
ΚΑΛΛΙΟΠΗ! ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

«ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΟ» 

Το «κυάμων άπο» άπεδόθη είς τον Πυθαγόραν έξ αναγραφής ύπο του βιογράφου 
του Πορφυρίου (230 - 300 μ.Χ.) αποσπάσματος του Καλλιμάχου, είς εκδοσιν των 
Προσωκρατικών σφζομένων αποσπασμάτων του Πυθαγόρου το πρώτον ύπο Η. Diels, 
τά όποια μετά την εκδοσιν του Βερολίνου 1903 έξεδόθησαν είς επανειλημμένος εκδό
σεις μέχρι και του 1964. 

Τό απόσπασμα έχει ώς ακολούθως: 
«Ex hac opinione Callimachus poeta scripsit (fr. 128) και κυάμων ano χείρας ϊ-

χειν, άνιώντος έδεστοδ κάγώ, Πυθαγόρας ώς έκέλευε λέγω» (Herman Diels, Fragmen
te der Vorsokratiker Ι σ. 101). 

Ή Πυθαγόρειος αποχή κυάμων άνεγράφη επίσης ύπό του Γελλίου IV II, Ι (ένθ. 
άνωτ.): «Opinio vetus falsa occupavit et convaluit Pythagoram philosophum non exi-
stavisse en (sic) animalibus (εκδ. 1903) (esistavisse ex animalibus (sic!) άλλαι εκδόσεις: 
1954) item abstinuisse fabulo quem Graeci κυάμον (sic) appellant». 

Έν συνεχεία ό Γέλλιος ύπό αρίθμησαν 4 αναγράφει πληροφορίαν του διακεκριμέ
νου είς τά γράμματα μουσικού Άριστοξένου, άκροατοΰ και του φιλοσόφου Αριστοτέ
λους «in libro quem de Pythagora reliquit, nullo saepius legumento Pythagoram dicit u-
sum quam fabis, quoniam in cibus et subduceret sensim alvum et levigaret. (Τουτέστιν 
τό legumentum ή legumen, inis = δσπριον ή κύαμος εϊναι καθαρκτικόν και έλαφρυντι-
κόν). Τά ανωτέρω πιστοποιεί ή παράγραφος 5. verba ipsa Aristoxeni (fr. 7 FHG II 
273) subscripsi. Πυθαγόρας δέ τών οσπρίων μάλιστα τον κύαμον έδοκίμασεν· λειαντι-
κόν τε γαρ είναι και διαχωρητικόν· διό και μάλιστα κέχρηται άύτω». 

Ό κύαμος ανήκει είς τά ψυχανθή (= έλλοβόκαρπα) όμ. papilionaceae ή σταυραν-
θή (cruciferae). Είναι γνωστός έκ της λίθινης εποχής περιβάλλεται δέ κατά τήν μετα-
βολήν του άνθους είς καρπόν διά καρποφορίου μονοχώρου (του χέδροπος), έσω-
κλείοντος πλείστα σπέρματα άπεστρογγυλωμένα ή νεφροειδή. Καλείται κουκί, τό, 
μεσν. κουκίν (* κοκκ -ίον ύποκορ. του άρχ. κόκκος). Οί άσχοληθέντες με τον Πυθαγό
ραν έχουν ύπ' δψιν δχι μόνον τον βίον του Πυθαγόρου άλλα καί τήν ζωήν του 6 αι. 
π.Χ., τάς μετακινήσεις του έκ της γενέτειρας του Σάμου (580-508 μ.Χ.) είς Αϊγυπτον, 
Χαλδαίους, μετά του Έπιμενίδου δέ είς τό Ίδαΐον άντρον της Κρήτης. Έσχεν ομοίως 
επιδράσεις έκ του Εβραϊσμού. 

Τό ±531 διά νά άποφύγη τήν τυραννίαν του Πολυκράτους μετέβη καί παρέμεινεν 
είς Κρότωνα ακόμη καί δτε ό Κρότων κατελήφθη ύπό της Συβάριδος. Γνωρίζομεν 
ωσαύτως τήν έπιστροφήν του είς Μέγαρα. Ό θάνατος εύρε τον Πυθαγόραν εις Μετα-
πόντιον, δπου είχεν άποσυρθη λόγω συνωμοσίας. 

Έκ του Διογένους Λαέρτιου μανθάνομεν δτι ή οίκία του Μίλωνος είς τήν οποίαν 
είχεν έγκατασταθη έπυρπολήθη ύπό τίνος μή γενομένου δεκτού είς τον κύκλον τών 
Πυθαγορείων. «Τινές δ' αυτούς τους Κροτωνιάτας τούτο πράξαι, τυραννίδος έπίθεσιν 
εύλαβουμένους». Ό Πυθαγόρας συνελήφθη »καί προς τίνα χωρίφ γενόμενος πλήρει 
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(sic!) κυάμων αυτόθι έστη είπών, άλώναι μάλλον ή πατήσαι· άναιρεθήναι δε κρεϊττον 
ή λαλήσαι·». Κατεσφάγη δε ένταΰθα ύπο των διωκόντων αυτόν. Διογ. Λαέρτ. βιβλ. 
VIII 39-40 (είς Fragmenta philosophorum graecorum τόμ. II, III, IV, XI de Pythagora 
ejusque discipulis et successoribus (I-LXIV). 

'Απόσπασμα τι άναφερόμενον αορίστως ύπό του Πορφυρίου V.P.7,6 ή 14 
(Fr.d.Vors. σελ. 29,9) prima vista πρέπει μάλλον να έρμηνευθή δτι ό Πυθαγόρας ένδιη-
τατο δια μικροσκοπικών χοιριδίων καί τρυφερωτέρων εριφίων κατά μνείαν του Άρι-
στοξένου. Ό Πυθαγόρας εϊχεν επιδράσεις και έκ του Εβραϊσμού, δστις απαγορεύει 
την βρώσιν χοιρείου κρέατος. Τοΰτο είναι επιχείρημα υπέρ ετέρας ερμηνείας του εδα
φίου. Πάντως έάν μεταφράσωμεν τό porpulus ώς έντομον, ήτοι γρύλλον, ώς το αναφέ
ρουν τα Λατινοελληνικά λεξικά Ούλερίχου - Κουμανούδη καί Σιδέρη ίσως είναι λέξις 
πλασθείσα έκ του ήχου της φωνής ήτοι γρυλλισμοΰ του χοίρου. Είναι τό μόνον εδά
φιον τό όποιον ήδύνατο να συσχετισθή προς έγκατοίκησιν εντός τών κυάμων εντό
μων «porculis quoque minusculis et haedis tenerioribus (μήπως «Tenebrimus»;) victitas-
se, idem Aristoxenus refert. 7 quam rem videtur cognovisse e Xenophilo Phythagorico 
familiari suo et ex quibusdam aliis natu maioribus qui ab aetate Pythagorae <haud tant
um aberant). 

Πλην της αντλήσεως στοιχείων έκ τής ζωής του Πυθαγόρου δια νά έρμηνεύσω-
μεν την άποχήν κυάμων άρυόμεθα επιχειρήματα καί έξ ετέρας χρήσεως τών κυάμων 
έκτος τής βρώσεως. Έκ του δημοσίου βίου τών αρχαίων παρεδόθη ψηφοφορία ουχί 
μόνον διά τής αναγραφής τών καταψηφιζομένων προσώπων έπί οστράκων. Εκλογή 
διεξήγετο και δια τών κυάμων «κοκκίων» ώς ψήφων ριπτομένων είς τάς έκλογικάς 
κάλπας, οί όποιοι έδωσαν λαβήν είς τάς εκφράσεις κυαμεύειν αντί διά κλήρου εκλέ
γειν, άπο κυάμου λαχεΐν ή άπο κυάμου βουλή (= διά κλήρου ήτοι κυάμων εκλεγόμενη) 
κυαμευτος ήτοι κληρωτός καί τό έπίθετον του Δήμου κυαμοτρώξ, άκρόχολος είς 'Αρι
στοφάνους Ίππής, στ. 41 καί Λυσιστράτην στ. 537/690 δηλ. ό τρώγων δλους τους 
κυάμους διά νά επικράτηση. 

Επομένως δέν εϊναι δυνατόν τό «κυάμων άπο» νά έχη σχέσειν μέ μετεμψύχωσιν, 
διότι μία τοιαύτη άπαγόρευσις, θα περιελάμβανεν δλα τά ζερζαβάτια (τουρκ. Zerzavat) 
ώς μπιζέλια (τό ίταλ. Pis-ello ύποκορ. του λατιν. Pisum (έλλ. πίσον) J. Psychari et. phil. 
néo - gr. LXXIV, 166)· φασόλι τό, μεσν. φασόλιν (φασιόλ-ιον, ύποκορ. του μεταγν. 
φασήολος < άρχ. φάσηλος < λατιν. phaselus, ούμβρικής αρχής (V. Pisani στα rendi
conti accad. lincei 6,184 κ. έξ.). Πβ. φασούλι, αρακάς ό άρχ. άρακος, Ν. Π. 'Ανδριώτη, 
Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής νεοελληνικής, Θεσ/νίκη 1971 φακήν (lens esculenta) 
φάβαν (faba vulgaris, έρέβινθον (cicer) γάλινθον, λέβινθον, βάβινθον, ΐάλιον = έρέβιν-
θον ή τήν θάλασσαν Κρήτες, Ησύχιος. 

Συγκεφαλαιοΰντες, είς τήν ύπό του Πυθαγόρου ίδρυθεισαν θρησκευτικήν κοινω-
νίαν μέ τήν σύστασιν άγνότητος βίου καί αυτοελέγχου είναι ευλογοφανές νά συνίστα
το αποχή τής ψηφοφορίας. Οί χριστιανοί Ιερείς μέχρι τών τελευταίων χρόνων άφί-
σταντο τής αστικής κάλπης. Ένταΰθα ίσως πρέπει νά άναζητηθή ή αρχή τής προτρο
πής τών Πυθαγορείων «κυάμων άπο». Επίσης προτείνομεν τήν διόρθωσιν του «κυά
μου» ώς παρεδόθη ύπό του Γελλίου àvnfabulo είς fabula ύποκοριστικόν του faba. 
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Βιβλιογραφία: 
(Η. Diels, Kranz, Fragmente der Vorsokratiker 101 και 96-105 ΐδ. και RE τ. 221 

σ. 275 21) Porphyrios I RE τ. 241 σελ. 171 δρθ. Pythagoras I Oxford classical dictio
nary, Oxford 1970, 903 δρθρ. Pythagoras. Ν. Π. 'Ανδριώτη. Έτυμ. Λεξικό της κοινής 
Νεοελληνικής Θεσ/νίκη 1971. / Νεωτ. Έγκ. Λεξικόν Ήλιος τ. II σ. 648 αρθρ. Πυθα
γόρας Ι Καλλ. Γιαννουλίδου περ. «ΠΛΑΤΩΝ» ΙΘ / 19*67 σ. 221 / Καλλ. Γιαννουλί-
δου, Ίάλιον Έαλού Γαλανθίς. 'Αθήναι 1957. 
RESUME 
On propose ici une signification nouvelle de la fameuse sentence de Pythagoras «κυά-
μων απο». 

ΑΡΧΑΙΟΤΡΟΠΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 

Φιλοκτήτης 

Δός μοι, πολύτλας τλημοσύνης τι σής, 
δός καρτερήσαι μ* ούκέτ' άνασχετά, 

σύ τραυματισθείς οίος 6ζης 
έκθετος έν σπιλάδεσσι Λήμνου. 

Ούκ εΐκάσω σοι δυστυχίαν έμοΰ, 
φ τόσσα δαίμων ώπασεν ηδέα, 

Και νυν χάρις φίλης γυναικός 
εδ θεραπευόμενον μ' ΐαΐνει. 

Τούτφ δέ σου πέφυκ' ατυχέστερος, 
ού μή Μαχάων ζώντα μ' ΐάσεται, 

γέρων ανωφελής μένοιμ' öv, 
πριν διαβώ πανακή θύρετρα. 

W. Kuchenmüller Stuttgart 


