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Χριστόφορος Ν. Πολυκάρπου
Δίδάκτωρ Φιλοσοφίας

Πραγματευόμενοι περί τής ρητορικής των αρχαίων 
Πυθαγορείων, ή όποια δεν είναι ευρέως γνωστή, άφορμώμεθα έκ 
μαρτυρίας του Διογένους του Λαερτίου, υπό τής οποίας 
δηλοϋται ότι ο ποιητής ΚρατΙνος διά του έργου του ΤαραντΙνοι 
σκώπτει τήν ρητορικήν δεξιότητα τών Πυθαγορείων του 
Τάραντος1. Έπανεξετάζοντες τήν ανωτέρω μαρτυρίαν, δέν 
υίοθετοΰμεν τήν εκδοχήν κατά τήν οποίαν τό έργον ΤαραντΙνοι 
προέρχεται έκ του ποιητοΰ τής άρχαίας κωμωδίας Κρατίνου του 
πρεσβυτέρου2 καί ώς έκ τούτου προσήκει να μή έκλαμβάνεται ώς 
έργον έπικεντρούμενον στην διακωμώδησιν δοξασιών τών 
Πυθαγορείων3. Άντιθέτως, λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι τό έργον 
ΤαραντΙνοι συνάπτεται προς τό έργον Πυθαγορίζουσα, τό όποιον

1. Πβ. A. Meineke, Fragmenta Comicomm Graecorum, x. 1, Berlin, de Gruyter, 19702, σ. 
413. T. Kock, Comicomm Atticomm Fragmenta, x. 2, Leipzig, Teubner, 1884, σ. 290. A. 
Körte, “ΚρατΙνος ό νεώτερος”, Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswis
senschaft, x. 11, με'ρ. 2, Stuttgart, Metzler, 1922, σσ. 1655-1656. J.M. Edmonds, The 
Fragments of Attic Comedy, τ. 2, Leiden, Brill, 1959, σ. 5. M. Timpanaro Cardini, 
Pitagorici, τ. 3, Firenze, La Nuova Italia, 1964, σσ. 379-380. W. Kraus, “ΚρατΙνος ó 
νεώτερος” fier kleine Pauly, τ. 3, München, Druckenmüller, 1969, σ. 331. R. Kassel- C. 
Austin, Poetae Comici Graeci, x. 4, Berlin, de Gruyter, 1983, σ. 341. M. Marcovich, 
Diogenes Laertius. Vitae Philosophomm, x. 1, Stuttgart, Teubner, 1999, σ. 595. H.G. 
Nesselrath, “Kratinos der Jüngere”, Der neue Pauly, τ. 6, Stuttgart, Metzler, 1999, σ. 818. 
G. Reale- G. Girgenti-1. Ramelli, Diogene Laerzio. Vite e dottrine dei più celebri filosofi, 
Milano, Bompiani, 2005, σ. 1462.

2. Πβ. W. Geoffrey Arnott, Alexis: The fragments : A commentary, London, Cambridge 
Univ. Press, 1996, σσ. 636-637.

3. Πβ. αυτόθι, σ. 625.
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ενίοτε αποδίδεται στον Κρατΐνον τον νεώτερον4 5, υίοθετοϋμεν την 
εκδοχήν κατά τήν οποίαν ό Κρατΐνος ό νεώτερος αποβλέπει στην 
διακωμώδησιν δοξασιών των Πυθαγορείων. Όμολογουμένως τό 
γεγονός ότι ό ποιητής τής μέσης κωμωδίας "Αλεξις φέρεται ώς συγ
γραφέας δύο έργων ομωνύμων προς εκείνα τού Κρατίνου, δηλαδή 
των έργων Ταραντΐνοί καί Πυθαγορίζουσα , εκ πρώτης οψεως 
δυσχεραίνει τον καθορισμόν τής σχέσεως ή οποία ύφίσταται μεταξύ 
τών ομωνύμων έργων τών δύο ποιητών6. Κατά τήν άποψίν μας, 
όρθώς έχει έπισημανθή ότι οί δύο ποιηταί σκώπτουν τήν ρητορικήν 
δεξιότητα τών Πυθαγορείων κατά τρόπον ύπομιμνήσκοντα τό ύφος 
τού Λουκιανού7, διότι έμπνέονται εκ τής περιρρεούσης ατμόσφαι
ρας τής εποχής των8. Άκριβέστερον, έχοντες κατά νούν ότι οί 
Πυθαγόρειοι τού Τάραντος άπησχόλησαν τήν κοινήν γνώμην τών 
"Αθηνών λόγω τής συμβολής των στήν διάσωσιν τού Πλάτωνος τό 
έτος 360 π.Χ.9, στοιχούμεν προς τήν εκδοχήν κατά τήν οποίαν περί 
τό ανωτέρω έτος οί Κρατΐνος καί "Αλεξις συνέγραψαν κωμωδίας 
αί όποΐαι έπεγράφοντο Ταραντίνοι10.

Διά τού έργου του Ταραντΐνοί ό Κρατΐνος ό νεώτερος άναφέρε- 
ται στήν ένασχόλησιν τών Πυθαγορείων τού Τάραντος περί τά 
“αντίθετα” (“άντιθέτοις”), τά “πέρατα” (“πέρασι”), τά “παρισώμα- 
τα” (“παρισώμασι”), τούς “άποπλάνους” (“άποπλάνοις”) καί τά 
“μεγέθη” (“μεγέθεσι”). "Εξ αυτών τά “άντίθετα”11 ταυτίζονται προς

4. Πβ. Ε. Capps, “The Nemesis of the Younger Cratinus”, Harvard Studies in Classical 
Philology, 15 (1904) 74.

5. Πβ. A. Delatte, La vie de Pythagore de Diogène Laërce, Hildesheim, Olms, 19882, σ. 241.
6. Πβ. W. Burkert, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge Massachu

setts, Harvard Univ. Press, 1972, σ. 198.
7. Πβ. R. Helm, Lucian und Menipp, Hildesheim, Olms, 19672, σ. 381.

8. Πβ. A. Körte, μν. εργ., σ. 1655.
9. Πβ. J.M. Edmonds, μν. εργ., σ. 479.
10. Πβ. αυτόθι, σ. 643. Σημειωτέον ότι, όπως έχει καταδείξει ό Α.Β. Krische, De 

societatis a Pythagora in urbe Crotoniatarum conditae scopo politico commentatio, 
Göttingen, Deuerlich, 1830, a. 36, δεν εύσταθεΐ ή εκδοχή κατά τήν όποιαν ό 
Κρατΐνος ό νεώτερος διακωμωδεί ρητορικούς λόγους οί όποιοι συνδέονται 
προς τήν ύποτιθεμένην παραμονήν τού Πυθαγόρου στήν πόλιν του Τάραντος.

11. Ό δρος “άντιθέτοις” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών δρων “obiectionibus” 
(πβ. P. D. Longolii, Diogenis Laertii de vitis, dogmatibus et apophtegmatibus clarorum 
philosophorum libri X, Wien, Krauss, 1739, σ. 905), “Gegensätzen” (πβ. Anonymi, Des 
Diogenes Laertios philosophische Geschichte, Leipzig, Schwickertsche, 1806, σ. 347),
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τάς “αντιθέσεις”, περί τών οποίων γίνεται λόγος υπό τών 
Ίσοκράτους καί Άριστοτέλους12, ενώ τα “πέρατα”13 συνάπτονται 
τόσον πρός τήν άπόφανσιν του Άριστοτέλους “τό δέ άρρυθμον 
άπέραντον, δει δέ πεπεράνθαι μέν, μή μέτριο δέ”14 όσον καί πρός 
τήν άπόφανσιν του Άριστοφάνους “σοφός γ’ ό Φαίαξ... συνερ- 
κτικός γάρ έστι καί περαντικός”15. Έξ άλλου τά “παρισώματα”16

“antithetis” (πβ. G. Bernhardy, Suidae Lexicon, τ. 2, μέρ. 1, Halle, Schwetschke, 1853, 
σ. 1035), “strange antithesis” (πβ. C.D. Yonge, The Lifes and Opinions of Eminent 
Philosophers by Diogenes Laertius, London, Bohn, 1853, σ. 353), “antithetis” (πβ. F.H. 
Bothe, Poetarum Comicorum Graecorum Fragmenta, Paris, Didot, 1855, σ. 515), 
“contrapositis” (πβ. C.G. Cobet, Diogenis Laertii de clarorum philosophorum vitis, 
dogmatibus et apophtegmatibus libri decern, Paris, Didot, 1862, σ. 213), “antithèses” (πβ. 
A. Delatte, μν. εργ., σ. 240), “antitheses” (πβ. R.D. Hicks, Diogenes Laertius, τ. 2, Cam
bridge Massachusetts, Harvard Univ. Press, 1925, σ. 353), “antitheses” (πβ. T.B.L. 
Webster, Studies in Later Greek Comedy, Manchester, Manchester Univ. Press, 1953, σ. 
53), “antitesi” (πβ. M. Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380), “antitesi” (πβ. Μ. Gigante, 
Diogene Laerzio. Vite dei filosofi, z. 2, Bari, Laterza, 20004, o. 332), “antithèses” (πβ. J.P. 
Dumont - D. Delattre - J.L. Poirier, Les Présocratiques, Paris, Gallimard, 1988, o. 611), 
“Gegensätzen” (πβ. O. Apelt - H.G. Zekl, Diogenes Laertius. Leben und Meinungen 
berühmter Philosophen, Hamburg, Meiner, 1998, σ. 128), “antithèses” (πβ. M.O. Goulet 
Cazé, Diogène Laërce, Paris, Librairie Générale Française, 1999, σ. 970), “antitesi” (πβ. 
G. Reale- G. Girgenti-1. Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

12. Πβ. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., a. 341.
13. Ό όρος “πέρασι” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών όρων “conclusionibus” 

(πβ. P.D. Longolii, μν. εργ., σ. 905), “Schlüssen” (πβ. Anonymi, μν. εργ., ο. 347), 
“conclusionibus” (πβ. G. Bernhardy, μν. εργ., σ. 1035), “forced conclusions” (πβ. C.D. 
Yonge, μν. εργ., σ. 353), “finitionibus” (πβ. F.H. Bothe, μν. εργ., σ. 515), “terminis” 
(πβ. C.G. Cobet, μν. εργ., σ. 213), “definitionibus” (πβ. Τ. Kock, μν. εργ., σ. 291), 
“définitions” (πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 240), “terms” (πβ. R.D. Hicks, μν. εργ., σ. 
353), “periods” (πβ. T.B.L. Webster, μν. εργ., σ. 53), “definizioni” (πβ. Μ. Timpanaro 
Cardini, μν. εργ., σ. 380), “termini” (πβ. Μ. Gigante, μν. εργ., σ. 332), “définitions” 
(πβ. J.P. Dumont - D. Delattre - J.L. Poirier, μν. εργ., σ. 611), “Schlüssen” (πβ. Ο. 
Apelt - H.G. Zekl, μν. εργ., σ. 128), “définitions” (πβ. M.O. Goulet Cazé, μν. εργ., σ. 
970), “definizioni” (πβ. G. Reale - G. Girgenti -1. Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

14. Πβ. L. Radermacher, Artium scriptores, Wien, Rohrer, 1951, σ. 112.
15. Πβ. R. Kassel - C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
16. Ό όρος “παρισώμασι” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών όρων “adsimilibus” 

(πβ. P.D. Longolii, μν. εργ., σ. 905), “Aehnlichkeiten” (πβ. Anonymi, μν. εργ., σ. 347), 
“parisomatis” (πβ. G. Bernhardy, μν. εργ., σ. 1035), “comparisons” (πβ. C.D. Yonge, 
μν. εργ., σ. 353), “membris similibus (orationum)” (πβ. F.H. Bothe, μν. εργ., σ. 515), 
“aequatis” (πβ. G.C. Cobet, μν. εργ., σ. 213), “aequalibus” (πβ. Τ. Kock, μν. εργ., σ. 
291), “correspondances symétriques” (πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 240), “equations” 
(πβ. R.D. Hicks, μν. εργ., σ. 353), “parallel clauses” (πβ. Τ.Β. L. Webster, μν. εργ., σ.
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όχι μόνον ταυτίζονται προς τάς “παρισώσεις”, περί των οποίων 
γίνεται λόγος υπό τών Ίσοκράτους καί Άριστοτέλους17, άλλ’ αποτε
λούν καί ενδείξεις περί τοΰ ότι ύφίσταται σχέσις μεταξύ της ρητο
ρικής τού Γοργίου καί τής ρητορικής τών Πυθαγορείων18. Έπί 
πλέον οί “άπόπλανοι”19 ταυτίζονται προς τάς “αποπλανήσεις”, περί 
τών όποιων γίνεται λόγος υπό τοΰ ρήτορος Λικυμνίου20, μαθητου 
τοΰ Γοργίου21, κατά τρόπον ώστε να υπομιμνήσκεται ότι ύφίσταται 
σχέσις μεταξύ τής ρητορικής τοΰ Γοργίου καί τής ρητορικής τών 
Πυθαγορείων. Έν κατακλεΐδι τα “μεγέθη”22, τα όποια λογίζονται ώς

53), “parisosi” (πβ. Μ. Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380), “eguaglianze” (πβ. Μ. 
Gigante, μν. εργ., σ. 332), “parisoses” (πβ. J.P. Dumont - D. Delattre - J.L. Poirier, μν. 
εργ., σ. 611), “Gleichheitsformeln” (πβ. Ο. Apelt - H.G. Zekl, μν. εργ., σ. 128), 
“correspondances symétriques” (πβ. Μ.Ο. Goulet Cazé, μν. εργ., σ. 970), “uguag
lianze” (πβ. G. Reale - G. Girgenti -1. Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

17. Πβ. R. Kassel - C. Austin, μν. εργ., σ. 341. Λαμβάνοντες ΰπ’ οψιν ότι ή “παρίσω- 
σις” είναι τό κεφαλαιώδες γνώρισμα τοΰ εντέχνου αρχαίου Ελληνικού πεζοΰ 
λόγου από της εποχής τοϋ Γοργίου (πβ. Ε. Norden, Die antike Kunstprosa, τ. 2, 
Stuttgart, Teubner, 19585, σ. 816), φρονοΰμεν ότι ό Κρατίνος ό νεώτερος κακώς 
διακωμωδεί τήν ρητορικήν τών Πυθαγορείων τοΰ Τάραντος τουλάχιστον όσον 
άφορά στό ανωτέρω γνώρισμα.

18. Πβ. J.P. Dumont- D. Delattre- J.L. Poirier, μν. εργ., σ. 1416.
19. Ό όρος “άποπλάνοις” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών όρων “fallaciis” 

(πβ. P.D. Longolii, μν. εργ., σ. 905), “Täuschungen” (πβ. Anonymi, μν. εργ., σ. 347), 
“fallaciis” (πβ. G. Bernhardy, μν. εργ., σ. 1035), “errors” (πβ. C.D. Yonge, μν. εργ., σ. 
353), “evagationibus” (πβ. F.H. Bothe, μν. εργ., σ. 515), “inerrantibus” (πβ. C.G. 
Cobet, μν. εργ., σ. 213), “digressionibus” (πβ. Τ. Kock, μν. εργ., σ. 291), “moyens de 
détourner l’attention de la question” (πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 240), “periphrases” 
(πβ. R.D. Hicks, μν. εργ., σ. 353), “digressions” (πβ. T.B.L. Webster, μν. εργ., σ. 53), 
“digressioni” (πβ. Μ. Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380), “perifrasi” (πβ. Μ. 
Gigante, μν. εργ., σ. 132), “périphrases” (πβ. J.P. Dumont - D. Delattre - J.L. Poirier, 
μν. εργ., σ. 611), “périphrases” (πβ. Μ.Ο. Goulet Cazé, μν. εργ., σ. 970), “inganni” 
(πβ. G. Reale - G. Girgenti -1. Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

20. Πβ. L. Radermacher, μν. εργ., σ. 118. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
21. Πβ. Γοργ., test. 4 Diels.
22. Ό όρος “μεγέθεσι” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών όρων “magnitudinibus” 

(πβ. P. D. Longolii, μν. εργ., σ. 905), “Grössen” (πβ. Anonymi, μν. εργ., σ. 347), 
“magnitudinibus” (πβ. G. Bernhardy, μν. εργ., σ. 1035), “magnitudes” (πβ. C.D. 
Yonge, μν. εργ., σ. 353), “magnitudinibus” (πβ. F.H. Bothe, μν. εργ., σ. 515), 
“quantitate” (πβ. C.G. Cobet, μν. εργ., σ. 213), “magnificentia orationis” (πβ. Τ. Kock, 
μν. εργ., σ. 291), “amplifications oratoires” (πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 240), 
“magnitudes” (πβ. R.D. Hicks, μν. εργ., σ. 353), “the grand style” (πβ. T.B.L. Webster, 
μν. εργ., a. 53), “ampollosità” (πβ. M. Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380), “grandez-
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τεχνικοί όροι τής ρητορικής, είναι εκείνα περί των οποίων γίνεται 
λόγος υπό του συγγραφέως τού έργου Περί ερμηνείας* 23. Προ 
πάντων αξίζει να σημειωθή ότι τα ανωτέρω πέντε σχήματα (“αντί
θετα”, “πέρατα”, “παρισώματα”, “άπόπλανοι”, “μεγέθη”) εντάσσον
ται στο πλέγμα τής ρητορικής των Πυθαγορείων, ό χαρακτήρ τής 
όποιας έξεικονίζεται διά του όρου “νουβυστικώς”24. Συνεκτιμώντες 
ότι ό όρος “νουβυστικώς” αφορά στην σύζευξιν ευφυΐας καί συνέ- 
σεως25, δεν άποκλείομεν τό ενδεχόμενον ότι οί Πυθαγόρειοι του 
Τάραντος ένσυνειδήτως χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους τής ρητο
ρικής26.

Ή προσήλωσις των Πυθαγορείων στους τεχνικούς όρους τής 
ρητορικής προς έπίτευξιν “τής των λόγων ρώμης” φαίνεται ότι 
έπικρίνεται υπό τού Πλάτωνος στον διάλογον Πρωταγόρας27, άλλ’ 
ή οϋτω καλουμένη έπίκρισις έχει καταδειχθή ότι οφείλεται σε 
παρερμηνείαν τού κειμένου τού Πλάτωνος28. Άντιθέτως ένδείκνυ- 
ται νά μη διαλανθάνη ότι ό Πλάτων στον διάλογον Φαιδρός στη
λιτεύει την “ρώμην λόγου” τού Γοργίου29 άποφεύγων νά κατονο- 
μάση τόν Εμπεδοκλή, δηλαδή τόν διδάσκαλον τού Γοργίου καί θια
σώτην τού πνεύματος τής ρητορικής τών Πυθαγορείων30 Κατά τήν 
άποψίν μας, όρθώς έχει ύπογραμμισθή ότι κατά τόν Πλάτωνα ή 
προσήλωσις τών Πυθαγορείων στούς τεχνικούς όρους τής ρητο

ze” (πβ. Μ. Gigante, μν. εργ., σ. 132), “Quantitäten” (πβ. Ο. Apelt- Η. G. Zekl, μν. 
εργ., σ. 128), “amplifications” (πβ. Μ.Ο. Goulet Cazé, μν. εργ., σ. 970), “grandezze” 
(πβ. G. Reale - G. Girgenti -1. Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

23. Πβ. R. Kassel - C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
24. Ό όρος “νουβυστικώς” εχει κατά καιρούς έρμηνευθή διά τών όρων “summa 

caliditate” (πβ. G. Bernhardy, μν. εργ., σ. 1035), “callide” (πβ. F.H. Bothe, μν. εργ., 
σ. 515), “cate admodum” (πβ. C.G. Cobet, μν. εργ., σ. 213), “abilmente” (πβ. Μ. 
Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380), “accortamente” (πβ. Μ. Gigante, μν. εργ., σ. 
132), “de propos gonflés d’un esprit fracassant” (πβ. J.P. Dumont- D. Delattre- J.L. 
Poirier, μν. εργ., ο. 611), “in modo infarcito di scienza” (πβ. G. Reale- G. Girgenti-1. 
Ramelli, μν. εργ., σ. 973).

25. Πβ. Τ. Kock, μν. εργ., σ. 291. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
26. Πβ. J.M. Edmonds, μν. εργ., σ. 5. Άτυχώς ό H.G. Nesselrath, Die attische mittlere 

Komödie, Berlin, de Gruyter, 1990, σσ. 294-295, εχει παραλείψει νά πραγματευθή 
περί τού θέματος αυτού.

27. Πβ. Τ. Kock, μν. εργ., σ. 291. Μ. Timpanaro Cardini, μν. εργ., σ. 380.
28. Πβ. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
29. Πβ. αυτόθι.
30. Πβ. J.P. Dumont- D. Delattre- J.L. Poirier, μν. εργ., σ. 1416.
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ρικής προς έπίτευξιν “τής των λόγων ρώμης” προσομοιάζει “τη 
τοΰ λέγειν ρώμη”, ή όποια έκφαίνει την περιώνυμον σοφίαν του 
Νεστορος . ’Όντως, εχοντες κατά νουν ότι ό Πλάτων επαινεί τον 
Νέστορα ώς ύπερέχοντα όχι μόνον “τη του λέγειν ρώμη”, άλλά 
καί “τφ σωφρονεΐν” , τυγχάνει θεμιτόν νά συμπεράνωμεν ότι ό 
Πλάτων δέν υποβαθμίζει τήν άξίαν των ηθικών παραμέτρων τής 
ρητορικής τών Πυθαγορείων. Κατ’ αντιδιαστολήν προς τόν 
Πλάτωνα, ό Κρατΐνος ό νεώτερος, ό όποιος άδυνατεΐ νά κατανοή- 
ση τάς ήθικάς παραμέτρους τής ρητορικής τών Πυθαγορείων, υπαι
νίσσεται ότι ή Πυθαγόρειος θεωρία περί “τής τών λόγων ρώμης” 
συνάδει προς τήν τέχνην του σοφιστεύειν (“σκανδάληθρα επών”)31 32 33. 
Ό ανωτέρω υπαινιγμός έχει προσφυώς αίτιολογηθή δι’ ύπομνήσε- 
ως τοΰ γεγονότος ότι οί Πυθαγόρειοι τοΰ Τάραντος δεικνύουν 
ιδιαιτέραν φροντίδα διά τήν προαγωγήν τής ρητορικής καθ’ δ 
μέτρον άποβλέπουν στήν έκλαΐκευσιν τών ήθικών δογμάτων τής 
Σχολής των, διά τής οποίας επιδιώκεται ή προσέλκυσις νέων 
μελών34. Παραβλέπουν τό ανωτέρω γεγονός, ο Κρατΐνος συγχέει τήν 
ρητορικήν τών Πυθαγορείων προς τήν ρητορικήν τών Σοφιστών, 
διότι επηρεάζεται εκ τής επί τών ημερών του κρατούσης δοξασίας 
κατά τήν οποίαν οί Πυθαγόρειοι τοΰ Τάραντος πρέπει νά λογίζων- 
ται πρώτιστα ώς πολιτικοί35.

Ή διάδοσις τών άρχών τής Πυθαγορείου διανοήσεως στήν 
μητροπολιτικήν Ελλάδα μετά τήν διασποράν τών μελών τής 
Σχολής, ή όποια υπήρξε επακολούθημα τής διώξεώς των, άναμφι- 
σβητήτως συνέτεινε στήν ένασχόλησιν τών ποιητών τής μέσης 
κωμωδίας περί τόν Πυθαγόραν καί τούς πνευματικούς του έπιγό-

31. Πβ. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., σ. 341.
32. Πβ. Πλάτ.,Αομ.,Δ, 711e.
33. Πβ. R. Kassel- C. Austin, μν. εργ., σ. 341. Τα “σκανδάληθρα επών”, τα όποια έχει 

κατά νουν ό ’Αριστοφάνης, είναι σοφίσματα περιβεβλημένα ρητορικόν μανδύαν 
(πβ. C. Benoit, Essai historique sur les premiers manuels d’invention oratoire jusqu’ à 
Aristote, Paris, Joubert, 1846, σ. 54).

34. Πβ. A. Rostagni, Scritti minori, τ. 1, Torino, d’ Erasmo, 1955, σσ. 34-35.
35. Πβ. T.B.L. Webster, μν. εργ., σ. 53. Κατά τήν άποψίν μας, δέν πρέπει νά άποκλει- 

σθή τό ενδεχόμενον ότι ό Κρατΐνος ό νεώτερος εχει διασώσει όρους χρησιμο
ποιούμενους υπό τών Πυθαγορείων τοϋ Τάραντος, εφ’ όσον ό όμότεχνός του 
Άντιφάνης έχει διασώσει όρον χρησιμοποιούμενον ύπό του Δημοσθένους (πβ. 
R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer, Berlin, Ebeling und Plahn, 1872, 
σ. 409).
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νους36. Προ πάντων ένδείκνυται να μή διαλανθάνη ότι οί ποιηταί 
τής μέσης κωμωδίας σκώπτουν την ρητορικήν δεξιότητα των 
Πυθαγορείων τοΰ Τάραντος κατά τρόπον εν μέρει συνάδοντα προς 
τό “έχειν κατ’ αλήθειαν”37, δηλαδή προς τον καλούμενον 
“Πυθαγόρειον τρόπον τοΰ βίου”38. Ό ανωτέρω “τρόπος τοΰ βίου” 
αντικατοπτρίζεται στο περιώνυμον “άκουσμα” κατά τό όποιον ό 
Πυθαγόρας “μέγιστόν φησιν είναι τών έν άνθρώποις τό τήν ψυχήν 
πεΐσαι επί τό αγαθόν ή έπί τό κακόν”39, δηλαδή σέ “άκουσμα” τό 
όποιον δέν άφίσταται τοΰ “έχειν κατ’ αλήθειαν”, τουλάχιστον όσον 
αφορά στήν ρητορικήν τών Πυθαγορείων τοΰ Τάραντος κατά τόν 
δ ' αιώνα π.Χ.40. Κατά τήν άποψίν μας, ή εκδοχή, κατά τήν οποίαν 
ή διαμόρφωσις τής ρητορικής τών Πυθαγορείων τοΰ Τάραντος 
αποτελεί επίτευγμα τών Άκουσματικών Πυθαγορείων41, δέν 
εύσταθεΐ. ’Όντως, όπως έχει καταδειχθή42, ή έπίδρασις τής ρητο
ρικής έπί τοΰ χαρακτήρος τής διανοήσεως τών Μαθηματικών 
Πυθαγορείων καθίσταται εμφανής εκ τών σωζομένων άποσπασμά- 
των τοΰ Άρχύτου. Λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι οί Μαθηματικοί καί 
οί Άκουσματικοί ερμηνεύουν διαφοροτρόπως τά αυτά “ακούσμα
τα”43, φρονοΰμεν ότι τό “άκουσμα” κατά τό όποιον ό Πυθαγόρας 
“μέγιστόν φησιν είναι τών έν άνθρώποις τό τήν ψυχήν πεΐσαι έπί 
τό αγαθόν ή έπί τό κακόν” κατά τούς Άκουσματικούς άποτελεΐ 
μόνον ηθικόν παράγγελμα, ενώ κατά τούς Μαθηματικούς έμπεριέ- 
χει καί τό αίτημα έπιστημονικής θεμελιώσεως τής ρητορικής. ’Υπό 
τήν άνωτέρω έποψιν διαφαίνεται ότι όρθώς έχει ύποστηριχθή ότι 
τουλάχιστον από τών ήμερών τοΰ Άρχύτου οί Μαθηματικοί 
Πυθαγόρειοι άναδεικνύονται διαπρύσιοι κήρυκες τής τέχνης τοΰ 
ρητόρευε IV44.

36. Πβ. R. Helm , μν. εργ., σσ. 379-380.
37. Πβ. Α.Μ. Bellido ,Atenasy el pitagorismo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1972, 

o. 34.
38. Πβ. B. Centrane, “L’VIII libro di Diogene Laerzio”, εν W. Haase, Aufstieg und 

Niedergang der römischen Welt, τ. 36, με'ρ. 6, Berlin, de Gruyter, 1992, σ. 4217.
39. Πβ. A. Delatte, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris, Champion, 1915, σσ. 283-284.
40. Πβ. I. Lévy, Recherches sur les sources de la légende de Pythagore, Paris, Leroux, 1926, σ. 7.
41. Πβ. G. Méautis, Recherches sur le pythagorisme, Neuchâtel, Attinger, 1922, σ. 17.
42. Πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 283.
43. Πβ. C. Hölk, De acusmatis sive symbolis Pythagoricis, Kiel, Fiencke, 1894, σ. 6.
44. Πβ. C.J. de Vogel, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Assen, van Gorcum,1966, σ. 

229. Έν άντιθέσει προς τούς Μαθηματικούς Πυθαγορείους, οί όποιοι δέν
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Ή διαβεβαίωσις τοΰ Κρατίνου τοΰ νεωτέρου, πατά τήν όποιαν 
οί Πυθαγόρειοι τοΰ Τάραντος ήσαν ύπέρμαχοι της τηρήσεως όλων 
των κανόνων της ρητορικής45, έχει διαπιστωθή46 ότι κατανοεΐται 
πληρέστερον βάσει των γνωστών στίχων τοΰ Άλέξιδος 
“Πυθαγορισμοί καί λόγοι λεπτοί διεσμιλευμέναι τε φροντίδες τρέ- 
φουσ’ εκείνους”. Πρό πάντων εύστόχως εχει ύπογραμμισθή47 ότι ή 
υπό τοΰ Άλέξιδος υίοθέτησις των όρων “Πυθαγορισμοί”, “λόγοι 
λεπτοί” καί “διεσμιλευμέναι φροντίδες” ύποδηλοΐ ότι ή ρητορική 
των Πυθαγορείων, ή οποία λογίζεται ώς έκφανσις τοΰ καλουμένου 
“Πυθαγορείου τρόπου τοΰ βίου”, έφαίνετο παράδοξος στην κοινήν 
γνώμην τών Αθηνών. Άκριβέστερον προσφυώς έχει έπισημανθή ότι 
υπό τοΰ όρου “Πυθαγορισμοί” δηλοΰνται αί παράδοξοι μεταφοραί 
αί όποΐαι εμπεριέχονται στά Πυθαγόρεια “σύμβολα”48, ενώ υπό 
τούς όρους “λόγοι λεπτοί” λανθάνει ή διδασκαλία ή άναφερομένη 
σέ “λεπτών... κανόνων είσβολάς”49. Κατά τήν άποψίν μας, οί όροι 
“διεσμιλευμέναι φροντίδες”, οί όποιοι συνάδουν προς τούς στίχους 
“ευρών Κομητάς τάς Όμηρείους βίβλους έφθαρμένας τε κούδαμώς 
έστιγμένας στίξας διεσμίλευσα ταύτας έντέχνως”50, έχουν έπιλεγή 
κατά τρόπον ύπομιμνήσκοντα τό γεγονός ότι οί Πυθαγόρειοι 
εκλαμβάνουν ώς μέσον τελειώσεως τής ρητορικής τήν ένασχόλησιν 
περί τήν φιλολογίαν. Έπί πλέον διαβλέπομεν ότι υπό τήν φράσιν 
“λόγοι λεπτοί διεσμιλευμέναι τε φροντίδες” λανθάνει τό επιστημο
νικόν πνεΰμα τών Πυθαγορείων, τό όποιον συγκεφαλαιοϋται στήν 
άπόφανσιν κατά τήν όποιαν ό Άρατος -τελών υπό τήν έπίδρασιν 
τής διανοήσεως τοΰ Εύδόξου- “λεπτή φροντίδι δηναιούς αστέρας 
έφράσατο”51. 'Υπό τήν ανωτέρω έποψιν διαφαίνεται ότι άποδυνα-

άφίστανται τής περί ρητορικής διδασκαλίας τοΰ Πυθαγόρου, οί νέοι Πυθαγό
ρειοι διατείνονται ότι ή ρητορική τοΰ Πυθαγόρου δέν θεμελιοΰται επιστημο
νικός, διότι χαρακτηρίζεται έκ τής αποδοχής τοΰ αίνιγματωδώς όμιλεΐν (πβ. Ε. 
Oudot, “Philostrate entre esthétique et critique littéraire”, εν M.S. Celentano- P. 
Chiron- M.P. Noël, Skhèmal Figura. Formes et figures chez les Anciens, Paris, Éditi-ons 
Rue d’Ulm, 2004, o. 324).

45. Πβ. C. Riedweg, Pythagoras, München, Beck, 2002, σ. 69.
46. Πβ. A. Delatte, La vie de Pythagore de Diogène Laërce, Hildesheim, Olms, 1988ζ σ. 241.
47. Πβ. W. Geoffrey Arnott, μν. εργ., σ. 637.
48. Πβ. αυτόθι.
49. Πβ. αυτόθι.
50. Πβ. αυτόθι, σσ. 637-638.
51. Πβ. Άνθ. Παλ., Θ 25.
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μοΰται ή εκδοχή κατά τήν οποίαν δέν έχουν σωθή παλαιαί καί αξιό
πιστοι μαρτυρίαι περί τής συμβολής των Πυθαγορείων στήν τελεί- 
ωσιν τής ρητορικής52. Κατά τήν αποψίν μας, δέν έχει τύχει τής 
δεοΰσης προσοχής οτι ό λόγος του Άρχύτου προς τόν Πολύαρχον53 
είναι συμβουλευτικός, ή αναφορά του Άρχύτου στήν καταφυγήν 
τού άδικουμένου επί τόν διαιτητήν54 αποτελεί υπαινιγμόν περί τής 
σπουδαιότητος των δικανικών λόγων καί ή εκλογή τού Άρχύτου ώς 
στρατηγού συναρτάται προς τήν ύποχρέωσιν έκφωνήσεως επιδει
κτικών λόγων περί τών έν πολέμω θανόντων55.

Άτυχώς αί ανωτέρω διακρίσεις είναι ξέναι προς τούς ποιητάς τής 
μέσης κωμωδίας, οί όποιοι - έμπνεόμενοι προφανώς έκ τών Νεφελών 
τού Άριστοφάνους, στάς οποίας ή διανόησις τού Σωκράτους ανεπί
τρεπτους έξομοιοΰται προς τήν διανόησιν τών Σοφιστών - ταυτίζουν 
τήν ρητορικήν τών Πυθαγορείων προς τήν ρητορικήν τών 
Σοφιστών56. "Οντως, αφιστάμενοι τού “έχειν κατ’ αλήθειαν”, οί ποι- 
ηταί τής μέσης κωμωδίας έσφαλμένως αφορμώνται έκ τής άποφάν- 
σεως κατά τήν οποίαν οί Άκουσματικοί προσήκει να λογίζωνται ώς 
οί αληθείς πνευματικοί έπίγονοι τού Πυθαγόρου57. Έπί τού προκει- 
μένου αξίζει να σημειωθή ότι κατά τήν εκδοχήν τού F. Beckmann οί 
ποιηταί τής μέσης κωμωδίας συναριθμοΰν τούς Πυθαγορείους μεταξύ 
τών Σοφιστών58 καθ’ ον τρόπον ό Φιλόστρατος συναριθμεί τόν 
Εύδοξον μεταξύ τών Σοφιστών59. Κατ’ ευτύχημα γνωρίζομεν ότι ή 
συναφής αναφορά τού Διογένους τού Λαερτίου στον Εύδοξον ώς

52. Πβ. W. Geoffrey Arnott, μν. εργ., σ. 637.
53. Πβ. Άρχύτ., test. 9 Diels.
54. Πβ. τού αϋτοΐί, test. 12 Diels.
55. Πβ. τού αύτοϋ, test. 1 Diels. Έπί τοϋ προκειμένου αρμόζει να ύπομνησθή ότι 

"οί λέγοντες τούς επιταφίους λόγους κατά τήν έκάστοτε ταφήν ήσαν... ώς έπί 
τό πλειστον πολιτευόμενοι” (πβ. Ί. Καλιτσουνάκη, “Επιτάφιος”, Νεώτερον 
’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιον, τ. 8, Άθήναι, 'Ήλιος, α.χ., σ. 101).

56. Πβ. G. Méautis, μν. εργ., σσ. 17-18.
57. Πβ. αυτόθι, σσ. 16-17. L. Alessio, Pitagora, Milano, Corbaccio, 1940, σσ. 188-189.
58. Πβ. F. Beckmann, Quaestionum de Pythagoreorum reliquiis, Berlin, Formis Schadianis, 

1844, a. 9.
59. Έν άντιθέσει προς τόν F. Beckmann, μν. εργ., σσ. 9-10, ό όποιος άποφαίνεται ότι 

ό Φιλόστρατος συναριθμεί τόν Εύδοξον μεταξύ τών Σοφιστών εχων κατά νουν 
τό περιεχόμενον τής διδασκαλίας του, ή E. Oudot, μν. εργ., σ. 318, άποφαίνε- 
ται ότι ô Φιλόστρατος συναριθμεί τόν Εύδοξον μεταξύ τών Σοφιστών έχων 
κατά νουν τήν ρητορικήν χροιάν τού λόγου του.
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“σοφιστεύοντα” τυγχάνει θεμιτόν να έκληφθή ώς αναφορά στον 
Εΰδοξον υπό τήν ιδιότητα του διδασκάλου της φιλοσοφίας60. 
Άκριβέστερον στην Φιλοσοφικήν Σχολήν τήν όποιαν ό Ευδοξος είχε 
Ιδρύσει στήν πόλιν τής Κυζίκου έδιδάσκοντο “ολα τά μαθήματα: 
φιλοσοφία, γεωμετρία, άριθμητική, γραμματική, μουσική, ρητορική, 
γεωγραφία”61, διότι ό Ευδοξος ήτο “σοφιστής” υπό τήν αρχαϊκήν 
σημασίαν τού όρου, δηλαδή οίονεί “φυσιολόγος” ό όποιος συνεδύα- 
ζε τό “φυσιολογεϊν” προς τό “ίατρολογεΐν”62. Ώς εκ τούτου είναι 
βάσιμον νά ύποστηρίξωμεν ότι οί ποιηταί τής μέσης κωμωδίας 
έκλαμβάνουν τούς Πυθαγορείους ώς “σοφιστάς” διότι έχουν κατά 
νοΰν τόν ακραιφνώς Προσωκρατικόν χαρακτήρα τής διανοήσεώς 
των. Κατά τήν άποψίν μας, ένδείκνυται νά μή διαλανθάνη ότι ήδη 
κατά τούς χρόνους τής άρχαίας κωμωδίας ό Δάμων έσκώπτετο ώς 
“άκρος... σοφιστής”63 καί συγκατελέγετο μεταξύ των πνευματικών 
επιγόνων τού Πυθοκλείδου τού Πυθαγορείου64.

Ό χαρακτηρισμός τών Πυθαγορείων ώς “σοφιστών” νομίζομεν 
ότι συνδέεται καί προς τό γεγονός ότι τόσον οί Πυθαγόρειοι όσον 
καί οί Σοφισταί διάκεινται εύμενώς έναντι τού οΰτω καλουμένου 
“διαφωτιστικού ορθολογισμού”65. Έπί τού προκειμένου άξίζει νά 
μνημονευθή ή ένασχόλησις τών Πυθαγορείων περί τήν ρητορικήν 
τού Πρωταγόρου, “ον Ευδοξος ιστορεί τόν ήττω καί κρείττω λόγον 
πεποιηκέναι καί τούς μαθητάς δεδιδαχέναι τόν αυτόν ψέγειν καί 
έπαινεΐν”66. ’Όντως ή πασίγνωστος διακήρυξις τού Πρωταγόρου ότι 
ήτο “σοφιστής”, δηλαδή “παιδεύσεως καί άρετής διδάσκαλος”67,

60. Πβ. P.D. Longolii, μν. εργ., σ. 957. Anonymi, μν. εργ., σ. 367.
61. Πβ. Ε. Παπαμανώλη, Εϋδοξος καί Ήρακλείδης, ’Αθήνα, Εκδόσεις Δημοσίας 

Βιβλιοθήκης Ρόδου, 1990, σ. 24.
62. Πβ. C.N. Polycarpou, “The Eudoxean conception of φιλοσοφία”, Παρνασσός, 44 

(2002) 367.
63. Πβ. Δάμων., test. 4 Diels.
64. Πβ. τού αυτού, test. 2 Diels. Σημειωτέον ότι αί Πυθαγόρειοι καταβολαί τής δια- 

νοήσεως του Δάμωνος αφορούν στήν μουσικήν (πβ. Ε. Moutsopoulos, La musique 
dans Γ oeuvre de Platon, Paris, P.U.F., 1959, σσ. 384-385).

65. Πβ. K.Δ. Γεωργούλη, “Ή Ελληνική φιλοσοφία”, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν 
Λεξικόν Ήλιου, τ. 7, Άθήναι, ’Ήλιος, α.χ., σ. 576.

66. Πβ. Εύδόξ., άπ. 307 Lasserre. Κατά τήν άποψίν μας, ή αναφορά τού Εύδόξου 
στον “ήττω καί κρείττω λόγον” ελαβε πρώτιστα χώραν έξ έπόψεως Ιστορίας 
τής ρητορικής, έφ’ όσον ήδη έπί τών ημερών τού Εύδόξου υπήρχε πλήθος ρητο
ρικών λόγων οί όποιοι είχον εκφωνηθή ή συγγραφή βάσει τής περί “κρείττο-
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επηρεάζει τον συγγραφέα των Δισσών λόγων, ό όποιος θέτει το 
ερώτημα: “τί μάν τοί σοφισταί διδάσκοντι άλλ’ ή σοφίαν καί 
άρετάν; τί δε... Πυθαγόρειοι ήεν;”67 68. Κατά τήν αποψίν μας, είναι 
βάσιμον νά ύποστηριχθή ότι οί Πυθαγόρειοι, άποβλέποντες στην 
επιστημονικήν θεμελίωσιν τής ρητορικής, δέν υποβαθμίζουν τήν 
αξίαν τής άποφάνσεως τών Σοφιστών κατά τήν οποίαν ή λογική 
συνάφεια τών επιχειρημάτων άποτελει γνώρισμα ένισχυτικόν τής 
ευγλωττίας του ρήτορος69. Έξ άλλου, συνεκτιμώντες ότι οί 
Πυθαγόρειοι “έξεθείαζον τήν παιδευτικήν έπίδρασιν ώρισμένων στί
χων τών Όμήρου καί Ησιόδου”70, δέν άποκλείομεν τό ενδεχόμενον 
ότι κατά τούς Πυθαγορείους αί φιλολογικοί έρευναι τών Σοφιστών, 
αί όποιαι έπικεντροϋνται στήν έξήγησιν τής σημασίας έργων τής 
αρχαϊκής καί κλασσικής ποιήσεως71, δέν είναι άμοιροι σπουδαιότη- 
τος. Έκ παραλλήλου προσήκει νά ληφθή ύπ’ όψιν ότι, εξαιρέσει τού 
Πρωταγόρου, οί Σοφισταί έμφανίζονται ώς διδάσκαλοι τών μαθη
μάτων εκείνων τά όποια έχουν προαχθή εντός τής Σχολής τών 
Πυθαγορείων, δηλαδή τής αριθμητικής, τής γεωμετρίας, τής αστρο
νομίας καί τής μουσικής72. Έπί πλέον όρθώς έχει τονισθή ότι οί 
Σοφισταί όχι μόνον “έξήρον μεγάλως τήν άρμονίαν, στοιχεΐον τό 
όποιον πρώτοι είχον εισαγάγει εις εν σύστημα άγωγής οί 
Πυθαγόρειοι”73, άλλά συνέτεινον καί στήν καθολίκευσιν τής φιλο
σοφικής σημασίας τού Πυθαγορείου όρου “κόσμος”74.

νος και ήττονος λόγου” διδασκαλίας τού Πρωταγόρου (πβ. L. Spengel, Über das 
Studium der Rhetorik bei den Alten, München, Weiss, 1842, σ. 14).

67. Πβ. Πρωταγ., test. 5 Diels.
68. Πβ. Άνων., Δισ. λόγ., 6, 7-8 Diels.
69. Πβ. Ρ. de Vecchi- F. Sacchi, Compendio di storia della filosofia, x. 1, Milano, Bignami, 

1974, σ. 33.
70. Πβ. X.N. Πολυκάρπου, “'Υπάρχουν χωρία έκ τοϋ έργου του ’Ιάμβλιχου Περί 

τοΰ Πυθαγορικοϋ βίου τά όποια είναι δυνατόν νά άναχθοϋν στήν Εύδόξειον 
βιογραφίαν τοΰ Πυθαγόρου;”, Πλάτων, 54 (2004-2005) 120.

71. Πβ. K. Joël, Geschichte der antiken Philosophie, τ. 1,Tübingen, Mohr, 1921, σ. 661.
72. Πβ. E. Cattanei, “Le matematiche al tempo di Platone e la loro riforma”, εν M. 

Vegetti, Platone. La Reppublica, x. 5, Napoli, Bibliopolis, 2003, σ. 486.
73. Πβ. Τ. Μαρκαντώνη, Παραδόσεις ιστορίας τής παιδείας, Άθήναι, 1976, σ. 68.
74. Πβ. Κ.Δ. Γεωργούλη, “Κόσμος”, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου, 

τ. 11, Άθήναι, 'Ήλιος, α.χ., σ. 332. Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει νά ύπομνη- 
σθή ότι προ τών Πυθαγορείων ό όρος “κόσμος” είχε έν μέρει χρησιμοποιηθή 
διά νά ύποδηλωθή ή παραδοχή τής άρχής τής τάξεως (πβ. Η. Diller, Kleine 
Schriften, München, Beck, 1971, σ. 87).
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’Απαριθμοΰντες τάς ομοιότητας μεταξύ Πυθαγορείων καί 
Σοφιστών, δέν άντιπαρερχόμεθα τάς διαφοράς των, αί όποΐαι εν 
μέρει οφείλονται στο ότι εν άντιθέσει προς τούς Σοφιστάς οί 
Πυθαγόρειοι αποτελούν μέλη τής αύτής Σχολής, ή όποια χαρακτηρί
ζεται εκ τής ύπάρξεως κοινών κεφαλαιωδών γνωρισμάτων καί 
κοινού “τρόπου τού βίου”75. Έξ άλλου ένδείκνυται νά μή διαλανθά- 
νη ότι κατ’ αντιδιαστολήν προς τούς Πυθαγορείους, οί όποιοι, λόγω 
τού χαρακτήρος τής διδασκαλίας τού Πυθαγόρου76, διετήρουν 
δεσμούς μετά τής πολιτικής κοινότητος τής γενετείρας των77, οί 
Σοφισταί “άλλοτε άλλας έπεβόσκοντο πόλεις”78. Έκ παραλλήλου 
ένδείκνυται νά ύπογραμμισθή ότι κατ’ αντιδιαστολήν προς τούς 
Σοφιστάς, οί όποιοι είναι ύπέρμαχοι τού προπαρεσκευασμένου συνε
χούς λόγου79, οί Πυθαγόρειοι εκθειάζουν τήν παιδευτικήν έπίδρασιν 
τού “διαλέγεσθαι”80 Έπί πλέον άξιοσημείωτον είναι ότι εν άντιθέ- 
σει προς τούς Σοφιστάς, κατά τούς όποιους ή ανθρώπινη γνώσις 
έρείδεται έπί τών δεδομένων τών αισθήσεων (αισθησιαρχία), οί 
Πυθαγόρειοι πρεσβεύουν ότι ή άνθρωπίνη γνώσις κατά τό κυριώτα- 
τον μέρος της έρείδεται έπί άνωτάτων λογικών αρχών (λογοκρατία)81. 
Άντιπαρερχόμενος τάς ανωτέρω διαφοράς μεταξύ Πυθαγορείων καί 
Σοφιστών, ό ρήτωρ Αιλιος ’Αριστείδης θέτει τό έρώτημα: “ούχ 
Ηρόδοτος Σόλωνα σοφιστήν κέκληκεν, ού Πυθαγόραν πάλιν; ... άλλ’ 
οΐμαι καί σοφιστής έπιεικώς κοινόν ήν όνομα καί ή φιλοσοφία τοΰτ’ 
ήδύνατο φιλοκαλία τις είναι καί διατριβή περί λόγους”82. Κατά τήν 
άποψίν μας, οί Πυθαγόρειοι τού Τάραντος επιζητούν νά ύποδηλώ- 
σουν τήν άντίθεσίν των προς τήν ταύτισιν μεταξύ “φιλοκαλίας” καί 
“φιλοσοφίας”, τήν όποιαν αποδέχονται οί Σοφισταί, άντιπαρατη- 
ρούντες ότι τό προέχον δέν είναι “φιλοκαλία τις”, άλλ’ “ή άληθής 
φιλοκαλία”83. 'Υπό τήν ανωτέρω έποψιν διαφαίνεται ότι οί

75. Πβ. T. Bénatouïl, “Philosophie Schools in Hellenistic and Roman Times”, έν M.L. Gill- 
P. Pellegrini Companion to Ancient Philosophy, London, Blackwell, 2006, σ. 416.

76. Πβ. L. Prandi, Memorie storiche di Claudio Eliano, Roma, Bretschneider, 2005, σ. 22.
77. Πβ. αύτόθί, σ. 17.
78. Πβ. Πρόκλ., Εις Τίμ., I, 67,10 Diehl.
79. Πβ. Ί.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Άθήναι, 19705, σ. 50.
80. Πβ. C.N. Polycarpou, “On Eudoxus’ Κυνών διάλογοί ”, Φιλοσοφία, 32 (2002) 187.
81. Πβ. Ε. Μουτσοπούλου, Ή πορεία του πνεύματος, τ. 2, Άθήναι, Έρμης, 1975, σ. 271.
82. Πβ. Σόφιατ., test.l Diels.
83. Πβ. C.N. Polycarpou, “Eudoxean Aesthetics”, Φιλοσοφία, 35 (2005) 78.
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Πυθαγόρειοι άναφέρονται σέ “λάφυρα... τής αληθούς φιλοκαλίας”84 85 
έπιδιώκοντες να ασκήσουν εμμέσως κριτικήν κατά τής περί φιλοσο
φίας εκδοχής τής οποίας υπεραμύνονται οί Σοφισταί.

Φρονοΰντες ότι οί Πυθαγόρειοι δέν εκλαμβάνουν ώς "άπόρ- 
ρητον” τήν περί ρητορικής διδασκαλίαν των, στοιχοΰμεν προς τήν 
έπισήμανσιν τού L. Zhmud, κατά τήν οποίαν εν άναφορά προς τήν 
ρητορικήν δέν είναι άκριβής ή μαρτυρία τού Ίσοκράτους περί τού 
ότι οί Πυθαγόρειοι δεσμεύονται εκ τού αιτήματος διαφυλάξεως τών 
“άπορρήτων” τής Σχολής. Ή ανωτέρω μαρτυρία εντάσσεται στό εκ 
πρώτης όψεως Άντιπυθαγόρειον πνευματικόν κλίμα τού έργου 
Βούσιρις, δηλαδή έργου διά τού οποίου όχι μόνον στηλιτεύεται ή 
έλλειψις πρωτοτυπίας τού Πυθαγόρου, άλλά διακωμωδείται καί ή 
άμέλεια τών Πυθαγορείων διά τά τού οίκου των86. Έχοντες όμως 
κατά νούν τήν ομολογίαν αύτοΰ τούτου τού Ίσοκράτους κατά τήν 
οποίαν τό έργον Βούσιρις είναι ρητορικός λόγος έπιτρέπων τό 
“ψευδή λέγειν”, υίοθετοΰμεν τήν άπόφανσιν τού R. Mondolfo87, κατά 
τήν οποίαν πρόκειται περί έργου άνευ αξίας έν άναφορά προς τόν 
Πυθαγόραν καί τούς πνευματικούς του επιγόνους. Ύπό τήν ανωτέ
ρω έποψιν αιτιολογείται, νομίζομεν, τό ότι ô Εύδοξος πρώτιστα 
έπέδειξε ενδιαφέρον όχι διά τήν ρητορικήν τού Ίσοκράτους άλλά 
διά τήν ρητορικήν τού Άλκιδάμαντος, ή οποία είχε διαμορφωθή 
εντός πλαισίου εύρυτέρων φιλοσοφικών ζητήσεων88. Κατά τήν 
άποψίν μας, ό Εύδοξος πιθανώτατα έμελέτησε τόν Φυσικόν τού 
Άλκιδάμαντος, διά τού οποίου ό Πυθαγόρας εξυμνείται ώς “φιλό
σοφος φυσικός”89. Έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά ήτο άβάσιμον νά

84. Πβ. Άριστοξ., άπ. 40 Wehrli.
85. Πβ. L. Zhmud, Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin, 

Akademie Verlag, 1997, σ. 87.
86. Πβ. N. Livingstone, A Commentary on Isocrates’ Busiris, Leiden, Brill, 2001, σσ. 160- 

161. Λαμβάνοντες im’ δψιν ότι στον Κρατινον τόν νεώτερον αποδίδεται ή συγ
γραφή κωμωδίας ή όποια επιγράφεται Βούσιρις (πβ. Ε. Capps, “The Nemesis of 
the Younger Cratinus”, Harvard Studies in Classical Philology, 15 (1904) 71), δέν άπο- 
κλείομεν τό ενδεχόμενον ότι ή άνωτέρω κωμωδία περιελάμβανε αναφοράν στον 
Πυθαγόραν κατά τό πρότυπον του Βουσίριδος τού Ίσοκράτους.

87. Πβ. Ε. Zeller- R. Mondolfo, La filosofia dei Greci, μερ. 1, τ. 2, Firenze, La Nuova Italia, 
19502, σ. 393.

88. Πβ. J.V. Muir, Alcidamas. The Works and Fragments, Bristol, Bristol Classical Press, 
2001, σ. V.

89. Πβ. A. Maddalena, I Pitagorici, Bari, Laterza, 1954, σ. 68.
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ύποστηριχθή οτι ό Ευδοξος έλαβε ύπ’ οψιν καί τα διαλογικά μέρη 
του Φυσικόν του Άλκιδάμαντος90 διά να συγγράψη τούς Κννών 
διαλόγους του91. Έπανεξετάζων τούς κοινούς τόπους της διανοή- 
σεως των Άλκιδάμαντος καί Άντισθένους92, ό Ευδοξος θά έκρινε, 
φρονοΰμεν, ένδεδειγμένον νά έγκύψη στήν μαρτυρίαν τού 
Άντισθένους, κατά τήν όποιαν πρώτος ό Πυθαγόρας είχε εκφωνή
σει ρητορικούς λόγους προσηρμοσμένους στήν ψυχολογίαν καί 
χαρακτηρολογίαν των ακροατών93 94. Κατά τήν άποψίν μας, ή εκ τού 
Άντισθένους προέλευσις τής ανωτέρω μαρτυρίας δέν συνηγορεί 
υπέρ τής αξιοπιστίας τής γνώμης κατά τήν όποιαν οί οΰτω καλού
μενοι ρητορικοί λόγοι τού Πυθαγόρου είναι έργα μεταγενεστέρου 
Πυθαγορείου, ό όποιος δι’ αύτών στρέφεται κατά τών πυθαγοριζόν- 
των Σωκρατικών .

Έμβαθύνων στον χαρακτήρα τών ρητορικών λόγων τού 
Πυθαγόρου, ο Ευδοξος θά ήτο σέ θέσιν να υπογράμμιση οτι τόσον 
ο Πυθαγόρας όσον καί οί πνευματικοί του επίγονοι “έτίμων... σφο
δρά τήν μνήμην καί πολλήν αυτής έποιοΰντο γυμνασίαν τε καί 
επιμέλειαν”95. Έξ άλλου, λαμβάνων πρώτιστα ύπ’ οψιν ότι κατά 
τόν Άλκιδάμαντα “ή μνήμη” τών ρητόρων οί όποιοι αποβλέπουν 
στήν προαγωγήν τού αύτοσχεδίου ρητορικού λόγου καθίσταται 
“εύπορος”96, ό Ευδοξος θά ήτο σέ θέσιν νά διαπιστώση τήν ΰπαρ- 
ξιν κοινών γνωρισμάτων μεταξύ τής ρητορικής τού Άλκιδάμαντος 
καί τής ρητορικής τών Πυθαγορείων. Έκ παραλλήλου, άφορμώμε-

90. Πβ. G. Avezzù, Alcidamante. Orazioni e frammenti, Roma, Bretschneider, 1982, σ. 90.
91. Πβ. άνωτ. καί σημ. 80.
92. Πβ. G. Avezzù, μν. εργ., σσ. xix-x.
93. Πβ. Μ. Giangiulio, Ricerche su Crotone arcaica, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1989, 

σσ. 4-5. Ή προσαρμογή αυτή πιθανώτατα κατέστη εφικτή διότι επί τών ήμερων 
του Πυθαγόρου ύφίστατο στήν πόλιν του Κρότωνος μία αρχαϊκή μορφή όργα- 
νώσεως τής κοινωνίας κατά έξειδικευμένας όμάδας (πβ. C.H. Kahn, Ό Πυθα
γόρας καί οί Πυθαγόρειοι, ’Αθήνα, Ένάλιος, 2005, σσ. 26-27).

94. Πβ. Ν. Demand, “Plato, Aristophanes and the Speeches of Pythagoras”, Greek, Roman, 
and Byzantine Studies, 23 (1982) 183-184.

95. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 164. Έπί του προκειμένου ένδείκνυται νά μή διαλανθά- 
νη ότι τόσον ό Πυθαγόρας όσον καί οί πνευματικοί του επίγονοι συνετέλεσαν 
στήν γένεσιν τής μνημοτεχνικής, καίτοι ουδέποτε άπέβλεψαν στήν προαγωγήν 
της (πβ. Η. Blum, Die antike Mnemotechnik, Hildesheim, Olms, 1969, σ. 41).

96. Πβ. R. Mariss, Alkidamas: Über diejenigen, die schriftliche Reden schreiben, oder über die 
Sophisten, Münster, Aschendorff, 2002, σ. 228.
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voi εκ μαρτυρίας του Άριστοτέλους κατά τήν οποίαν ô Εΰδοξος 
πλεΐστα “έλεγε διαπορών”97 εν αναφορά προς τήν ερμηνείαν κειμέ
νων τοΰ Πλάτωνος, κατατείνομεν στο συμπέρασμα ότι ό Εΰδοξος 
είχε υιοθετήσει τήν άπόφανσιν τοΰ Άλκιδάμαντος, κατά τήν οποίαν 
εν άντιθέσει προς τον προφορικόν λόγον ô γραπτός λόγος προξε
νεί “απορίαν”98. Κατά τήν άποψίν μας, ή άπόφανσις τοΰ 
Άλκιδάμαντος κατά τήν οποίαν τό αύτοσχεδιάζειν επαυξάνει “τήν 
δύναμιν των λόγων”99 συνέβαλε τά μέγιστα στήν τελείωσιν τής 
ρητορικής δεξιότητος τοΰ Εύδόξου, ό οποίος ελέγετο ότι “ένεγρά- 
φη τοΐς σοφισταΐς επί... τω σχεδιάζειν εύ”100 Άκριβέστερον, 
εχοντες κατά νοΰν ότι οί όροι “δύνασθαι” καί “δύναμις” όχι μόνον 
πρυτανεύουν στήν περί προφορικοΰ καί γραπτοΰ λόγου διδασκα
λίαν τοΰ Άλκιδάμαντος, άλλά λανθάνουν καί υπό τόν Άλκιδαμάν- 
τειον ορισμόν τής ρητορικής101, δεν άποκλείομεν τό ενδεχόμενον ότι 
ή άναφορά στον λόγον τοΰ Εύδόξου ώς “έχοντα δύναμιν”102 είναι 
δηλωτική των Άλκιδαμαντείων καταβολών τής ρητορικής τοΰ 
Εύδόξου. Έπιπροσθέτως φρονοΰμεν ότι ή διδασκαλία τοΰ 
Άλκιδάμαντος, κατά τήν οποίαν ô γραπτός λόγος είναι υποδεέστε
ρος τοΰ προφορικοΰ άλλ’ όχι αμελητέος103, έχει ασκήσει έπίδρασιν 
επί τοΰ Εύδόξου, ô οποίος λαμβάνει ύπ’ οψιν τήν έμφάνισιν τοΰ 
ύφους τής Σχολής τοΰ Άλκιδάμαντος συγγράφων τάς Γης 
Περιόδους του104.

Στοίχων προς τήν διδασκαλίαν τοΰ Άλκιδάμαντος, κατά τήν 
οποίαν ό γραπτός λόγος είναι ύποδεέστερος τοΰ προφορικοΰ, ό 
Εΰδοξος φαίνεται οτι υιοθετεί τήν ύπό τοϋ Άλκιδάμαντος έξαρ- 
θεΐσαν105 έπισήμανσιν τοϋ Γοργίου, κατά τήν όποιαν ό Πρωταγόρας 
καί οί πνευματικοί του επίγονοι άνεπιτρέπτως ύπερμαχοΰν τοϋ 
πρωτείου τοΰ γραπτοΰ λόγου. Κατά τήν άποψίν μας, ô Εΰδοξος, ό

97. Πβ. Άριστ., Μ.τ.φ., Μ 5, 1079 b 21.
98. Πβ. M.J. Milne, A Study in Alcidamas and his Relation to Contemporary Sophistic, 

Philadelphia, Westbook Publishing Co., 1924, o. 47.
99. Πβ. R. Mariss, μν. εργ., a. 310.
100. Πβ. Εύδόξ., test. 20 Lasserre.
101. Πβ. M.J. Milne, μν. εργ., a. 37.
102. Πβ. Εύδόξ., άπ. 311 Lasserre.
103. Πβ. M.J. Milne, μν. εργ., σ. 41.
104. Πβ. Εύδόξ., άπ. 272 Lasserre.
105. Πβ. R. Mariss, μν. εργ., σ. 88.
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όποιος είχε πιθανώτατα άναφερθή στην νομοθετικήν δραστηριότητα 
τοΰ Πρωταγόρου στην πόλιν των Θούριων106, θά έκρινε ορθόν να 
υπόμνηση ότι ό Πρωταγόρας δέν είχε κατανοήσει πλήρως τήν συνά
φειαν μεταξύ νομοθεσίας καί ρητορικής. ΈπΙ πλέον ό Εύδοξος θά 
ήτο σέ θέσιν να τονίση ότι ό Άλκιδάμας εΐχε αναμορφώσει τήν περί 
των τεσσάρων μερών τού ρητορικού λόγου διδασκαλίαν τού Πρω
ταγόρου κατά τρόπον ώστε νά ύποβοηθηθή ή προαγωγή τής δικα- 
νικής ρητορείας107. "Οντως ή ένθερμος συνηγορία τοΰ Άλκιδάμαντος 
υπέρ τοΰ αυτοσχεδίου ρητορικού λόγου αιτιολογείται πρώτιστα βάσει 
των όρων υπό τούς οποίους διεξάγεται ενώπιον τοΰ δικαστηρίου ό 
δικαστικός άγών, δηλαδή βάσει τής διαπιστώσεως κατά τήν οποίαν 
ό ένάγων δέν γνωρίζει επακριβώς τό περιεχόμενον τής άγορεύσεως 
τοΰ έναγομένου καί ό εναγόμενος δέν γνωρίζει επακριβώς τό περιε
χόμενον τής άγορεύσεως τοΰ ένάγοντος108. Στοιχών προς τήν ανωτέ
ρω διαπίστωσιν, ό Εύδοξος θά ήτο, φρονοΰμεν, σέ θέσιν νά έμβα- 
θύνη στήν ρητορικήν ορολογίαν τοΰ Άλκιδάμαντος καί νά προβή σέ 
άποτίμησίν της. Είδικώτερον, λαμβάνοντες ύπ” όψιν ότι ό Εύδοξος 
έγνώριζε τήν διδασκαλίαν τοΰ Φιλολάου περί τοΰ σώματος ώς 
δεσμωτηρίου τής ψυχής109, τυγχάνει θεμιτόν νά συμπεράνωμεν ότι ό

106. Πβ. Χ.Ν. Πολυκάρπου, “Οι νομοθετικοί προβληματισμοί τοΰ Εύδόξου”, Φιλο
σοφία, 33 (2003) 171.

107. Πβ. G. Avezzù, μν. εργ., σ. 91. Άξιοσημείωτον είναι ότι ή παλαιοτέρα εκδοχή, 
κατά τήν όποιαν ό Άλκιδάμας φέρεται ώς συγγραφείς ρητορικής Τέχνης (πβ. 
Μ. Narcy, “Alcidamas d’ Elèe”, εν R. Goulet, Dictionnaire des philosophes antiques, τ. 
1, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1989, o. 108), κατά πάσαν πιθανότητα δέν εύσταθεΐ 
(πβ. R. Mariss, μν. εργ., σ. 25). Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει νά προστεθή ότι 
ό Άλκιδάμας δέν υιοθετεί τήν άπόφανσιν του Γοργίου, κατά τήν όποιαν ή 
τελείωσις τής ρητορικής δεξιότητος προϋποθέτει τήν μίμησιν παγίων μορφών 
ύφους καί επιχειρηματολογίας (πβ. S. Schorn, Satyros aus Kallatis, Basel, Schwabe, 
2002, σσ. 376-377). Ώς έκ τούτου είναι βάσιμον νά ύποστηρίξωμεν ότι ή έπισή- 
μανσις τοϋ Άριστοτέλους, κατά τήν όποιαν οί Σοφισταί άνεπιτρέπτως ύπερ- 
μαχοϋν τής μιμήσεως παγίων μορφών ύφους καί επιχειρηματολογίας (πβ. C. 
Kremmydas, “Logical argumentation in Demosthenes’Against Leptines”, εν J. Powell, 
Logos, London, Univ. of London, 2007, o. 21), δέν ισχύει εν αναφορά προς τόν 
Άλκιδάμαντα. Συνεκτιμώντες ότι ή ρητορική τοϋ Άλκιδάμαντος συνδέεται 
προς τήν ρητορικήν τοΰ Εύδόξου (πβ. άνωτ. καί σημ. 99), κατατείνομεν στο 
συμπέρασμα ότι ή ανωτέρω έπισήμανσις τοΰ Άριστοτέλους ωσαύτως δέν 
ισχύει εν αναφορά προς τόν Εΰδοξον.

108. Πβ. J.V. Muir, μν. εργ., σσ. xi-x.
109. Πβ. Φιλολ., άπ. 15 Diels.
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Ευδοξος θά έπεδείκνυε ενδιαφέρον διά τήν αναφοράν τοΰ 
Άλκιδάμαντος σε “δεσμώτιν... 'ψυχήν”110. Έξ άλλου, συνεκτιμώντες 
οτι ο Άλκιδάμας είχε χρησιμοποιήσει τον όρον “κάτοπτρον” εν 
αναφορά προς τα ανθρώπινα ενεργήματα111, ύποστηρίζομεν ότι ό 
Ευδοξος τελών υπό τήν έπίδρασιν τής διανοήσεως του 
Άλκιδάμαντος έκρινε ορθόν να χρησιμοποιήση τον όρον “ένοπτρον” 
εν αναφορά προς τά φυσικά φαινόμενα112. Προ πάντων άξιοσημείω- 
τον είναι ότι ή οΰτω καλουμένη έναντίωσις τοΰ Άλκιδάμαντος προς 
τήν ευρέως νοουμένην μουσικήν παιδείαν113, τήν οποίαν προήγαγον 
οί Πυθαγόρειοι, άπάδει προς τό “έχειν κατ’ αλήθειαν”114.

Κατά τήν άποψίν μας, δεν έχει τύχει τής δεοΰσης προσοχής οτι 
ή αναφορά στον λόγον τοΰ Εύδόξου ώς “έχοντα... χάριν”115 συνάδει 
προς τόν ορισμόν τοΰ Άλκιδάμαντος κατά τόν όποιον ή ρητορική 
προσήκει να εκλαμβάνεται ώς “πανδήμου χάριτος δημιουργός”116. 
Γνωρίζοντες οτι ό Άλκιδαμάντειος ορισμός τής ρητορικής ανάγεται 
στον Γοργίειον ορισμόν τής ρητορικής (“πειθοΰς δημιουργός”), 
φρονοΰμεν οτι ορθώς έχει έπισημανθή117 ότι ό Γοργίας άφορμάται 
εκ τοΰ περιωνύμου “ακούσματος” κατά τό όποιον ό Πυθαγόρας 
“μέγιστόν φησιν είναι των εν άνθρώποις τό τήν ψυχήν πείσαι επί τό 
αγαθόν ή έπί τό κακόν”. Όμολογουμένως ή αρχαία παράδοσις, εκ 
τής οποίας προκύπτει ότι ό Γοργίας συνέτεινε στήν διάδοσιν (ορισμέ
νων εκφάνσεων τής Πυθαγορείου διανοήσεως στήν μητροπολιτικήν

110. Πβ. R. Mariss, μν. εργ., σ. 218.
111. Πβ. αυτόθι, σ. 299.
112. Πβ. Εύδόξ., άπ. 4 Lasserre.
113. Πβ. J.L. Lopez Cruces- J. Campos Daroca, Alcidamante de Elea. Testimonios y 

fragmentes, Madrid, Editorial Gredos, 2005, σσ. 41-42.
114. Πβ. R. Mariss, μν. εργ., a. 26. Κατά τήν άποψίν μας, τό “εχειν κατ’ αλήθει

αν” άποκαθίσταται έφ’ όσον ληφθή ύπ’ οψιν οτι κατά τόν Άλκιδάμαντα 
ό όρθώς νοούμενος λόγος όμοιάζει προς ζών σώμα, προς τό όποιον άπά- 
δει ή ακινησία (πβ. G. Mazzara, “La rhétorique éléatico-gorgienne d’Alcidamas 
chez Diogène Laërce (IX, 54) et les quatre fonctions fondamentales du λόγος”, 
L’Antiquité Classique, 74 (2005) 66-67). ’Ακριβέστερον, συνεκτιμώντες δτι τό 
παράγγελμα άποφυγής τής ακινησίας πρυτανεύει στήν ιατρικήν διανόησιν 
τού Εύδόξου (πβ. Εύδόξ., άπ. 339 Lasserre), διαβλέπομεν ότι ό Ευδοξος 
ήτο εύλογον νά άποδεχθή τό ’ιατρικόν ύπόβαθρον τής περί λόγου διδα
σκαλίας τού Άλκιδάμαντος.

115. Πβ. Εύδόξ., άπ. 272 Lasserre.
116. Πβ. M.J. Milne, μν. εργ., σ. 19.
117. Πβ. A. Rostagni, μν. εργ., σσ. 24-25.
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Ελλάδα"8, δέν άντίκειται καθ’ ολοκληρίαν προς το “εχειν κατ’ 
αλήθειαν”. Άκριβέστερον ή εκδοχή κατά τήν όποιαν ό Γοργίας είχε 
έξοικείωσιν πρός ώρισμένας έκφάνσεις τής Πυθαγορείου διανοήσε- 
ως, διότι έτέλει υπό τήν έπίδρασιν τής διανοήσεως τοΰ 
Έμπεδοκλέους"9, εύσταθεΐ, λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι ή θεωρία του 
Γοργίου περί των ιδιοτήτων τής φακοειδούς ύάλου ανάγεται στον 
Φιλόλαον118 119 120. Έπί τοΰ προκειμένου αξίζει να μνημονευθή ή αξιόπι
στος μαρτυρία121 κατά τήν όποιαν ο Εμπεδοκλής έδίδαξε στον 
Γοργίαν τήν ρητορικήν, δηλαδή τήν τέχνην εκείνην ή οποία προϋπο
θέτει τήν Ικανότητα έξευρέσεως ομοιοτήτων μεταξύ οντοτήτων κατ’ 
έπίφασιν άνομοίων122. Ώς εκ τούτου είναι βάσιμον νά ύποστηριχθή 
ότι τό τεχνικόν μέρος τής ρητορικής τοΰ Γοργίου προέρχεται εκ των 
Πυθαγορείων, καίτοι εν άντιθέσει πρός τούς Πυθαγορείους ό Γορ
γίας υποβαθμίζει τήν αξίαν των ήθικών παραμέτρων τής 
ρητορικής123. Ύπό τήν άνωτέρω έποψιν διαφαίνεται ότι εύσταθεΐ ή 
εκδοχή τοΰ A. Rostagni124, κατά τήν οποίαν ό Κρατΐνος ό νεώτερος 
διακωμωδεί τήν ρητορικήν των Πυθαγορείων τοΰ Τάραντος έχων 
κατά νοΰν ότι αύτή συνάπτεται πρός τήν ρητορικήν τοΰ Γοργίου.

Κατά τήν άποψίν μας, προσφυώς εχει παρατηρηθή ότι ή αναφορά 
τοΰ Κρατίνου τοΰ νεωτέρου στον χαρακτήρα τής ρητορικής τών

118. Πβ. αυτόθι, σ. 24.
119. Πβ. Μ. Untersteiner, I sofisti, τ. 1, Milano, Lampugnani Nigri, 19672, σ. 154.
120. Πβ. W. Kranz, Studien zur antiken Literatur und ihrem Nachwirken, Heidelberg, 

Winter, 1967, o. 148. Έπί τοΰ προκειμένου ένδείκνυται νά μή διαλανθάνη ότι, 
όπως εχει καταδείξει ό L. Soverini, Il sofista e l’ agorà, Pisa, Scuola Normale 
Superiore, 1998, oo. 69-70, ή διδασκαλία του Γοργίου περί τών αριθμών ώς 
όρων προαγωγής τοΰ πολιτισμού όμοιάζει πρός τήν διδασκαλίαν τοΰ 
Φιλολάου περί τών αριθμών ώς όρων θεμελιώσεως τής ανθρώπινης γνώσεως.

121. Πβ. S. Schorn, μν. εργ., σ. 376.
122. Πβ. Η.Α.Τ. Reiche, Empedocles’ Mature, Eudoxan Astronomy and Aristotle’s Connate 

Pneuma, Amsterdam, Hakkert, 1960, o. 59.
123. Πβ. M. Untersteiner, μν. εργ., σ. 305. Ύποστηρίζοντες ότι ό Γοργίας υποβαθ

μίζει τήν αξίαν τών ήθικών παραμέτρων τής ρητορικής, δέν ύπονοοΰμεν δτι 
ό Γοργίας επιζητεί νά εξάλειψη τήν διάκρισιν μεταξύ τοΰ ήθικώς έπωφελοΰς 
καί τοΰ ήθικώς επιζήμιου. Όντως ό Γοργίας υπογραμμίζει ότι ή χρήσις τοΰ 
ρητορικοΰ λόγου ομοιάζει πρός τήν χρήσιν οίουδήποτε φαρμάκου, τό όποιον 
ύπό τάς τάδε προϋποθέσεις καθίσταται επωφελές, ενώ ύπό τάς δείνα προϋ
ποθέσεις καθίσταται έπιζήμιον (πβ. C.P. Segal, “Gorgias and the Psychology of the 
Logos”, Harvard Studies in Classical Philology, 66 (1962) 116).

124. Πβ. A. Rostagni, μν. εργ., σ. 35.
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Πυθαγορείων του Τάραντος κατανοεΐται πληρέστερον βάσει χωρίων 
τα οποία προέρχονται εκ του έργου του ’Ιάμβλιχου Περί τον 
Πνθαγορικοϋ βίουη5. Ε’ιδικώτερον έξαίρομεν τήν σπουδαιότητα της 
άρρηκτου συνάφειας μεταξύ τής άποφάνσεως τού ’Ιάμβλιχου, κατά 
τήν όποιαν ό Πυθαγόρας άπεδοκίμαζε “τήν σιωπήν καί τήν λαλιάν 
παρά τό δέον”125 126, καί τής άποφάνσεως του Γοργίου, κατά τήν όποιαν 
ήτο άνέκαθεν ένδεδειγμένον “τό δέον έν τψ δέοντι καί λέγειν καί 
σιγάν”127. Συνεκτιμώντες ότι κατά τόν Γοργίαν “τό δέον” συμπλέκε
ται προς “τόν καιρόν”, διαβλέπομεν ότι ή υπό τού Άρχύτου έπαι- 
νουμένη αναφορά τού Γοργίου στην ρητορικήν ώς τέχνην τοϋ και- 
ρίως “αΰξειν” καί “ταπεινοΰν”128 άξιοποιεΐται υπό τού Εύδόξου, ο 
όποιος διερευνά τά άφορώντα στήν ρητορικήν ώς τέχνην τού “επαι- 
νείν” καί “ψέγειν”129. Έπί πλέον φρονοΰμεν ότι ή εκδοχή κατά τήν 
οποίαν ό Πυθαγόρας καί οί πνευματικοί του έπίγονοι επιδίδονται σέ 
ρητορικός μελέτας χάριν εύοδώσεως των πολιτικών των επιδιώξεων 
είναι μονομερής130 Έξ άλλου δέν παραβλέπομεν τό γεγονός ότι 
πρώτος ό Πυθαγόρας κατανοεί πλήρως ότι, όπως προκύπτει εκ τής 
δομής τών υψηλής ποιότητος δημηγοριών, ή πειθώ άπορρέει όχι 
μόνον εκ τής φυσικής εύγλωττίας, άλλά καί εκ τής τηρήσεως όλων 
τών κανόνων τής ρητορικής131. Προ πάντων αρμόζει νά ύπομνησθή 
ότι πρώτος ό Πυθαγόρας υπεραμύνεται τού αιτήματος προσαρμογής 
τού ρητορικού λόγου στήν ψυχολογίαν καί χαρακτηρολογίαν τών 
ακροατών (“πολυτροπία”)132 κατά τρόπον ώστε νά προαχθή ή θεμε

125. Πβ. Ο. Goulet Cazé, μν. εργ., σ. 970.
126. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πνθ. 71.
127. Πβ. Γοργ., άπ. 6 Diels.
128. Πβ. A. Rostagni, μν. εργ., σ. 34.
129. Πβ. Εύδόξ., άπ. 307 Lasserre. Έχων κατά νοϋν ότι ô Εΰδοξος άναφέρεται στήν 

ρητορικήν τοϋ Πρωταγόρου, ή οποία χαρακτηρίζεται ώς τέχνη τοϋ “έπαινεΐν” 
καί “ψέγειν”, ό C. Benoit, μν. εργ., σ. 25, τονίζει ότι κατά τόν Ενδοξον δ 
Πρωταγόρας δέν εκλαμβάνει ώς μόνον είδος τής ρητορικής είτε τήν δημηγο
ρίαν είτε τόν δικανικόν λόγον.

130. Πβ. Μ. Untersteiner, I sofisti, τ. 2, Milano, Lampugnani Nigri, 19672, σ. 257. Κατά τήν 
αποψίν μας, ό Μ. Untersteiner εχει παραβλέψει τό γεγονός ότι οί Πυθαγόρειοι, 
οί όποιοι είναι φορείς τοϋ επιστημονικού πνεύματος, υπεραμύνονται τής αξίας 
τής ρητορικής άφορμώμενοι έκ τής συνάφειας ή όποια όντως ύφίσταται 
μεταξύ ρητορικής καί ιατρικής (πβ. κατωτ. καί σημ. 155).

131. Πβ. P. Bayle, Historical and Critical Dictionary, τ. 4, London, Routledge, 19973, σ. 667.
132. Πβ. κατωτ. καί σημ. 158.
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λιώδης άρχή τής “ψυχαγωγίας”133. Τοιουτοτρόπως ο Πυθαγόρας καί 
οί πνευματικοί του επίγονοι κατόρθωσαν να διαμορφώσουν τήν θεω
ρίαν περί τής συνάφειας μεταξύ ρητορικής καί ιατρικής, δηλαδή μίαν 
θεωρίαν ή οποία έπέπρωτο να άσκηση έπίδρασιν επί τού χαρακτήρος 
τής ρητορικής τού Γοργίου134.

Ή θεωρία τού Γοργίου περί τής συνάφειας μεταξύ ρητορικής καί 
ιατρικής εστιάζεται στην άπόφανσιν κατά τήν οποίαν “ή... τού λόγου 
δύναμις” επηρεάζει τήν άνθρωπίνην ψυχήν καθ’ ο μέτρον “ή... των

133. Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει νά ύπομνησθή ότι πρώτος ό A. Rostagni, μν. 
εργ., σ. 38, αιτιολογεί τήν άπόφανσιν τοΰ Γοργίου “όλως ψυχαγωγία ρητορική 
εστι”, έπανεξετάζων τήν μαρτυρίαν κατά τήν οποίαν ό Πυθαγόρας “τό των 
γερόντων άρχειον έψυχαγώγησε” μέσω τής ρητορικής. Σχολιάζων τήν ανωτέ
ρω μαρτυρίαν, ή όποια άνάγεται στον ’Αντισθένη (πβ. άνωτ. καί σημ. 93), ό 
Μ. Untersteiner, I sofisti, τ. 1, Milano, Lampugnani Nigri, 19672, σ. 191, υπογραμμί
ζει ότι ή υπό τοΰ Γοργίου έπιδιωκομένη “ψυχαγωγία” είναι αδύνατον να κατα- 
νοηθή άνευ μνείας τής περί αρμονίας διδασκαλίας τών Πυθαγορείων. Κατά 
τήν άποψίν μας, οί μεταγενέστεροι δέν ήσαν σέ θέσιν νά κατανοήσουν πλή
ρως τήν σημασίαν τοΰ Πυθαγορείου όρου “ψυχαγωγία”, δηλαδή νά ερμηνεύ
σουν βάσει τών αρχών τής ρητορικής τοΰ Πυθαγόρου τήν γνωστήν ρήσιν “ού 
γάρ ψυχαγωγήσεις μή γοητεύων μετά τίνος χάριτος καί ήδονής” (πβ. R. 
Volkmann, μν. εργ., σσ. 348-349). Άκριβέστερον ή παρανόησις οφείλεται στό 
ότι ήδη από τής κλασσικής εποχής ό Πυθαγόρας έξελαμβάνετο ως “γόης”, 
δηλαδή ώς οίονεί μάγος ό όποιος έξήγε κατά βούλησιν τήν ψυχήν του έκ τοΰ 
σώματός του (“ψυχαγωγία”) διά νά μεταβαίνη τάχιστα σέ διαφόρους τόπους, 
συμπεριλαμβανομένου τοΰ "Αδου (πβ. Α.Μ. Bowie, Aristophanes, London, 
Cambridge Univ. Press, 1993, σσ. 118-119).

134. Κατά τήν άποψίν μας, ό A. Rostagni, μν. εργ., σ. 15, εύστόχως επισημαίνει ότι 
κατά τούς Πυθαγορείους ή συνάφεια ή όποια ύφίσταται μεταξύ ρητορικής καί 
Ιατρικής άποτελεΐ προέκτασιν τής συνάφειας ή όποια ύφίσταται μεταξύ 
’ιατρικής καί μουσικής. "Οντως ή Πυθαγόρειος συνάφεια μεταξύ ιατρικής καί 
μουσικής κατανοείται πλήρως μόνον έφ’ όσον συνεκτιμηθοΰν αί παιδευτικοί 
υποδηλώσεις της, δηλαδή μόνον έφ’ όσον τύχη τής δεούσης προσοχής ότι κατά 
τούς Πυθαγορείους “ή διδασκαλία... δέν είχε μόνον θεωρητικόν σκοπόν, άλ
λα καί ήθοπλαστικόν” (πβ. Α.Μ. Ίσηγόνη, Ιστορία τής παιδείας, Ρόδος, 1958, 
σ. 98). 'Υπό τήν άνωτέρω έποψιν καθίσταται, φρονοΰμεν, εμφανές ότι ή θεω
ρία τών Πυθαγορείων περί τής συνάφειας μεταξύ ιατρικής καί ρητορικής είναι 
εύρυτέρα τής αντιστοίχου θεωρίας τού Γοργίου. Παρά ταΰτα ένδείκνυται νά 
μή διαλανθάνη ότι τό ίδιάζον γνώρισμα τής ρητορικής τοΰ Γοργίου, δηλαδή 
ή έκ τών προτέρων συστηματική διαμόρφωσις τοΰ λόγου καί τής επιχειρημα
τολογίας (πβ. J. de Romilly, Les Grands Sophistes dans V Athènes de Périclès, Paris, 
Éditions de Fallois, 1988, σ. 84), φαίνεται ότι δέν άπαντά στήν ρητορικήν τών 
Πυθαγορείων.
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φαρμάκων τάξις” επηρεάζει τό άνθρώπινον σώμα135. Προ πάντων 
άξίζει να σημειωθή ότι, καίτοι αμφισβητείται ή έπίδρασις Πυθαγο
ρείων δογμάτων έπί του χαρακτήρος των αισθητικών προβληματι
σμών τοΰ Γοργίου136, αδιαμφισβήτητος τυγχάνει ή έπίδρασις Πυθα
γορείων δογμάτων έπί τοΰ χαρακτήρος τοΰ τεχνικού μέρους τής 
ρητορικής του Γοργίου. Είδικώτερον, κατά τήν άποψίν μας, ή ανωτέ
ρω έπίδρασις καθορίζεται έφ’ όσον συνεκτιμηθή ότι ό Γοργίας δέν 
προβαίνει σέ έννοιολογικήν άνάλυσιν, άλλ’ έπισημαίνει ότι “έκ τών 
πραγμάτων” ύφίσταται συνάφεια μεταξύ ρητορικής καί ιατρικής137. 
Πρόκειται περί έπισημάνσεως ή οποία ανάγεται στο Έμπεδοκλείου 
προελεύσεως δόγμα, κατά τό οποίον ό ρήτωρ οφείλει νά τεχνουργή 
τούς λόγους καθ’ ον τρόπον ό ιατρός παρασκευάζει τά φάρμακα138. 
Ώς έκ τούτου δέν άποκλείομεν τό ένδεχόμενον ότι πρώτοι οί

135. Πβ. W. Süss, Ethos, Leipzig, Teubner, 1910, σσ. 84-85. Κατά τήν άποψίν μας, δέν 
έχει τύχει τής δεούσης προσοχής ότι ή ρητορική τοΰ Γοργίου εν μέρει διαφο
ροποιείται τής ρητορικής τών Πυθαγορείων, κύριος εκπρόσωπος τής όποιας 
είναι ό Εύδοξος. Ή διαφοροποίησις όφείλεται, φρονούμεν, στο ότι ό διδά
σκαλος τού Εύδόξου Φιλιστίων (πβ. κατωτ. καί σημ. 138) δέν αποδέχεται τό 
ιατρικόν ύπόβαθρον τής άναφορας τοΰ Γοργίου στήν χρήσιν τών φαρμάκων. 
’Όντως ή άνωτέρω αναφορά του Γοργίου προϋποθέτει τήν αποδοχήν τής περί 
χυμών θεωρίας (πβ. W. Süss, μν. εργ., σ. 84), ή όποια είναι προσφιλής στους 
ιατρούς τής Σχολής τής Κώ, άλλ’ άπαρέσκει στον Φιλιστίωνα, ό όποιος τήν 
εκλαμβάνει ώς άλυσιτελή προς καθορισμόν τών αίτιων τών νόσων (πβ. Η.Α.Τ. 
Reiche, μν. εργ., σ. 81).

136. Πβ. Ο. Immisch, Gorgiae Helena, Berlin, de Gruyter, 1927, σ. 30.
137. Πβ. C.P. Segal, μν. εργ., 132-133.
138. Πβ. Τ. Buchheim, “Maler, Sprachbildner: Zur Verwandschaft des Gorgias mit Empe- 

dokles”, Hermes, 113 (1985) 417- 418. Σημειωτέον ότι, εν άντιθέσει προς τό οΰτω 
καλούμενον παράγγελμα τού Τπποκράτους κατά τό όποιον ό Ιατρός όφείλει 
νά άπέχη τής ρητορικής (πβ. Κ. Deichgräber, Medicus gratiosus, Mainz, Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur, 1970, σ. 100), τόσον ό Ιατρός Ήρόδικος ό 
Λεοντίνος όσον καί ό αδελφός του Γοργίας άναδεικνύονται διαπρύσιοι κήρυ- 
κες τής θεωρίας περί τής συνάφειας μεταξύ ιατρικής καί ρητορικής (πβ. J. 
Dalfen, Platon. Gorgias, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2004, σ. 171. R. 
Bartz, “Ενθυμούμενοι τον 'Ιπποκράτη: Γνώση, πρακτική καί ήθος στούς αρχαί
ους "Ελληνες γιατρούς-θεραπευτές”, εν Μ. Kuczewski- R. Polanski, Βιοηθική, 
’Αθήνα, Τραυλός, 2007, σ. 57). Ή θεωρία περί τής συνάφειας μεταξύ ιατρικής 
καί ρητορικής φρονούμεν ότι αποτελεί κοινόν τόπον τής διανοήσεως τών 
Γοργίου καί Εύδόξου, ό όποιος συνάδει προς τήν έκδοχήν κατά τήν όποιαν 
τόσον ό Γοργίας (πβ. Μ. Michler, Westgriechische Heilkunde, Würzburg, 
Königshausen und Neumann GmbH, 2003, σσ. 20-21) όσον καί ό Εύδοξος (πβ. Ε.
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Πυθαγόρειοί ύπεστήριξαν όχι τό έργον της ρητορικής (“τό ίδεΐν τα 
υπάρχοντα πιθανά περί έκαστον”) ομοιάζει προς τό εργον τής 
ιατρικής (“ουδέ γάρ ιατρικής τό ύγιά ποιήσαι, αλλά μέχρι ού ένδέ- 
χεται, μέχρι τούτου προαγαγεΐν' έστιν γάρ καί τούς άδυνάτους μετα- 
λαβεΐν ύγιείας όμως θεραπεΰσαι καλώς”)139. Ύπεραμυνόμενος τής 
συνάφειας μεταξύ ιατρικής καί ρητορικής, ό Εΰδοξος ήτο, κατά τήν 
άποψίν μας, σέ θέσιν νά υπογράμμιση ότι ό συγγραφεύς τού έργου 
Περί τέχνης έκλαμβάνει τήν “άκρίβειαν” ώς κεφαλαιώδες γνώρι
σμα τής ιατρικής140, ενώ ό Άλκιδάμας έκλαμβάνει τήν “ακρίβειαν” 
ώς κεφαλαιώδες γνώρισμα τής ρητορικής141. Ύπό τήν άνωτέρω 
έποψιν διαφαίνεται οτι δέν είναι τυχαίον ότι ό Άλκιδάμας ύπερ- 
μαχει τής “δι’ άκριβείας μνήμης”142, ενώ ό Εύδοξος άποβλέπει στο 
“δι’ άκριβείας... σώσαι”143 τά λεχθέντα. Λαμβάνοντες μάλιστα ύπ’ 
οψιν οτι ό Εύδοξος χαρακτηρίζεται ώς ένδοξος ιατρός καί έξέχων 
ρήτωρ, κατατείνομεν στό συμπέρασμα ότι ή προσωπικότης του είναι 
δυνατόν νά παραβληθή προς εκείνην τού Όρειβασίου144.

"Εχοντες κατά νουν ότι τά περί συνάφειας μεταξύ ιατρικής καί 
ρητορικής συνάδουν προς τόν χαρακτήρα τής διανοήσεως τών 
Πυθαγορείων, ύποστηρίζομεν ότι ό Εύδοξος πιθανώτατα έμελέτησε 
τό έργον Περί τέχνης, τό όποιον, παρά τό ιατρικόν του ύπόβαθρον, 
είχε συγγραφή υπό μορφήν επιδεικτικού λόγου145. 'Υπέρ τής άπόψε- 
ώς μας συνηγορεί ή διαπίστωσις κατά τήν όποιαν ό συγγραφεύς τού

Παπαμανώλη, μν. εργ., σ. 23) κατήγετο έξ οικογένειας ιατρών. Κατά τήν 
άποψίν μας, ό άνωτέρω κοινός τόπος τής διανοήσεως τών Γοργίου καί 
Εύδόξου αιτιολογείται, εάν ληφθή ύπ’ οψιν οτι ό Εΰδοξος έμαθήτευσε πλη
σίον τοϋ ίατροϋ Φιλιστίωνος του Λοκροΰ (πβ. C.N. Polycarpou, “Eudicus of 
Locroi”, Diotima, 30 (2002) 172-173) ό όποιος είχε διδάσκαλον τόν Εμπεδοκλή, 
δηλαδή τόν διδάσκαλον τοΰ Γοργίου καί τοϋ άδελφοϋ του Ήροδίκου (πβ. Μ. 
Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Àrzte Akron, Philistion und des Diokles von 
Karystos, Berlin, Weidmann, 1901, σ. 68).

139. Πβ. Άριστ., Τητ., A 1,1355 b 10-14.
140. Πβ. D. Kurz, Ακρίβεια. Das Ideal der Exaktheit bei den Griechen bis Aristoteles, Diss., 

Tübingen, 1970, σ. 80.
141. Πβ. αύτόθι, σ. 32.
142. Πβ. J.V. Muir, μν. εργ., a. xxix.
143. Πβ. Άριστείδ., Ίερ. λόγ., Ε, 66.
144. Πβ. Μ. Civiletti, Eunapio di Sardi.Vite di filosofi e sofisti, Milano, Bompiani, 2007, σ. 

650.
145. Πβ. J. Jouanna, “Rhétorique et Médecine dans la collection Hippocratique”, Revue 

des Études Grecques , 97 (1984) 35-36. Έπί τοϋ προκειμένου αξίζει νά σημειωθή
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έργου Περί τέχνης πρώτιστα επιδιώκει να άντικρούση τάς αιτιά
σεις τάς οποίας ό Πρωταγόρας έχει προσάψει στους ύπερμάχους 
του κύρους τής ιατρικής ώς επιστήμης* 146 147 148 149. Προς εύόδωσιν τής άνω- 
τέρω επιδιώξεως ό συγγραφεύς τού έργου Περί τέχνης κρίνει ένδε- 
δειγμένον νά άναπτύξη τήν Ιατρικήν επιχειρηματολογίαν του χρη
σιμοποιούν ρητορικόν ύφος, δηλαδή ύφος στο οποίον προσιδιάζουν 
αι μεταφοραι , τα ομοιοτελευτα και αι παρομοιώσεις 
"Οντως, όπως έχει καταδειχθή150, ό συγγραφεύς τού έργου Περί 
τέχνης είναι φιλοσόφων Ιατρός, ο όποιος χρησιμοποιεί ρητορικόν 
ύφος χάριν έκλαϊκεύσεως τής επιχειρηματολογίας του, αλλά διατε- 
λεΐ προσηλωμένος στό ιατρικόν δόγμα κατά τό οποίον τά “πράγ
ματα” υπερέχουν των “λόγων”. Κατά τήν άποψίν μας, τό άνωτέρω 
δόγμα εναρμονίζεται προς τήν ρήσιν τού Μύσωνος “μή εκ των 
λόγων τά πράγματα, άλλ’ εκ των πραγμάτων τούς λόγους ζητεΐν”151, 
δηλαδή προς τήν ρήσιν εκείνην λόγω τής οποίας ό Εύδοξος άποκα- 
λεί τόν Μύσωνα “σοφώτατον τών άνθρώπων”152. Πρό πάντων αξιο
σημείωτος είναι ή έπισήμανσις τού συγγραφέως τού έργου Περί 
τέχνης κατά τήν οποίαν, εν άντιθέσει προς τήν “τύχην”, ή ιατρική 
“τέχνη” όχι μόνον άφορμάται εκ τής διακρίσεως μεταξύ ορθού καί 
εσφαλμένου, άλλά προϋποθέτει καί τήν γνώσιν τών αιτίων έκάστης 
νόσου153. Άκριβέστερον φρονούμεν ότι ή άνωτέρω έπισήμανσις 
αρμόζει νά άξιοποιηθή προς κατανόησιν τού χαρακτήρος τής περί

ότι ό συγγραφεύς τού έργου Περί τέχνης, τό όποιον χρονολογικός τίθεται 
στον ε ' αιώνα π. X. (πβ. T. Gomperz, Hellenika, τ. 2, Leipzig, Veit, 1912, σσ. 334- 
335), δεν μιμείται άκρίτως τό ρητορικόν ύφος τού Γοργίου (πβ. J. Jouanna, 
Hippocrate. Des Vents. De l’Art, Paris, Les Belles Lettres, 1988, a. 173).

146. Πβ. αύτόθί, σ. 174. Κατά τήν άποψίν μας, ό Εύδοξος ήτο εύλογον νά έγκύψη 
στήν Άντιπρωταγόρειον επιχειρηματολογίαν τού συγγραφέως του έργου Περί 
τέχνης, άφορμώμενος εκ τού ότι ό Πρωταγόρας είχε μελετήσει τάς φιλοσο
φικός δοξασίας τών Πυθαγορείων (πβ. Μ. Untersteiner, μν. εργ., σ. 88) καί είχε 
θέσει υπό άμφισβήτησιν τάς θεολογικάς προεκτάσεις τών άνωτέρω δοξασιών 
(πβ. Μ. Untersteiner, μν. εργ., σ. 81).

147. Πβ. J. Jouanna, μν. εργ., σ. 171.
148. Πβ. αντόθμ σ. 172.
149. Πβ. αύτόθί, σσ. 172-173.
150. Πβ. αύτόθί, σσ. 182-183.
151. Πβ. Διογ. Λαερτ., Βί. φιλ., 1.108.
152. Πβ. Εύδόξ., άπ. 372 Lasserre.
153. Πβ. J. Jouanna , μν. εργ., σσ. 187-188.
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“τύχης” διδασκαλίας τού Εύδόξου, ή οποία, λόγω τού ιατρικού 
υποβάθρου της, διαφοροποιείται της περί “τύχης” διδασκαλίας των 
νέων Πυθαγορείων154.

Έξαίροντες τήν ιατρικήν νοοτροπίαν τού Εύδόξου, ύποστηρίζο- 
μεν ότι ό Εύδοξος αποδέχεται τα περί συνάφειας μεταξύ ιατρικής 
καί ρητορικής χωρίς να μεθίσταται προς τό σοφιστεύειν, διότι έχει 
κατά νοΰν τήν διαφοράν μεταξύ τής περί ανθρώπινης φύσεως διδα
σκαλίας των Σοφιστών καί τής περί ανθρώπινης φύσεως διδασκα
λίας των ιατρών155. Έκ παραλλήλου δεν άποκλείομεν τό ενδεχόμε
νον ότι επί τών ήμερών τού Εύδόξου οί Πυθαγόρειοι τού Τάραντος 
άπεφαίνοντο ότι ή περί “άποδείξεως” διδασκαλία τών ρητόρων 
ομοιάζει προς τήν περί “τεκμηρίου” διδασκαλίαν τών ιατρών (λογι
κοί άρχαί) ενώ ή περί “πιθανότητος” διδασκαλία τών ρητόρων ομοι
άζει προς τήν περί “σημείου” διδασκαλίαν τών ιατρών (εμπειρικοί 
άρχαί)156. Συνεκτιμώντες ότι κατά τούς ιατρούς τό “τεκμήριον” είναι 
ύπέρτερον τού “σημείου”, κατατείνομεν στό συμπέρασμα ότι εν άντι- 
θέσει προς τούς Σοφιστάς157 οί Πυθαγόρειοι έξαίρουν τήν σπουδαι- 
ότητα τής λογικής συνάφειας υπό τής οποίας διέπονται τά επιχει
ρήματα τού ρητορικού λόγου. Έξ άλλου ένδείκνυται νά μή διαλαν- 
θάνη ότι ό Πυθαγόρας καί οί πνευματικοί του επίγονοι άφορμώνται 
έκ τής διαπιστώσεως κατά τήν οποίαν “ό ιατρός... καθ’ έκαστον... 
ιατρεύει”158. Ώς έκ τούτου προσφυώς έχει παρατηρηθή159 ότι οί 
Πυθαγόρειοι συνέβαλον στήν διαμόρφωσιν τής διδασκαλίας τού 
Γοργίου κατά τήν όποιαν ό ρήτωρ απαριθμεί τά “καθ’ έκαστον”, 
άλλά δέν προβαίνει σέ έννοιολογικάς γενικεύσεις. ’Υπό τήν ανωτέ
ρω έποψιν διαφαίνεται ότι δέν πρέπει νά άμφισβητηθή ή μαρτυρία 
τού Άριστοτέλους160 κατά τήν οποίαν οί Πυθαγόρειοι έχουν σχέσιν

154. Πβ. C.N. Polycarpou, “Chance and Necessity in Eudoxean Thought”, έν Hasard et 
nécessité dans la philosophie grecque, Athènes, Académie d’Athènes, 2005, o. 83.

155. Πβ. G. Rechenauer, Thukydides und die hippokratische Medizin, Hildesheim, Olms, 
1991, σ. 139.

156. Πβ. H. Diller, μν. ερ/„ σ. 128.
157. Πβ. C. Kremmydas, μν. εργ., σ. 21.
158. Πβ. Άριστ., Ήθ. Νικ., A 4,1097 a 11-13.
159. Πβ. Μ. Untersteiner, μν. εργ., σ. 282. G. Martano, “Ή αντινομία στον Γοργία”, 

Παρνασσός, 14 (1972) 376.
160. Πβ. G. Reale, Introduzione, traduzione e commentano della Metafìsica di Aristotele, 

Milano, Bompiani, 2004, σ. 745.
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προς την γένεσιν τής ρητορικής, άλλ’ όχι προς τήν γένεσιν τής δια
λεκτικής. "Εχοντες κατά νοΰν ότι ή γένεσις τής διαλεκτικής συνδέε
ται προς το “εριστικώς συλλογίζεσθαι”161 και λαμβάνοντες ύπ’ οψιν 
ότι οΐ Πυθαγόρειοι είναι πολέμιοι τού “εριστικώς συλλογίζεσθαι”162, 
στοιχοΰμεν προς τήν εκδοχήν κατά τήν οποίαν ο Εΰδοξος επικρίνει 
τήν υπό του Πρωταγόρου προταθεισαν ταύτισιν μεταξύ ρητορικής 
καί εριστικής163. Ή ανωτέρω έπίκρισις αιτιολογείται, εάν ληφθή ύπ’ 
οψιν ότι οί Πυθαγόρειοι ύπερμαχοΰν τής συναψείας μεταξύ ρητο
ρικής καί ιατρικής, ή οποία συνάδει προς τό αίτημα ηθικής άναμορ- 
φώσεως των ανθρωπίνων κοινωνιών164.

Προς τήν Πυθαγόρειον συνάφειαν μεταξύ ρητορικής καί ιατρικής 
εκ πρώτης οψεως άπάδει ή μαρτυρία τού Διογένους τού Λαερτίου 
κατά τήν οποίαν “φησί δ’ ’Αρίστιππος ό Κυρηναΐος... Πυθαγόραν 
αύτόν όνομασθήναι οτι τήν αλήθειαν ήγόρευεν ούχ ήττον τού 
Πυθίου”165. Ή σπουδαιότης τής ανωτέρω μαρτυρίας καταφαίνεται 
λαμβανομένου ύπ’ οψιν ότι πρόκειται περί μαρτυρίας ή όποια 
ανάγεται στον φιλόσοφον τής νέας Άκαδημείας ’Αρίστιππον τόν 
Κυρηναΐον καί προέρχεται εκ τού έργου του Περί φυσιολόγων166 ή

161. Πβ. Μελίσσ., test. 7 Diels. Σημειωτέον δτι τό “εριστικώς συλλογίζεσθαι” άφορά 
σέ σοφιστικούς ψευδοσυλλογισμούς, οί όποιοι δεν είναι δυνατόν να θεμελιω
θούν είτε βάσει τών αρχών τής μεταφυσικής είτε βάσει τών άρχών τής φυσικής 
(πβ. Β. Cassin, Si Parmenide, Lille, P.U.L., 1980, σ. 30).

162. Πβ. C.N. Polycarpou, “Ameinias’Conception of Ησυχία ”, Φιλοσοφία, 34 (2004) 259.
163. Πβ. A. Capizzi, Platone nel suo tempo, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1984, σ. 175.
164. Πβ. J. Terpstra, De sodalitii Pythagorei origine, conditione et consilio, Utrecht, Altheer, 

1824, a 142.
165. Πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ., 8. 21. Κατά τήν άποψίν μας, ή άξιοπιστία τής γνώμης 

κατά τήν όποιαν ή ανωτέρω μαρτυρία είναι άναγώγιμος στον "Ερμιππον (πβ. 
Μ. Gigante, μν. εργ., σσ. 546-547) καταφαίνεται εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι πρό
κειται περί μαρτυρίας ή όποια συνδέεται προς τά άφορώντα στήν διάκρισιν 
μεταξύ “τεσσάρων Άριστίππων” (πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ., 2. 83). Άκριβέστερον 
ύποστηρίζομεν ότι ό Διογένης ό Λαέρτιος προβαίνει στήν ανωτέρω διάκρισιν 
άρυόμενος έκ τού έργου τού Δημητρίου τού Μάγνητος Περί όμωννμων 
ποιητών τε καί συγγραφέων, δηλαδή έξ έργου στό όποιον αντικατοπτρίζονται 
τά συμπεράσματα τού Έρμίππου όσον αφορά στον χαρακτήρα τής διανοήσε- 
ως τών επιφανών Πυθαγορείων (πβ. J. Mejer, “Demetrius of Magnesia: On Poets 
and Authors of the same name”, Hermes, 109 (1981) 468).

166. Πβ. F. Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, τ. 1, 
Leipzig, Teubner, 1891, σ. 126. Α.Π. Σακελλαρίου, “’Αρίστιππος ό ’Ακαδημαϊκός”, 
Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, τ. 5, Άθήναι, Φοΐνιξ, α.χ., σ. 504.
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Περί φυσιολογιών167. Είδικώτερον, συνεκτιμώντες οτι ô ’Αρίστιπ
πος παραβάλλει τον Πυθαγόραν προς τον Πύθιον ’Απόλλωνα κατά 
τρόπον έπικριτικόν168, κατατείνομεν στό συμπέρασμα οτι ό 
’Αρίστιππος εμμέσως αμφισβητεί τό επιστημονικόν ύπόβαθρον της 
ρητορικής του Πυθαγόρου, τήν οποίαν εκλαμβάνει ώς μόρφωμα τής 
αρχαϊκής μυθικής διανοήσεως. Κατά τήν άποψίν μας, ό 
’Αρίστιππος προβαίνει σέ έσφαλμένην άποτίμησιν τής αξίας τής 
ρητορικής του Πυθαγόρου, διότι εικάζει οτι υπό τήν μνείαν του 
Πυθίου ’Απόλλωνος λανθάνει ή πίστις στον θρύλον τής εκ τού 
’Απόλλωνος γεννήσεως τού Πυθαγόρου169. Ή άνωτέρω εικασία α
ναιρείται, φρονοΰμεν, λαμβανομένου ύπ’ οψιν οτι κατά τόν Εΰδο- 
ξον ή μνεία τού Πυθίου ’Απόλλωνος συμβολίζει τήν συνάφειαν 
μεταξύ τής σοφίας τού Μύσωνος καί τής ρητορικής τού Πυθα
γόρου170, δηλαδή τήν ομολογίαν κατά τήν οποίαν ή άλήθεια τού 
ρητορεύειν αποκαλύπτεται έκάστοτε κατά “τόν... έκάστοις πρόσφο- 
ρον τρόπον τής σοφίας”171. 'Οντως ή μαρτυρία κατά τήν οποίαν ό 
Πυθαγόρας “τήν αλήθειαν ήγόρευεν ούχ ήττον τού Πυθίου” άντιτί- 
θεται προς εκείνην κατά τήν οποίαν ό Πυθαγόρας “ύπό τού Πυθίου 
προηγορεύθη αύτω (sc. τω πατρί”)172, δηλαδή προς μυθολόγημα τό 
όποιον έχει άνασκευασθή υπό τού Εύδόξου173.

Έπανεξετάζοντες τήν περί τής άληθείας τού ρητορεύειν διδα
σκαλίαν τού Πυθαγόρου, άφορμώμεθα εκ τού ότι ό Πυθαγόρας, ό 
όποιος δέν δίδει τόν ορισμόν τής έννοιας τής άληθείας174, έκλαμ-

167. Πβ. G. Giannantoni, Socraticorum reliquiae, τ. 3, Napoli, Bibliopolis, 1985, σσ. ISO- 
151. T. Dorandi, “Aristippe de Cyrène”, έν R. Goulet, Dictionnaire des philosophes 
antiques, x. 1, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1989, o. 376.

168. Πβ. C.J. Classen, “Zu zwei griechischen Philosophiehistorikern”, Philologus, 109 
(1965) 180. H. Flashar, Die hellenistische Philosophie, τ. 4 , μέρ. 2, Basel, Schwabe, 
1994, o. 837.

169. Πβ. X.N. Πολυκάρπου, “Ή Εύδόξειος θεωρία τής γνώσεως” [υπό δημοσίευ- 
σιν],

170. Πβ. Εύδόξ., άπ. 371 Lasserre.
171. Πβ. κάτω τ. καί σημ. 229.
172. Πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 194. W. Burkert, μν. εργ., σ. 120.
173. Πβ. Εύδόξ., άπ. 324 Lasserre. Σχολιάζων τό άνωτέρω άπόσπασμα, ό V. Cappa- 

relli, La sapienza di Pitagora, τ. 1, Roma, Edizione Mediteranee, 19882, σ. 1, άναπο- 
δείκτως υποστηρίζει οτι ό Εύδοξος πιστεύει στον θρύλον τής έκ τού 
’Απόλλωνος γεννήσεως τού Πυθαγόρου.

174. Πβ. W. Burkert, μν. εργ., σ. 216.
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βάνει τον γνώμονα ώς συμβολίζοντα ιό “έχειν κατ’ αλήθειαν”175. 
Κατά τήν άποψίν μας, όρθώς έχει επισημανθή ότι ή περί τής 
αλήθειας του ρητορεύειν διδασκαλία του Πυθαγόρου εντάσσεται στο 
πνευματικόν κλίμα του καλούμενου “Πυθαγορείου τρόπου του 
βίου”176, κατά το όποιον “ή αλήθεια Του (sc. του Θεοΰ) έγγράφεται 
εν τω κόσμψ”177. Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει να συνεκτιμηθή ότι 
ό Παρμενίδης άντιτίθεται προς τήν περί τής άληθείας του ρητο
ρεύειν διδασκαλίαν τού Πυθαγόρου178 εχων κατά νούν τήν οίονεί 
φυσιοκρατικήν χροιάν της179, δηλαδή τό ότι ή ανωτέρω διδασκαλία 
αφορά στον “έκάστοις πρόσφορον τρόπον τής σοφίας”. Προ 
πάντων άξιοσημείωτον είναι οτι κατά τήν άξιόπιστον180 μαρτυρίαν 
τοΰ Άριστοξένου οί Πυθαγόρειοι άπεφαίνοντο “μή είναι πρός 
πάντας πάντα ρητά”181, ύπαινισσόμενοι ότι οί πλεΐστοι των ανθρώ
πων δέν επιδεικνύουν ενδιαφέρον διά τήν κατανόησιν τής άληθεί
ας. Λαμβάνοντες μάλιστα ύπ’ οψιν οτι κατά τον Εΰδοξον ή 
Πυθαγόρειος έχεμυθία “συνεδέετο πρός τήν επιδίωξιν άναμορφώσε- 
ως τής ιεραρχίας των αξιών, ή όποια είχε προβληθή από τής εποχής 
τοΰ Όμήρου”182, κατατείνομεν στό συμπέρασμα οτι ή περί τής 
άληθείας τοΰ ρητορεύειν διδασκαλία τοΰ Πυθαγόρου συνάδει πρός 
τό αίτημα τηρήσεως τής Πυθαγορείου έχεμυθίας, κατά τό οποίον 
“τό φράζεσθαι δοκοΰν κρυπτόμενόν έστι καί τό κρύπτεσθαι νοού- 
μενον”183. Έξ άλλου, συνεκτιμώντες ότι ό Εΰδοξος άντιτίθεται 
πρός τήν εκδοχήν κατά τήν οποίαν ό Πυθαγόρας “έρωτώμενος...

175. Πβ. R. Herbertz, Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie, Berlin, 
Reimer, 1913, σ. 124.

176. Πβ. L. Ferrerò, Storia del Pitagorismo nel mondo romano, Forli, Ed. Victrix, 20082, σ. 48.
177. Πβ. Γ.Θ. Σακελλαρίου, Πυθαγόρας ό διδάσκαλος των αιώνων, Άθήναι, Δριβό- 

πουλος, 1963, σ. 144.
178. Πβ. Κ. Reich, “Parmenides und die Pythagoreer”, Hermes, 82 (1954) 291-292.
179. Πβ. C.N. Polycarpou, “Ameinias’Conception of Ησυχία”, Φιλοσοφία, 34 (2004) 259.
180. Πβ. C. Huffman, “Aristoxenus’Pythagorean Precepts: A Rational Pythagorean 

Ethics”, έν Μ. M. Sassi, La costruzione del discorso filosofico nell’età dei Presocratici, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2006, σσ. 108-109. S.I. Kaiser, Die Fragmente des 
Aristoxenos aus Tarent, Hildesheim, Olms, 2010, σ. XVI.

181. Πβ. Άριστοξ., άπ. 43 Wehrli.
182. Πβ. Χ.Ν. Πολυκάρπου, “Υπάρχουν χωρία έκ τοΰ έργου τοΰ ’Ιάμβλιχου Περί 

τοϋ Πυθαγορικοϋ βίου τα όποια είναι δυνατόν να άναχθοΰν στήν Εύδόξειον 
βιογραφίαν του Πυθαγόρου;”, Πλάτων, 54 (2004-2005) 125.

183. Πβ. Μ. Marcovich, Heraclitus, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2001 σ. 49.
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μόνον, έλεγεν”184, δέν άποκλείομεν το ενδεχόμενον ότι ό Τίμων ο 
Φλειάσιος άρύεται εκ του Εύδόξου τα άφορώντα στον Πυθαγόραν 
ώς ρήτορα άποκλίνοντα “θήρη επ’ ανθρώπων”185. Έκ παραλλήλου, 
εχοντες κατά νουν οτι οΐ σύγχρονοι τού Πυθαγόρου “ελεγον τούς 
γνωρίμους αυτού παντοίας θεού φωνάς”186, είναι βάσιμον να 
ύποστηρίξωμεν ότι στό πλαίσιον τής δημώδους παραδόσεως ό 
Πυθαγόρας παραβάλλεται προς τόν Δία καί οί “γνώριμοι αυτού” 
προς τόν Λοξίαν ’Απόλλωνα κατά τρόπον ώστε νά ύποδηλοΰται ή 
ομοιότης μεταξύ τού ρητορεύειν καί τού χρησμοδοτειν187.

Κατά τήν άποψίν μας, ή περί τής αλήθειας τού ρητορεύειν διδα
σκαλία τού Πυθαγόρου κατανοεΐται πληρέστερον βάσει τού μύθου 
τού Θεύθ, ό όποιος φαίνεται ότι άποτελεΐ επίνοιαν τού Πλάτω
νος188, άλλ’ είναι έν μέρει άναγώγιμος στον Εύδοξον189. Είδικώτε- 
ρον, λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι κατά τήν Αιγυπτιακήν μυθολογίαν 
ό Θεύθ χαρακτηρίζεται ώς ό θεός τής ρητορικής ό όποιος διαφυ- 
λάσσει τόν θειον λόγον τής κοσμικής τάξεως190, κατατείνομεν στό 
συμπέρασμα οτι ό μύθος τού Θεύθ άναφέρεται στήν περί τής 
άληθείας τού ρητορεύειν διδασκαλίαν τού Πυθαγόρου. 
Συνεκτιμώντες ότι κατά τόν Πλάτωνα “ό λόγος τής ρητορικής χαρί
ζεται στούς ανθρώπους, ενώ ή άληθινή πολιτική καί παιδεία πρέ

184. Πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 194.
185. Πβ. Μ. di Marco, Timone di Fliunte. Siili, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1989, σ. 242.
186. Πβ. M. Gigante, μν. εργ., σσ. 544-545.
187. Πβ. Ρ. Decharme, Ελληνική μυθολογία, Άθήναι, Εκδόσεις Χρήσιμα Βιβλία, 

1959, σ. 136. Κατά τήν άποψίν μας, ή παρανόησις τής διδασκαλίας τών Πυ
θαγορείων, κατά τήν όποιαν ύφίσταται όμοιότης μεταξύ τού ρητορεύειν καί 
τού χρησμοδοτειν, οφείλεται στό ότι οί χρησμοί τού μαντείου των Δελφών 
“ενίοτε... προσελάμβανον μορφήν σκοτεινήν καί διφορουμένην, έξ αιτίας τής 
οποίας έδόθη εις τόν θεόν (sc. ’Απόλλωνα) τό έπώνυμον Λοξίας'’ (πβ. Ρ. 
Decharme, μν. εργ., σ. 138). Είδικώτερον φρονοϋμεν ότι ή ανωτέρω σημασία 
τού όρου Λοξίας είναι ξένη προς τήν διανόησιν τού Πυθαγόρου καί τών πνευ
ματικών επιγόνων του, διότι οίαδήποτε σκοτεινή καί διφορουμένη μορφή 
ρητορικού λόγου “εκ τών πραγμάτων” αδυνατεί νά έπιδράση εύμενώς επί τής 
ψυχολογίας τών ακροατών.

188. Πβ. R. Hackforth, Plato’s Phaednis, London, Cambridge Univ. Press, 1952, σ. 157.
189. Πβ. C. Froidefond, Le mirage égyptien dans la littérature grecque, d’Fiomère à Aristote, 

Abc - en Provence, Ophrys, 1971, σσ. 270-271.
190. Πβ. D.M. Doxey, “Thoth”, έν D.B. Redford, The Oxford Encyclopedia of Ancient
Egypt, X. 3, London, Oxford Univ. Press, 2001, σ. 398.
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πει... να φανερώνη τήν αλήθεια στους ανθρώπους”191, έπισημαίνο- 
μεν οτι κατά τον Εύδοξον ό Πλάτων γνωρίζει τήν Πυθαγόρειον 
διδασκαλίαν περί τής συνάφειας μεταξύ ρητορικής, πολιτικής καί 
παιδείας192. "Εχοντες μάλιστα κατά νουν ότι ό Πλάτων άντικρούει 
τον ισχυρισμόν τού Ζήνωνος του Έλεάτου κατά τόν οποίον ό γρα
πτός λόγος είναι υπέρτερος τού προφορικού193, ύποστηρίζομεν ότι 
κατά τόν Εύδοξον ή αξία τής περί τής άληθείας τού ρητορεύειν 
διδασκαλίας τού Πυθαγόρου συνδέεται προς τό πρωτεΐον τού προ
φορικού λόγου. Ύπό τήν άνωτέρω εποψιν διαφαίνεται ότι κατά τόν 
Εύδοξον εύσταθει ή άπόφανσις τού Πλάτωνος κατά τήν οποίαν ή 
συνηγορία υπέρ τού πρωτείου τού προφορικού λόγου συνεπιφέρει 
τήν έξάλειψιν τής πολυγνωμοσύνης τού άνθριόπου194. 'Ως εκ τού
του επιτυγχάνεται ή προαγωγή τού συμφιλοσοφειν195 κατά τρόπον 
ώστε νά ύπομιμνήσκεται ή αξία τής αύτενεργείας τού άνθρώπου, ή 
οποία συνάδει προς τήν αξίαν τού αύτοσχεδίου ρητορικού λόγου. 
Προ πάντων ένδείκνυται νά μή διαλανθάνη ότι ό Θεύθ χαρακτηρί
ζει τόν γραπτόν λόγον ώς “μνήμης... φάρμακον”, ύπαινισσόμενος 
τούς περί Προμηθέως στίχους τού Αισχύλου: “καί μήν άριθμόν, 
έξοχον σοφισμάτων, έξηΰρον αύτοίς, γραμμάτων τε συνθέσεις, μνή
μην απάντων, μουσομήτορα έργάνην”19 . Λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι 
οί άνωτέρω στίχοι εντάσσονται στό πνευματικόν κλίμα τής δια- 
νοήσεως των Πυθαγορείων197, διαβλέπομεν ότι ό μύθος τού Θεύθ 
δέν άμοιρεΐ Πυθαγορείων ύποδηλώσεων, καθ’ ο μέτρον έμπεριέχει 
Εύδόξεια γνωρίσματα.

191. Πβ. Ί.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Πλάτωνος Φαιδρός, ’Αθήνα, 19682, σ. 277.
192. Πβ. Ε. Μουτσοπούλου, Φιλόσοφοί τοΰ Αιγαίου, ’Αθήνα, "Ιδρυμα του Αιγαίου, 

1991, σ. 37.
193. Πβ. Μ. Vegetti, “Dans l’ombre de Thoth. Dynamique de l’écriture chez Platon”, έν 

M. Detienne, Les savoirs de l’écriture. En Grèce ancienne, Paris, P.U.L., 1992, σσ. 406- 
407.

194. Πβ. W.H. Thompson, The Phaedrus of Plato, London, Whittaker, 1868, σσ. 136-137.
195. Πβ. W. Polleichtner, “Thamous, der Pharao, und Sokrates, der Mythenerfinder: Ein 

dramaturgischer Kunstgriff Platons”, Würzburger Jahrbücher für die Altertumswis
senschaft, 27 (2003) 37-38.

196. Πβ. G. Reale, Platone. Fedro, Milano, Mondadori, 1998, σ. 263.
197. Πβ. Ε. Zeller- R. Mondolfo, μν. εργ., σ. 324. Σημειωτέον ότι, όπως εχει κατα- 

δείξει ό Ε. Heitsch, Platon. Phaidros, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 19972, 
σ. 187, δέν εύσταθει ή εκδοχή κατά τήν όποιαν στον Φαιδρόν τού Πλάτωνος 
έξαίρεται ή σπουδαιότης τής σοφίας των Πυθαγορείων.
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Κατά τήν άποψίν μας, ώς πρώτον Εύδόξειον γνώρισμα τού 
μύθου τού Θεύθ είναι δυνατόν να έκληφθή ή αποφυγή χρήσεως τής 
διαλεκτικής198, ή όποια αιτιολογείται εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι οί 
Πυθαγόρειοι, συμπεριλαμβανομένου τού Εύδόξου, “διαλεκτικής ου 
μετείχον”199. Έπί πλέον φρονοΰμεν ότι δεύτερον Εύδόξειον γνώρι
σμα τού μύθου του Θεύθ αποτελεί τό αίτημα άξιολογήσεως του γρα
πτού λόγου εξ έπόψεως τού “τίν’ εχει μοίραν βλάβης καί ώφελείας 
τοίς μέλλουσι χρήσθαι”200, δηλαδή ή επιδίωξις να υΐοθετηθή τό 
Εύδόξειον κριτήριον τού ώφελειν201. Έξ άλλου ώς τρίτον Εύδόξει- 
ον γνώρισμα τού μύθου τού Θεύθ θεωρούμεν τήν παράλειψιν οίασ- 
δήποτε αναφοράς στήν περί άναμνήσεως θεωρίαν202 203, ή οποία αιτιο
λογείται εάν ληφθή ύπ’ οψιν ότι ό Εΰδοξος καί οί πνευματικοί του 
επίγονοι δεν άπεδέχοντο τήν ανωτέρω θεωρίαν202. Προ πάντων 
αρμόζει να συνεκτιμηθή ότι κατά τόν μύθον τού Θεύθ ο βασιλεύς 
Θαμούς χαρακτηρίζει τόν γραπτόν λόγον ώς “ύπομνήσεως φάρμα- 
κον”, δηλαδή ώς σύνολον “υπομνημάτων” ύπό τά όποια λανθάνουν 
“άγραφα δόγματα”204. Έχοντες κατά νοΰν ότι ό άνωτέρω χαρακτη
ρισμός είναι άναγώγιμος στούς Πυθαγορείους205, δέν άποκλείομεν τό 
ενδεχόμενον ότι κατά τόν Εΰδοξον ό γραπτός λόγος τών 
Πυθαγορείων ίσοδυναμεί προς σύνολον “υπομνημάτων” ύπό τά 
όποια λανθάνουν τά Πυθαγόρεια μυστήρια. ’Επί τού προκειμένου 
ένδείκνυται να μή διαλανθάνη ότι τά υπό τού Ηροδότου μνημο
νευόμενα206 Πυθαγόρεια μυστήρια είναι θρησκευτικά μέσα προς 
κάθαρσιν τής ψυχής καί συνδέονται προς τό παράγγελμα τού

198. Πβ. C.L. Griswold, Self- Knowledge in Plato’s Phaedrus, New Haven, Yale Univ. Press, 
1986, σσ. 204-205.

199. Πβ. X.N. Πολυκάρπου, “Ή Εύδόξειος θεωρία τής γνώσεως” [ύπό δημοσίευσιν],
200. Πβ. C.L. Griswold, μν. εργ., σ. 205.
201. Πβ. F. Lasserre, Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berlin, de Gruyter, 1966, σ. 

256.
202. Πβ. C.L. Griswold, μν. εργ., a. 205.
203. Πβ. C.N. Polycarpou, “Menaechmus’Philosophical Investigations”, Φιλοσοφία, 29 

(1999) 68.
204. Πβ. L. Robin, Platon. Phèdre, Paris, Les Belles Lettres, 1933, σσ. LU- LUI.
205. Πβ. J.F. Mattéi,r Ο Πυθαγόρας καί οί Πυθαγόρειοι, ’Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1995, 

σσ. 35-36.
206. Πβ. Α.Β. Lloyd- A. Fraschetti, Erodoto. Le Storie. Libro II, Milano, Mondadori, 19963, 

o. 303.
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άπέχειν του κρέατος207. Είδικώτερον, λαμβάνοντες ύπ’ οψιν ότι ο 
Εΰδοξος πραγματεύεται περί τού Πυθαγορείου παραγγέλματος τού 
άπέχειν άπό τού κρέατος208, είναι βάσιμον να ύποστηρίξωμεν ότι 
κατά τον Εΰδοξον προέχει ή έμβάθυνσις στα Πυθαγόρεια μυστήρια.

Ύπό τήν ανωτέρω έποψιν διαφαίνεται ότι, εν άντιθέσει προς τον 
άνυπόστατον ισχυρισμόν κατά τον όποιον ό Πυθαγόρας καί οί 
πνευματικοί του επίγονοι ρητορεύουν έπιδιώκοντες ίδια ωφελήμα
τα209, εύσταθεΐ ή εκδοχή κατά τήν οποίαν ή Πυθαγόρειος ρητορική 
απορρέει έκ τού ότι τα Πυθαγόρεια μυστήρια “άπήτουν... καλ
λιέργειαν πάσης τέχνης, έτι δέ σοβαράν επιστημονικήν ενέργειαν”210. 
Κατά τήν άποψίν μας, ή ανωτέρω εκδοχή άνάγεται στον Εΰδοξον 
καί συνδέεται προς τό περί Θεύθ χωρίον τού Πλάτωνος: “τούτον 
δέ πρώτον αριθμόν τε καί λογισμόν εύρείν καί γεωμετρίαν καί 
αστρονομίαν, έτι δέ πεττείας τε καί κυβείας, καί δή καί γράμμα
τα”211. Έπί πλέον άξιοσημείωτον είναι ότι ό Εΰδοξος γνωρίζει τήν 
κατά τόν Πλάτωνα άπάντησιν τού Θαμού προς τόν Θεύθ: “σοφίας 
δέ τοΐς μαθηταΐς δόξαν, ούκ αλήθειαν πορίζεις' πολυήκοοι γάρ σοι 
γενόμενοι ανευ διδαχής πολυγνώμονες είναι δόξουσιν, άγνώμονες 
ώς έπί τό πλήθος οντες καί χαλεποί συνειναι”212. Σχολιάζων τήν 
άνωτέρω άπάντησιν, ό Εΰδοξος θά ήτο σέ θέσιν νά υπογράμμιση 
ότι οί έχοντες “σοφίας... δόξαν”213 ταυτίζονται προς τούς Άκου- 
σματικούς, οί όποιοι δέν έχουν διδαχθή (“άνευ διδαχής”214) τό

207. Πβ. Ί.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Τά πρώτα μου φιλοσοφήματα, Άθήναι, 1978, σσ. 
188-189.

208. Πβ. Εύδόξ., cut. 325 Lasserre.
209. Πβ. Ε. Zeller- R. Mondolfo, μν. εργ., σ. 316.
210. Πβ. Ν. Ζαφειριού, “Πυθαγόρας”, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου, 

τ. 16, Άθήναι, "Ηλιος, α.χ., σ. 505.
211. Πβ. Πλάτ., Φαϊδρ., 274 od. Ύπερμαχούντες τής Εύδοξείου προελεύσεως τοϋ 

έξεταζομένου χωρίου, έχομεν κατά νουν ότι ό Πλάτων ύποδηλοΐ τήν άνωτέ
ρω προέλευσιν όταν συνδέη τήν προαγωγήν τής άστρονομίας προς τήν υπό 
τού Θεύθ εύρεσιν τής πεττείας. Άκριβέστερον, κατά τήν άποψίν μας, προσή- 
κει νά ύπομνησθή δτι, όπως έχει καταδείξει ô F. Lasserre, μν. εργ., α. 250, ό 
Εΰδοξος μνημονεύει τής ύπό τού Θεύθ εύρέσεως τής πεττείας έν συναφεία 
προς τήν καθιέρωσιν τών πέντε εμβόλιμων ήμερων τοϋ Αιγυπτιακού ήμερο- 
λογίου, ύπό τήν όποιαν λανθάνει τό αίτημα προαγωγής τής άστρονομίας.

212. Πβ. Πλάτ., Φαϊδρ., 275 a- b.
213. Πβ. αυτόθι.
214. Πβ. αύτόθι.
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βαθύτερον νόημα των “συμβόλων” τα όποια λανθάνουν υπό τήν 
ρητορικήν του Πυθαγόρου. Ώς εκ τούτου οί Άκουσματικοί χαρα
κτηρίζονται υπό του Εύδόξου ώς “χαλεποί συνεΐναι”215, δηλαδή ώς 
μή μεμυημένοι στα Πυθαγόρεια μυστήρια, τα οποία αποτελούν τήν 
κορωνίδα τής Πυθαγορείου ρητορικής. Έξ άλλου ένδείκνυται να μή 
διαλανθάνη ότι ή διά τού μύθου τού Θεύθ συνηγορία τού Πλάτωνος 
υπέρ τού πρωτείου τού προφορικού λόγου συνάδει προς τήν 
επιδίωξιν τού μή έπισύρειν τον φθόνον216. Ώς γνωστόν ή ανωτέρω 
επιδίωξις πρυτανεύει στήν άπόφανσιν τού Πλάτωνος κατά τήν 
οποίαν “πας άνήρ σπουδαίος των οντων σπουδαίων πέρι πολλοΰ 
δει, μή γράψας ποτέ εν άνθρώποις εις φθόνον καί άπορίαν 
καταβάλη”217 218 219. Σχολιάζων τήν άνωτέρω άπόφανσιν, ο Εύδοξος θά 
ήτο σέ θέσιν νά υπογράμμιση ότι, όπως προκύπτει εκ των περί- 
πτώσεων των Ιππάσου καί Άρχύτου , ή επιδίωξις τού μή 
έπισύρειν τόν φθόνον συνδέεται προς τήν Πυθαγόρειον έχεμυθίαν, 
ή οποία άφορά στήν κορωνίδα τής Πυθαγορείου ρητορικής.

Ύπεραμυνόμενος τής άξίας τής Πυθαγορείου ρητορικής, ό 
Εύδοξος δέν παραβλέπει τό γεγονός ότι επί τών ήμερων τού 
Ίσοκράτους ιδρύονται Ρητορικαί Σχολαί, αί όποιαι εναρμονίζονται 
προς τήν άπόφανσιν τού Γοργίου κατά τήν οποίαν “ή ρητορική 
είναι τέχνη δυναμένη νά τεθή εις τήν υπηρεσίαν πάσης δραστηριό- 
τητος”220. Κατά τήν άποψίν μας, ο Εύδοξος λαμβάνει θέσιν έναντι 
τής Ίσοκρατείου ρητορικής έχων κατά νούν ότι ό ’Ισοκράτης, ό 
όποιος έμαθήτευσε πλησίον τού Πρωταγόρου, χαρακτηρίζεται ώς 
ύπέρμαχος τού Πρωταγορείου δόγματος “τόν ήττω λόγον κρείττω 
ποιεΐν”221. Άκριβέστερον φρονούμεν ότι ή άναφορά στον 
Πρωταγόραν, “ον Εύδοξος Ιστορεί τόν ήσσω καί κρείσσω λόγον 
πεποιηκέναι”222, εντάσσεται στό πλέγμα τής Άντιισοκρατείου έπι- 
χειρηματολογίας τού Εύδόξου, ή οποία είχε ώς έπακολούθημα τήν

215. Πβ. αϋτόθί.
216. Πβ. W. Luther, ‘Oie Schwäche des geschriebenen Logos”, Gymnasium, 68 (1961) 543.
217. Πβ. R. Knab, Platons Siebter Brief, Hildesheim, Olms, 2006, o. 49.
218. Πβ. J.P. Dumont- D. Delattre- J.L. Poirier, μν. εργ., Ο. 1211.
219. Πβ. F. Wehrli, Aristoxenos, Basel, Schwabe, 19672, o. 64.
220. Πβ. E. Μουτσοπούλου, Ή Προσωκραηκή ò tavernaις, Άθήναι, Γρήγορης, 19782, 

σ. 73.
221. Πβ. A. Capizzi, μν. εργ., σ. 139.
222. Πβ. Εύδόξ., άπ. 307 Lasserre.
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άνταπάντησιν τοΰ Τσοκράτους223. Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει να 
συνεκτιμηθή ότι ό Ισοκράτης, ό όποιος εκλαμβάνει τόν όρον “φιλο
σοφία” ώς ταυτόσημον προς τόν όρον “ρητορική”224, άντιτίθεται 
προς την υίοθέτησιν τής Εύδοξείου σημασίας τοΰ όρου “φιλοσο
φία”225. "Οντως κατά τόν Εΰδοξον ή φιλοσοφία είναι άξιολογικώς 
ύπερτέρα τής ρητορικής, διότι ή Πυθαγόρειος ρητορική αποτελεί 
προανάκρουσμα των μυστηρίων, προς τά όποια συνάπτεται άρρή- 
κτως ό Πυθαγόρειος τρόπος τοΰ φιλοσοφεΐν226. Ειδικώτερον, έχων 
κατά νουν τό “άκουσμα” κατά τό όποιον ο Πυθαγόρας εξυμνείται 
ώς υιός τοΰ Έρμοΰ227, ό Εΰδοξος τονίζει ότι κατά τήν δημώδη 
παράδοσιν ό Πυθαγόρας εκλαμβάνεται ώς ή έπί γης είκών τοΰ θεοΰ 
τής ευγλωττίας228. Έν κατακλεΐδι, λαμβάνων ύπ’ οψιν ότι ή αρμο
νία έχει σχέσιν πρός τήν αρχικήν τοΰ Έρμοΰ φύσιν229 230, ό Εΰδοξος 
επισημαίνει ότι ή διαμόρφωσις τής Πυθαγορείου ρητορικής βάσει 
τής άποφάνσεως “τόν γάρ έκάστοις πρόσφορον τρόπον τής σοφίας 
έξευρίσκειν σοφίας έστίν” προϋποθέτει τήν άρρηκτον συνάφειαν 
μεταξύ σοφίας και αρμονίας .

RHETORIC IN ANCIENT PYTHAGOREANISM 

Summary

According to the comic poet Cratinus Junior, the Pythagoreans in 
Tarentum were zealously studying rhetoric because they had been 
infected with the sophistic virus. Far from sharing that view, we hold that 
the Pythagoreans in Tarentum (i.e. Archytas and his immediate 
followers) conceived of rhetoric as the art of persuasion without tending

223. Πβ. C.N. Polycarpou, μν. εργ., 53.
224. Πβ. S. Wilcox, “Criticism of Isocrates and his φιλοσοφία", Transactions and Procee

dings of the American Philological Association, 74 (1943) 115.
225. Πβ. άνωτ. καί σημ. 62.
226. Πβ. άνωτ. καί σημ. 215.
227. Πβ. A. Delatte, Etudes sur la littérature pythagoricienne, Paris, Champion, 1915, σσ. 

279-280.
228. Πβ. P. Decharme, μν. εργ., ο. 172.
229. Πβ. αύτόθί, σ. 166.
230. Πβ. A. Rostagni, μν. εργ., σ. 14.
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to undermine morality. In view of some points of similarity between the 
Pythagoreans and the Sophists, we put forward the opinion that 
Alcidamas’approach to rhetoric had something in common with the 
Pythagorean one. To our way of thinking, Alcidamas’reference to the 
dangers and limitations of the text - based speaker exerted influence 
upon Eudoxus, who was in favour of extemporaneous speaking. This 
being so, we concur with A. Rostagni in observing that Gorgias’view, that 
a well - educated speaker has to be flexible and sensitive enough to 
adjust to the moods of an unpredictable audience, can be traced back to 
the Speeches of Pythagoras. In our opinion, the Pythagoreans in 
Tarentum stressed the point that rhetoric and medicine are closely 
connected and regarded with approval Gorgias’statement that the art of 
persuasion (ή του λόγου δύναμις), like its medical counterpart (ή των 
φαρμάκων τάξις), can be dangerous as well as beneficial. Now it may be 
a coincidence, but the Pythagoreans in Tarentum, who were scientists 
skilled in rhetoric, rather remind us of the author of the so-called 
Hippocratic treatise On the Art. On the other hand, we have reason to 
believe that Eudoxus, who never broke away from the metaphysical 
requirements of genuine Pythagoreanism, claimed that the art of 
persuasion alone could not attain the highest degree of enlightenment 
without the aid of Πυθαγόρεια μυστήρια.


