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1 ο 

Έγκωμιάζων τον Πυθαγόραν ώς νέος Πλατωνικός δεκτικός της 
επιδράσεως των νέων Πυθαγορείων3, ο Ίάμβλιχος αφίσταται της 
ιστορικής αληθείας4, ή οποία είναι δυνατόν να αποκατασταθη κατό
πιν κριτικού ελέγχου5 τοϋ συνόλου των μαρτυριών6 αϊ οποΐαι παρα
τίθενται στο συμπιληματικόν έργον του Περί τον Πυθαγορικοϋ βίου Ί. 

1. Πβ. D.J. O'Meara, Pythagoras Revived, London, Oxford Univ. Press, 1989, o. 36. 

2. Πβ. W. Leszl, "Pitagorici ed Eleati", εν G. Pugliese Carratelli, Magna Grecia, Milano, 

Electa,1988, σο. 201-202. 

3. Πβ. G.M. Pozzo, "Pitagora e Pitagorismo", Enciclopedia Italiana, x. 3, Firenze, Sansoni, 

1957, o. 1397. 

4. Πβ. C. Huffman, "Pythagorisme", εν J. Brunschwig- G. Lloyd, Le savoir grec, Paris, 

Flammarion, 1996, σσ. 999-1000. Tò γεγονός δτι ο Ί ά μ β λ ι χ ο ς βιογραφεί τον 

Πυθαγόραν άφιστάμενος της ιστορικής αληθείας έπιβεβαιοϋται εφ' όσον συνε-

κτιμηθή οτι , κατά τον Ίάμβλιχον, ο Πυθαγόρας εΐχεν είσηγηθη την χρησιν 

έπικύκλων και έκκεντρων προς έξήγησιν των φαινομένων κινήσεων των πλα

νητών (πβ. Ίαμβλ. , Βί. Πυθ. 31), δηλαδή χρησιν ή οποία Ιστορικώς συνδέεται 

π ρ ο ς τάς ά π α ρ χ α ς της ελληνιστικής αστρονομίας και π ρ ο ς την ά π ό ρ ρ ι ψ ι ν τής 

περί ομοκέντρων σφαιρών θεωρίας τοϋ Εύδόξου (πβ. Α. Sesmat, L'ancienne 

astronomie d'Eudoxe à Descartes, Paris, Hermann, 1937, σσ. 95- 96). 

5. Πβ. Ε. Μουτσοπούλου, Ή προσωκρατική διανόησις, 'Αθήναι, Γρηγόρης, 19782, 

σ. 39. 

6. Πβ. F.D. Gerlach, Zaleukos. Charondas. Pythagoras, Basel, Bahnmeier, 1858, σο. 153-154. 

7. Πβ. T. Kiessling, Iamblichi Chalcidensis de vita Pythagorìca liber, τ. 1, Leipzig, Vogel, 
1815, σ. XIV. 
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'Αντιτιθέμενοι προς την έκδοχήν κατά την οποίαν ο Ίάμβλιχος έχει 
άρυσθή εκ τοϋ Εύδόξου τα άφορώντα στην συνομιλίαν τοϋ 
Πυθαγορου μετά τοϋ τυράννου Φαλάριδος8, ύπερμαχοϋμεν της 
εκδοχής κατά την οποίαν τα άφορώντα στην ανωτέρω συνομιλίαν 
προέρχονται εκ των έργων τοΰ Ήρακλείδου τοϋ Ποντικού "Άβαρις 
και Περί νόσων10 καί συνιστοϋν επίνοιαν1 1 ύπαγορευομένην εκ πο
λιτικών12 και θρησκευτικών13 έπιδιώξεων,ξένων προς την πυθαγό-
ρειον διανόησιν τοϋ Εύδόξου14. Έκ παραλλήλου, αποφαινόμενοι 
οτι αϊ οϋτω καλούμεναι εύδόξειοι συνιστώσαι τοϋ εξεταζομένου 
έργου τοϋ Ίαμβλίχου1 κακώς εκλαμβάνονται ώς άναγώγιμοι στον 
βιογράφον τοϋ Πυθαγορου Άπολλώνιον1 6, εχομεν κατά νουν οτι ο 
'Απολλώνιος συμπεριλαμβάνει τον ιατρόν Δημοκήδη μεταξύ τών 

17 18 

Πυθαγορείων , ενώ ô Εύδοξος- ως ιστορικός της ιατρικής - δεν 
συνηγορεί υπέρ τής ανωτέρω συμπεριλήψεως19. 'Επί πλέον, συνε-
κτιμώμεν οτι ο 'Απολλώνιος, ó όποιος καθιστά τον Πυθαγόραν 
μαθητήν τοϋ 'Αναξίμανδρου , πιθανώτατα δε καί τοϋ Θαλοϋ , 
υίοθετών τήν άντιευδόξειον ίσοδυναμίαν τών ορών ώφελεΐν καί 
διδάσκει^2, αποφαίνεται οτι ο Πυθαγόρας ήτο υιός τής Πυθαΐδος2 3 

8. Πβ. F. Gisinger, Die Erdbeschreibung des Eudoxos von Knidos, Amsterdam, Hakkert, 

19672, σ. 118. 

9. Πβ. C.J. de Vogel, "On Iamblichus,V.P. 215-219", Mnemosyne, σειρ. 4, 18 (1965) 396. 

10. Πβ. F. Wehrli, Herakleides Pontikos, Basel, Schwabe, 19692, σσ. 85- 86. 

11. Πβ. I. Lévy, La légende de Pythagore de Grèce en Palestine, Paris, Champion, 1927, σ. 58. 

12. Πβ. Κ. Kerényi, Pythagoras und Orpheus, Zürich, Rhein- Verlag, 1950 , σ. 17. 

13. Πβ. P. Gorman, "The "Apollonios" of the Neoplatonic Biographies of Pythagoras", 

Mnemosyne, σειρ. 4, 38 (1985) 143. 

14. Πβ. J. P. Schneider, "Eudoxe de Cnide", έν R. Goulet, Dictionnaire des philosophes 

antiques, χ. 3, Paris, Éditions du C. N. R. S., 2000, σ. 295. 

15. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

16. Πβ. Ε. Rhode, "Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras", 

Rheinisches Museum, 27 (1872) 23. 

17. Πβ. C. Riedweg, Pythagoras, München, Beck, 2002, σ. 68. 

18. Πβ. F. Lasserre, Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berlin, de Gruyter, 1966, σ. 244. 

19. Πβ. H.E. Sigerist,y4 History of Medicine, London, Oxford Univ. Press, 1961, σ. 101. 

20. Πβ. Πορφυρ., Β. Πνθ. 2. 

21. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πνθ. 11. 

22. Πβ. L. Deubner, "Bemerkungen zum Text der Vita Pythagorae des Iamblichos", 

Sitzungsberichte derPreussischen Akademie der Wissenschaften, Phil-Hist. Klasse, (1935) 827. 

23. Πβ. αυτόθι, 652. Σημειωτέον οτι, κ α τ ά τον Α. Busine, Les Sept Sages de la Grèce 
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και τοιουτοτρόπως αμφισβητεί την μαρτυρίαν τοϋ Εύδόξου , κατά 
την οποίαν ο Πυθαγόρας ήτο υιός της Παρθενίδος . 
Κατηγορηματικώτερος τοϋ 'Απολλώνιου, ο Ίάμβλιχος οχι μόνον 
απορρίπτει την ανωτέρω μαρτυρίαν τοϋ Εύδόξου, παρετυμολογών 
τό όνομα Πυθαγόρας , άλλα άναποδείκτως ισχυρίζεται οτι ,κατα 

98 

τον Εϋδοξον, ο Πυθαγόρας ήτο υιός τοϋ Απόλλωνος . Κατά την 
άποψίν μας, ή εκδοχή κατά την οποίαν ο Ίάμβλιχος ταυτίζει τον 
Πυθαγόραν προς τον Ύπερβόρειον 'Απόλλωνα τελών υπό την 
έπίδρασιν τοϋ Εύδόξου αίρεται, εφ' όσον συνεκτιμηθή οτι -παρά 
την ενδεχομένως εύδόξειον προέλευσιν της αναφοράς τοϋ 
Ίαμβλίχου στην "φυσικήν θεοείδειαν" τοϋ Πυθαγόρου3 1 - ο 
Εϋδοξος τηρεί κριτικήν στάσιν έναντι της θρησκείας των 
'Ολυμπίων θεών32. "Οντως, ή ταύτισις τοϋ Πυθαγόρου προς τον 
Ύπερβόρειον 'Απόλλωνα, ή οποία πρυτανεύει στην διανόησιν τών 
Άκουσμαηκών Πυθαγορείων33, συνδέεται προς τα περί τον Ηρακλή 

antique, Paris, de Boccard, 2002, σσ. 76-77, ή εξεταζόμενη άπόφανσις τοϋ 'Απολ
λώνιου είναι δυνατόν να κατανοηθή εντός τοϋ πλαισίου τών ορών γενέσεως 
τών ψευδοπυθαγορικών συγγραμμάτων. Κατά τήν άποψίν μας, ή συνάφεια της 
διανοήσεως τοϋ 'Απολλώνιου προς έκείνην τών συγγραφέων τών έργων της 
ψευδοπυθαγορικής γραμματείας διαφαίνεται εφ' όσον συνεκτιμηθή οτι ó 'Απολ
λώνιος ίσχυρίζετο "μηδένα τών Πυθαγορείων ονομάζειν Πυθαγόραν" εκ σεβα-
σμοϋ προς τήν θείαν φύσιν του (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 255). 

24. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σο. 117-118. 
25. Πβ. Εύδόξ., άπ. 324 Lasserre. 
26. Πβ. CG. Cobet, "Observationes Criticae et Palaeographicae ad Iamblichi vitam 

Pythagorae", Mnemosyne, 5 (1877) 340. 
27. Πβ. F.C. Baur, Apollonius von Tyana und Christus, Hildesheim, Olms, 1966 , σ. 175. 
28. Πβ. I. Levy, μν. εργ., σ. 6. 
29. Πβ. L. Küster, Iamblichi de vita Pythagorica liber, Amsterdam, Petzold, 1707, σ. 7. 
30. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 
31. Πβ. P. Gorman, Pythagoras, London, Routledge and Kegan Paul, 1979, σ. 40. 
32. Κατά τήν άποψίν μας, προσήκει νά μή διαλανθάνη οτι - εν αντιθέσει προς τους 

υπό τοϋ Ίαμβλίχου μνημονευομένους Πυθαγορείους, οί όποιοι έπαινοΰνται ως 
άνενδοιάστως πιστεύοντες στους περί θεών μύθους (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 138)-
ό Εύδοξος χαρακτηρίζεται ως "περί θεών τίνα θαυμαστά άπιστων" (πβ. C.N. 
Polycarpou,"The Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 61). 
Τοιουτοτρόπως καθίσταται εμφανές δτι οί υπό τοϋ Ίαμβλίχου έπαινούμενοι 
Πυθαγόρειοι αρμόζει νά ταυτισθούν προς τους Άκουσματικονς (πβ. κατωτ. 
καί σημ. 33). 

33. Πβ. Α. Delatte, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris, Champion, 1915, σσ. 279- 280. 
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θρυλούμενα και επαναβεβαιοΰται υπό των νέων Πυθαγορείων , οι 
όποιοι εξαίρουν τάς υπεράνθρωπους ικανότητας του Πυθαγορου 
ώς πνευματικοί επίγονοι των Άκουσματικών . Έ ν αντιθέσει προς 
τον Εύδοξον, οι "Ακονσματικοί αναφέρονται στον Πυθαγόραν δια 
της φράσεως "αυτός έφα" καί υπεραμύνονται, χάριν σκοπιμοτη-
τος39, του - ξένου προς την έλληνικήν κλασσικήν διανόησιν- αιτήμα
τος της απολύτου προσηλώσεως στα ούτω καλούμενα δόγματα του 
Πυθαγορου40, παρανοοϋντες την παιδαγωγικήν μέθοδον του ιδρυτού 
της Πυθαγορείου Σχολής4 1 καί επικαλούμενοι τήν φήμην του ώς 
θρησκευτικού αρχηγού42. Σκιαγραφων τήν προσωπικότητα τον 
Πυθαγορου, ο Εύδοξος νομίζομεν ότι θα απέρριπτε τον ίσχυρισμόν 
κατά τον όποιον ο Πυθαγόρας ήτο οχι μόνον επιστήμων αλλά καί 

/ 4 3 C / £ 3 5 . / 

τερατοποιος , διότι ο ανωτέρω ισχυρισμός απορρέει εκ των κατ ε-
πίφασιν κοινών γνωρισμάτων μεταξύ Όρφικών καί Πυθαγορείων4 4, 
τα όποια έχουν ψευδοπυθαγόρειον χροιάν4 5 καί αίρονται εφ' όσον 
συνεκτιμηθή ότι - κατ' άντιδιαστολήν προς τους 'Ορφικούς- οι 
ακραιφνώς Μαθηματικοί Πυθαγόρειοι ύπερμαχούν τών θετικών 
επιστημών καί της ιατρικής διανοήσεως46. Άκριβέστερον, φρο-

34. Πβ. I. Levy, μν. εργ., σ. 12. 

35. Πβ. αυτόθι, ο. 45. 

36. Πβ. Κ. Kerényi, μν. εργ., σ. 18. 

37. Πβ. Α. Delatte, μν. εργ., ο. 297. 

38. Πβ. Ο. Dittrich, Geschichte der Ethik, τ. 1, Leipzig, Meiner, 1926, σ. 139. 

39. Πβ. Π. Μαρουσάκη, Ο Πυθαγόρας από πολιτικοθρησκεντική πλευρά, Αθήνα, 1982, σ. 

23. 

40. Πβ. Ο. Gigon, Der Ursprung der griechischen Philosophie, Basel, Schwabe, 1945, σ. 131. 

41. Πβ. E. Baltzer, Pythagoras, Walluf, Sandig, 19732, σ. 94. 

42. Πβ. W.K.C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, τ. 1, London, Cambridge Univ. 

Press, 1962, o. 148. 

43. Πβ. Β. Russell, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, τ. 1, 'Αθήνα, Α ρ σ ε ν ί δ η ς , α.χ., 

σσ. 77- 78. 

44. Πβ. Ε. Μουτσοποΰλου, μν. εργ., σ. 39. 

45. Πβ. Α. Maddalena, Ι Pitagorici, Bari, Laterza, 1954, σ. 331. 

46. Πβ. G. Giannantoni, "Ι problemi ancora aperti nello studio del pitagorismo", έν M. 

Tortorelli Chidini- A. Storchi Marino- A. Visconti, Tra Orfeo e Pitagora , Napoli, 

Bibliopolis, 2000, o. 293. ' Επί τοϋ προκειμένου αρμόζει να μή δ ι α λ α ν θ ά ν η ή 

έπισήμανσις τοϋ Α. Boulanger, Orphée, Paris, Rieder, 1925, σσ. 30-31, κ α τ ά τήν 

οποίαν τα περί τον Π υ θ α γ ό ρ α ν θρυλούμενα οφείλονται στην έ π ι δ ί ω ξ ι ν να 

αίτιολογηθή ή άποθέωσις τοϋ ίδρυτοϋ της Πυθαγορείου Σχολής, ενώ τα περί 

τον Ό ρ φ έ α θρυλούμενα οφείλονται στην έπιδίωξιν να έξαρθή ò α ρ χ α ι ο π ρ ε π ή ς 
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νοΰμεν οτι, στοίχων τόσον προς την Ιατρικήν διανόησιν των 
αιγυπτίων Ιερέων47 όσον και προς έκείνην τοΰ αδελφού τοΰ διδα
σκάλου του Φιλιστίωνος4 8, ο Εύδοξος θα ί\το εϋλογον να 
υπόμνηση ότι ο Πυθαγόρας εΐχεν υιοθετήσει την μέθοδον της 
μουσικοθεραπείας49 διότι έξελάμβανεν εκαστον των ανθρώπων 
ως ψυχοσωματικον όλον5 0. "Υπό τό ανωτέρω πρίσμα διαβλέπο-
μεν οτι ή εκδοχή κατά την οποίαν ο Ίάμβλιχος έχει άρυσθή εκ 
τοΰ Εύδόξου τα αφορώντα στάς υπεράνθρωπους ικανότητας τοΰ 
Πυθαγόρου5 1 δεν ευσταθεί, διότι οχι μόνον ή -υπό τοΰ Ίαμβλίχου 
παρατιθεμένη- μαρτυρία τοΰ ιστοριογράφου "Ανδρωνος ενδεχο
μένως ευρίσκεται εκτός των παραμέτρων της εύδοξείου διανοή-
σεως , αλλά και ή άποκρυφολογική χροιά των υπό τοΰ 
Ίαμβλίχου Ιστορουμένων54 είναι ξένη προς τήν οιονεί θετικο-
κρατικήν διανόησιν τοΰ Εύδόξου5 5. Συνεκτιμώντες οτι τα υπό 
τοΰ Ίαμβλίχου ίστορούμενα εν μέρει56 προέρχονται εκ τοΰ έργου τοΰ 

χαρακτήρ των ορφικών δογμάτων. Έ ξ άλλου, προσήκει να συνεκτιμηθή ή έπισή-

μανσις τοΰ L. Moulinier, Orphée et VOrphisme à l'époque classique, Paris, Les Belles 

Lettres, 1955, σσ. 98- 99, κατά τήν οποίαν ó Πλάτων απέφυγε να άναφερθή στον 

'Ορφέα ως είσηγητήν τοΰ όρφικοΰ τρόπου του βίου, παρά το γεγονός οτι εΐχεν 

άναφερθή στον Πυθαγόραν ως είσηγητήν του πυθαγορείου τρόπου τοΰ βίου. 

47. Πβ. Ρ. Gorman, μν. εργ., σ. 157. 

48. Πβ. P.M. Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque , Paris, Alean, 1934, σ. 253. 

49. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 64. 

50. Πβ. H.S. Schibli, "Pythagoras", εν Ε. Craig, Routledge Encyclopedia of Philosophy,χ. 7, 

London, Routledge, 1998, o. 856. 

51.Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

52. Πβ. J. Bollansée, "Andron of Ephesos", έν F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen 

Historiker, τ. 4A, μέρ. 1, Leiden, Brill, 1998, σ. 146. Αφορμώμενοι εκ της αποφάνσε

ω ς τοΰ R. Turcan, "R. Cuccioli Melloni, Ricerche sul pitagorismo, I. Biografia di 

Pitagora, Bologne, Editrice Compositori, 1969, XIX- 231 p.", βιβλιοκρ., Latomus, 30 

(1971) 807, κατά τήν οποίαν ô ιστορικός πυρήν της μαρτυρίας τοΰ Ά ν δ ρ ω ν ο ς 

έγκειται στο οτι ο Πυθαγόρας προέβλεπε σεισμικά φαινόμενα βασιζόμενος επί 

γεωφυσικών ενδείξεων, δεν άποκλείομεν τό ένδεχόμενον οτι ó Εΰδοξος, ο 

ο π ο ί ο ς έχαιρε φήμης και λόγω της ικανότητος τοΰ "σεισμούς ...προθεσπίζειν" 

(πβ. Εύδόξ., ά π . 141 Lasserre), πρώτος εξήρε τήν σπουδαιότητα της περί τήν σει-

σμολογίαν ενασχολήσεως τοΰ Πυθαγόρου. 

53. Πβ. J. Bollansée, "Eudoxos of Knidos", εν F. Jacoby, μν. εργ., a. 174. 

54. Πβ. C. Riedweg, μν. εργ., σ. 16. 

55. Πβ. C.B. Boyer, The History of the Calculus and its Conceptual Development, New York, 
Dover, 1959, σ. 30. 

56. Πβ. L. Bieler, "Zu Porphyrios Vita Pythagorae 27", Wiener Studien, 48 (1930) 205. 
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Πορφυρίου Βίος Πνθαγόρου 5 7, φρονοϋμεν cm -παρά τάς εκφρα
σθείσας επιφυλάξεις58- δεν είναι αβάσιμος ή εκδοχή κατά την 
οποίαν ο Πορφύριος εΐχεν εμμεσον πρόσβασιν στην εύδόξειον βιο-
γραφίαν του Πυθαγορου5 9, άρυόμενος εξ έργου λογίου ανδρός της 
ελληνιστικής περιόδου °, στο οποίον κατοπτρίζεται ή μεθοδολογία 
των Περιπατητικών φιλοσόφων61. Κατά την άποψίν μας, ο 
Περιπατητικός λόγιος, ο όποιος εγνώριζεν οτι- εν αντιθέσει προς 
τον Ευδοξον62- οι "Ακονσματικοί εΐχον συμπεριλάβει τον Πυθαγόραν 
μεταξύ των επτά σοφών6 3, προσήκει να ταυτισθή οχι προς τον ίστο-
ριογράφον Άλέξωνα6 4 άλλα προς τον φιλόσοφον Έρμιππον 6 5 , ο 
όποιος έβιογράφησε τόσον τον Ευδοξον 6 6 όσον και τον 
Πυθαγόραν67. Ώ ς εκ τούτου, δεν άποκλείομεν τό ένδεχόμενον ότι ή 
- ύπό του "Ιαμβλιχου παραποιηθείσα6 8 - μαρτυρία του Έρμίππου, 
κατά τήν οποίαν ó πατήρ του Πυθαγορου έκαλείτο Μνήσαρχος και 
ήτο δακτυλιογλύφος69, ανάγεται στον Ευδοξον, ο όποιος ώς προς 

57. Πβ. Ι. Gobry, Pythagore, Paris, Éditions Universitaires, 1992, σ. 98. 

58. Πβ. I. Levy, Recherches sur les sources de la légende de Pythagore, Paris, Leroux, 1926, α 103. 

59. Πβ. E. Rhode, "Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras", 

Rheinisches Museum, 26 (1871) 574- 575. "Εχοντες κατά νουν ότι ή έπιτετμημένη 

μορφή της εύδοξείου βιογραφίας τοϋ Πυθαγορου περιελήφθη στο εβδομον 

βιβλίον τοϋ έργου Γης Περίοδος (πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 216), δεν άποκλεί

ομεν το ένδεχόμενον οτι ή πλήρης μορφή της εύδοξείου β ιογραφίας τοϋ 

Πυθαγορου εΐχε περιληφθή στο έργον Κυνών διάλογοι, δ ια τοϋ ο π ο ί ο υ έπεδιώ-

κετο ή ανασκευή τ ω ν περί Πυθαγορου δοξασιών των Άκουσματικών (πβ. C.N. 

Polycarpou, "On Eudoxus' Κυνών διάλογοι ", Φιλοσοφία, 32 (2002) 187). 

60. Πβ. I. Levy, μν. εργ. , ο. 92. 

61. Πβ. J.A. Philip, "Aristotle's Monograph On the Pythagoreans", Transactions and 

Proceedings of the Amanean Philological Association , 94 (1963)197. 

62. Πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix the Date of Pythagoras' Birth?", Diotima, 33 

(2005) 178. 

63. Πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 284. 

64. Πβ. W. Crönert, Kolotes und Menedemos, Leipzig, Avenarius, 1906, σσ. 141-142. 

65. Πβ. J. Bollansée, "Eudoxos of Knidos", εν F. Jacoby, μν. εργ., σ. 178. 

66. Πβ. W. Crönert, μν. εργ., σ. 135. 

67. Πβ. J. Bollansée, Hermippos of Smyrna and his Biographical Writings, Leuven, Peeters, 

1999, α 46. 

68. Πβ. S. Buchner, "MAMARKOS nell'onomastica greco- italica e i nomi "italici" del 

padre di Pitagora", σειρ. 2, 4 (1997) 171. 

69. Πβ. J. Bollansée, "Hermippos of Smyrna", εν F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen 

Historiker, τ. 4A, με'ρ. 3, Leiden, Brill, 1999, σ. 261. 
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το πρώτον σκέλος είχε την δυνατότητα να συνεκτίμηση την μαρτυ-
ρίαν τοϋ Ηρακλείτου7 0. 

Διαφωνούντες προς την επικριτικήν στάσιν τοϋ Ηρακλείτου 
έναντι τοϋ Πυθαγόρου, οι Πορφύριος καί Ίάμβλιχος, οι οποίοι 
συμμερίζονται τάς απόψεις των συγχρόνων των , εξυμνούν τον 
Πυθαγόραν ως θείον72 εύρετήν73 των κανόνων της φυσιογνωμονικής 
τέχνης74. Λαμβάνοντες υπ' όψιν οτι ή περί την φυσιογνωμονικήν 
ένασχόλησις τοϋ Πυθαγόρου, ή οποία κατ' έπίφασιν δεν άμοιρει 
πολιτικών υποδηλώσεων75, εναρμονίζεται προς τό πνευματικόν 
κλίμα τοϋ Περί διαίτης συγγράμματος7 τοϋ διδασκάλου τοϋ 
Εύδόξου Φιλιστίωνος77 καί συνάδει προς τό - υπ' αύτοϋ τούτου τοϋ 
Φιλιστίωνος προβαλλόμενον- αξίωμα "οψις άδηλων τα φαινόμε
να" 7 8, διαβλέπομεν οτι ευσταθεί ή εκδοχή κατά την οποίαν ó 

79 

Ίάμβλιχος τελεί υπό την έπίδρασιν τοϋ Ευδόξου , αποφαινόμενος 
οτι ο Πυθαγόρας "σημεία τα φανερά εποιείτο τών αφανών ηθών εν 
τΪΙ ΨυΧ?ί"8° βάσει τών κανόνων της φυσιογνωμονικής. "Οντως, οι 
ανωτέρω κανόνες οχι μόνον στοιχοϋν προς τους "εκ σημείων" ρητο
ρικούς συλλογισμούς81, οι οποίοι δεν είναι ξένοι προς τάς σοφι-
στικάς υποθέσεις τοϋ Εύδόξου82, άλλα αποκαλύπτουν καί τό -
οίκείον στον Εϋδοξον- φιλοσοφικόν ύπόβαθρον τών ορών άσκή-

70. Πβ. Α. Rostagni, "Pitagora e i Pitagorici in Timeo", εν Scrìtti minori, x. 2, μέρ. 1, Torino, 

D'Erasmo, 1956, σσ. 15-16. 

71. Πβ. V. Rose, Anecdota Graeca et Graecolatina, μέρ. 1, Amsterdam, Hakkert, 1963 , σ. 72. 

72. Πβ. P. Gorman, μ v. εργ., σ. 71. 

73. Πβ. Α.Ε. Chaignet, Pythagore et la philosophie pythagoricienne, τ. 1, Paris, Didier, 1873, 

σ. 114. 

74. P. Bayle, Historical and Critical Dictionary, τ. 4, London, Routledge, 1997 , o. 675. 

75. Πβ. W. Schmid- O. Stählin, Geschichte der griechischen Literatur, τ. 1, μέρ. 1, München, 

Beck, 1929, o. 735. 

76. Πβ. V. Rose, μν. εργ., σο. 82- 83. 

77. Πβ. Η. Grensemann, Knidische Medizin , μέρ. 1, Berlin, de Gruyter, 1975, σ. 8. 

78. Πβ. F. Lasserre, The Birth of Mathematics in the Age of Plato, London, Hutchinson, 

1964, o. 126. 

79. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

80. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πνθ. 7 1 . 

81. Πβ. E.C. Evans, "Physiognomies in the Ancient World", Transactions of the American 

Philosophical Society, 59 (1969) 7. 

82. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean conception of φιλοσοφία", Parnassos, 44 (2002) 365. 

83. Πβ. G. Misener, "Loxus, Physician and Physiognomist", Classical Philology, 18 (1923) 1. 
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σεως της ιατρικής τέχνης . Έξ άλλου, έχοντες κατά νουν οτι ο 
Ίάμβλιχος διασώζει μαρτυρίαν του Άριστοξένου, κατά την οποίαν 
το ενδιαφέρον του Πυθαγορου δια το διαιτητικον είδος της ιατρικής 
τέχνης85 συνέτεινε τα μέγιστα στην μακροβιότητα των μελών της 
Πυθαγορείου Σχολής86, δεν άπορρίπτομεν την εκδοχήν κατά την 
οποίαν ή ανωτέρω μαρτυρία είναι άναγώγιμος στον Εΰδοξον8 7. 
Άκριβέστερον, άφορμώμενοι εκ της εύδοξείου αποφάνσεως 
"εκαστον.,.τό αύτω αγαθόν εύρίσκειν, ώσπερ και τροφήν"8 8, πιθανο-
λογοϋμεν οτι αϊ άναφοραί του Ίαμβλίχου τόσον στην κατά 
Πυθαγόραν άντιμαχίαν μεταξύ άκρασίας και ευεξίας89 όσον και στα 
κατά Πυθαγόραν "σημεία συμμετρίας...σίτων"90 έχουν εύδόξειον προ-
έλευσιν και συνδέονται προς το γεγονός οτι- κατ' αντιδιαστολήν 
προς τους Άκονσματικούς?1- ο Ευδοξος έτήρει τα διαιτητικά παραγ
γέλματα τοΰ Πυθαγορου9 2. Κατά την άποψίν μας, είναι βάσιμον να 
ύποστηριχθη οτι ο Εΰδοξος, ó οποίος έβδελύσσετο την καρύκηλ?3, 
οχι μόνον έξηρε την ώφέλειαν της μελιτοφαγίας9 4 και της γαλακτο-
φαγιας , άλλα επέκρινε τόσον τους πολέμιους της ωοφαγιας όσον 

84. Π β . αυτόθι, 1-2. 

85. Πβ. Α. Delatte, La Vie de Pythagore de Diogene Laërce , Hildesheim, Olms, 1988 , σσ. 

172- 173. 

86. Πβ. E.L. Minar, Early Pythagorean Politics, Baltimore, Waverly Press, 1942, σ. 83. 

87. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

88. Πβ. Εύδόξ., ά π . 3 Lasserre. 

89. Πβ. C G . Cobet, μν. εργ., 356. 

90. Πβ. C.J. de Vogel, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Assen, van Gorcum, 1966, σ. 

234. 

91. Πβ. P. Gorman, μ v. εργ., σ. 127. 

92. Πβ. G. Bianchi, Se il vitto pitagorico di soli vegetabili sia giovevole per conservare la sanità 

, Venezia, Pasquali, 1752, σ. 35. 

93. Πβ. M. Wellmann, Die Fragmente der sikelischen Arzte Akron, Philistion und des Diokles 

von Karystos, Berlin, Weidmann, 1901, o. 115. 

94. Πβ. G. Bianchi, μν. εργ., σ. 35. 

95. Πβ. Η. Grensemann, μν. εργ., ο. 70. 

96. Πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ, 8. 33. Κ α τ ά την α π ο ψ ί ν μας, το σκέλος της μαρτυρίας 

τοΰ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ τοΰ Πολυϊστορος κ α τ ά το ό π ο ι ο ν "οι τάς τελετας εν τοις 

ίεροΐς έπιτελοϋντες" ορθώς έξέλαβον τον Πυθαγόραν ως πολέμιον της ώοφα-

γίας αντίκειται π ρ ο ς την εύδόξειον βιογραφίαν τοΰ Πυθαγορου, δ ιότι π ρ ο ϋ π ο 

θέτει αποδοχήν της συζεύξεως ορφικών και πυθαγορικών δ ο γ μ ά τ ω ν (πβ. 

Πλουτ., Ήθ. 46, 635 Ε) κατά τ ρ ό π ο ν ά π ά δ ο ν τ α π ρ ο ς την δ ιανόησιν τοΰ 

Εύδόξου (πβ. άνωτ. και σημ. 46). 
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και τους υπερμάχους της κρεοφαγίας . Λαμβάνων υπ' όψιν cm, 
κατά τον Πυθαγόραν, ή κρεοφαγία ήτο ανεκτή μόνον εν αναφορά 
προς τους μή εντεταγμένους στην Πυθαγόρειον Σχολήν , ο Εΰδοξος 
θα εκρινεν ένδεδειγμένον νά διασάφηση οτι ο Πυθαγόρας είχεν 
απαγορεύσει την βρώσιν1 0 0 είδωλοθύτων101 καί ώς εκ τούτου είχε 
προσεγγίσει στο ιδεώδες της άγνείας κατά τρόπον διάφορον εκεί
νου ó όποιος έπρυτάνευε στα παραγγέλματα των αιγυπτίων 
ιερέων . Είδικώτερον, κατά την άποψίν μας, ó Εύδοξος επρέ-
σβευεν οτι ή πυθαγόρειος άκρεοφαγία έπικεντροϋται στην ιατρικήν 
εκφανσιν του "κατά φύσιν ζην" 1 0 3 καί έμέμφετο τόν - υπό τών νέων 

97. Πβ. Εύδόξ., απ. 325 Lasserre. Έπί του προκειμένου αξίζει, φρονοϋμεν, να σημει-
ωθή οτι ή μαρτυρία τοϋ Πλουτάρχου κατά την οποίαν "οι παλαιοί Πυθαγορικοί" 
κατέστησαν πολέμιοι της ίχθυοφαγίας (πβ. Πλουτ., Ήθ. 46, 728 Ε) δεν είναι 
άναγώγιμος στον Εΰδοξον, διότι βάσει της μαρτυρίας αυτής οί μαθηταί τοϋ 
Άλεξικράτους, οί όποιοι εθεωρούντο πνευματικοί επίγονοι τών παλαιών 
Πυθαγορικών, ουδέποτε υιοθέτησαν την - υπό τοϋ Εύδόξου έπαινουμένην- άκρε-
οφαγίαν τοϋ Πυθαγόρου. Υποστηρίζω ν ότι ή υπό τοϋ Πυθαγόρου αποφυγή της 
κρεοφαγίας ύπήρξεν απότοκος τοϋ δόγματος κατά τό όποιον "πάντα τά γενό
μενα έμψυχα ομογενή δει νομίζειν" (πβ. Πορφυρ., Β.Πνθ. 19), ô G. Méautis, 
Platon vivant, Paris, Michel, 1950, σ. 60, διαβλέπει οτι τό ανωτέρω δόγμα, τό 
όποιον φαίνεται οτι συνδέεται προς την ύποτιθεμένην προσήλωσιν τοϋ 
Πυθαγόρου στην τέχνην της μαγείας (πβ. Ε. Rhode, "Zu Iamblichus De vita 
Pythagorica", Rheinisches Museum, 34 (1879) 262), απετέλεσε την άφετηρίαν τών 
αφηγήσεων τοϋ Ίαμβλίχου κατά τάς οποίας ó Πυθαγόρας ήσκει έπίδρασιν έπί 
της συμπεριφοράς τών ζώων. Κατά τήν άποψίν μας, αϊ ανωτέρω αφηγήσεις δέν 
έχουν εύδόξειον προέλευσιν, διότι τό μεταφυσικόν δόγμα κατά τό όποιον 
"πάντα τά γενόμενα έμψυχα ομογενή δει νομίζειν" διαφέρει ουσιωδώς τοϋ οιονεί 
ίατρικοΰ παραγγέλματος "άγνείςι...τών έμψυχων άπέχεσθαι" (πβ. Εύδόξ., άπ. 325 
Lasserre), τό όποιον πρυτανεύει στην εύδόξειον βιογραφίαν τοϋ Πυθαγόρου. 

98. Πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ., 8. 44. 
99. Πβ. F.D. Gerlach, μν. εργ., σ. 143. 
100. Πβ. Η. Dodwell, Exercitationes duae: prima, de aetate Phalaridis; secunda, de aetate 

Pythagorae, London, Smith, 1704, σ. 142. 
101. Πβ. M. Détienne- J.P. Vernant, La cuisine de sacrifice en pays grec, Paris, Gallimard, 

1979, σ. 17. 
102. Πβ. Ήροδ., Ίστ., 1. 140. 
103. Πβ. E. Baltzer, μ ν. εργ., σ. 101. Στοιχοΰντες προς τήν ανωτέρω έκδοχήν, δέν 

παραβλέπομεν τό γεγονός οτι, όπως κατέδειξεν ó D. Tsekourakis, 
"Pythagoreanism or Platonism and Ancient Medicine? Two Reasons for 
Vegetarianism in Plutarch's Moralia", εν W. Haase, Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt, x. 36, με'ρ. 1, Berlin, de Gruyter, 1987, σ. 391, οί κατά τους έλλη-
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Πυθαγορείων επαίνου με νο ν 1 0 4 - Άκουσματικον Διόδωρον τον 
Άσπένδιον105, ο οποίος έξελάμβανε την πυθαγόρειον άκρεοφαγίαν 
ώς πολιτικήν συνηγορίαν106 υπέρ τοϋ υπό των Κυνικών υιοθετηθέ
ντος τρόπου τοϋ βίου 1 0 7. Έ π ί τοϋ προκειμένου αρμόζει να ύπομνη-
σθή οτι ή -ιστορικώς αβάσιμος - μαρτυρία τοϋ Ίαμβλίχου, κατά 
την οποίαν ο Πυθαγόρας ύπερημύνετο της άκρεοφαγίας ώς μαθητής 
των Θαλοϋ1 0 9 και Βίαντος1 1 0, αντίκειται προς την εύδόξειον βιο-
γραφίαν τοϋ Πυθαγορου, διότι συνάπτεται προς τα περί τον 
Ζάλμοξιν θρυλούμενα , προς κύρωσιν τών οποίων ο Ίάμβλιχος 
παραθέτει ανακριβείς χρονολογικάς ενδείξεις112. Κατ" άκολουθίαν, 
δεν υίοθετοϋμεν την έκδοχήν κατά την οποίαν ó Ίάμβλιχος τελεί 
υπό την έπίδρασιν τοϋ Εύδόξου1 1 3, αποφαινόμενος οτι "ή...τοις τότε 
άθληταΐς κρεώδους τροφής διάταξις" οφείλεται στον όμώνυμον 
άθλητήν και μαθητήν τοϋ Πυθαγορου1 1 4. "Οντως, παρά τήν ορθότη
τα τής διακρίσεως μεταξύ τοϋ άθλητοϋ Πυθαγορου και τοϋ φιλο
σόφου Πυθαγορου1 1 5, ή ταύτισις τοϋ άθλητοϋ Πυθαγορου προς τον 

νορρωμαϊκούς χρόνους υπέρμαχοι της φ υ τ ο φ α γ ί α ς δέν ήσαν κ α τ ' ανάγκην 

υπέρμαχοι της πυθαγορείου διαίτης. 

104. Πβ. L. Zhmud, Wissenschaft, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus, 

Berlin, Akademie Verlag, 1997, α 79. 

105. Πβ. C.N. Polycarpou, "On Eudoxus' Κυνών διάλογοι ", Φιλοσοφία, 32 (2002) 187. 

Έ π ί τοϋ προκειμένου αξίζει να σημειωθη οτι, κατά μαρτυρίαν τοϋ ' Ιαμβλίχου, 

ó Διόδωρος ο Ά σ π έ ν δ ι ο ς έγένετο δεκτός στους κόλπους της Σχολής τ ώ ν 

Πυθαγορείων "δ ια τήν σ π ά ν ι ν τών εν τ φ συστήματι α ν δ ρ ώ ν " (πβ. ' Ιαμβλ., Βί. 

Πυθ. 266). Ή ανωτέρω μαρτυρία φρονοϋμεν οτι άποδυναμοϋται εφ' όσον τύχη 

της δεούσης π ρ ο σ ο χ ή ς τό γεγονός οτι "ή σ π ά ν ι ς τ ώ ν εν τ ώ συστήματι ανδρών" 

δέν ¿χαρακτήριζε τήν Σχολήν τοϋ Εύδόξου ώς έχοντος " π ά ν υ π ο λ λ ο ύ ς περί 

εαυτόν... μαθητάς" (πβ. Εύδόξ., test. 7 Lasserre). 

106. Πβ. D. Tsekourakis, μ ν. εργ., σ. 376. 

107. Πβ. Α. Delatte, μν. εργ., σ. 176. 

108. Πβ. Κ. Αξελοΰ, Ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία, Αθήνα, Εξάντας, 1974, σσ. 86-87. 

109. Πβ. Ίαμβλ. , Βί. Πυθ. 13. 

110. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 11. 

111. Πβ. Πορφυρ., Β. Πυθ. 14. 

112. Πβ. J.E. Raven, Pythagoreans and Eleatics, London, Cambridge Univ. Press, 1948, 

σ. 96. 

113. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

114. Πβ. Α. Nauck, Iamblichi de vita pythagorìca liber, Amsterdam, Hakkert, 19652, σο. 19- 20. 

115. Π β . αυτόθι, σ. 12. 
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όμώνυμον μαθητήν τοϋ φιλοσόφου είναι αμφισβητήσιμος116, καθ' ο 
μέτρον αντίκειται προς την μαρτυρίαν τοϋ Ερατοσθένους 
Γνωρίζοντες οτι ή μνεία τοϋ ομωνύμου μαθητού τοϋ φιλοσόφου 
Πυθαγόρου δέν είναι ξένη προς την παρείσφρησιν ανακριβών χρο-

1 Ι Ο 

νολογικών ενδείξεων στην βιογραφίαν τοϋ Πυθαγόρου , διαβλέ-
πομεν οτι ή άπόφανσις τοϋ Ίαμβλίχου, κατά την οποίαν ο 
Πυθαγόρας έδίδαξε τον όμώνυμον του "μαθήματα τινα,α παρά βαρ
βάρων.. .έξέμαθεν"119, οχι μόνον άπάδει προς τήν εύδόξειον βιογρα
φίαν τοϋ Πυθαγόρου1 2 0, αλλά βασίζεται επί εσφαλμένων μαρτυ-
ριών , αϊ όποΐαι συνδέονται προς τήν ύποτιθεμένην μαθητείαν τοϋ 

199 

Πυθαγόρου πλησίον των σοφών της Βαβυλώνος .Έκ παραλλήλου, 
δέν παραβλέπομεν τό γεγονός οτι ή άπόφανσις τοϋ Ίαμβλίχου, κατά 
τήν οποίαν ó Πυθαγόρας αρχικώς εδίδασκε τον όμώνυμον του 
παρέχων "παντός σχήματος...μισθόν... τριώβολον"123, καίτοι έκ πρώ
της όψεως συνάδει προς τό οϋτω καλούμενον πυθαγόρειον παράγ
γελμα "προτίμα τό σχήμα και βήμα τοϋ σχήμα και τριώβολον"1 2 4, 

116. Πβ. Μ. Gigante, Diogene Laerzio. Vite dei filosofi, Bari, Laterza, 2000 , σ. 550. 

117. Πβ.Έρατοσθ., απ. 11 Jacoby. 'Αποκλίνοντες της κρατούσης εκδοχής, κατά τήν οποίαν 

ό Ερατοσθένης έταύτιζε τον φιλόσοφον Πυθαγόραν π ρ ο ς τον άθλητήν 

Πυθαγόραν, κατατείνομεν στο συμπέρασμα οτι ο Ερατοσθένης άνεφέρετο στο 

γεγονός οτι τίνες έταύτιζον τον φιλόσοφον Πυθαγόραν π ρ ο ς τον άθλητήν 

Πυθαγόραν. Άκριβέστερον, κατά τήν ά π ο ψ ί ν μας, αντί της φράσεως 

"Ερατοσθένης δέ φησι...τοϋτον (τον φιλόσοφον Πυθαγόραν) είναι τον π ρ ώ τ ο ν 

έντέχνως πυκτεύσαντα επί της ογδόης καί τετταρακοστης 'Ολυμπιάδος" θά ήτο 

ενδεχομένως όρθότερον να τεθη ή φράσις "Ερατοσθένης δέ φησι...τούτον (τον 

φιλόσοφον Πυθαγόραν) <κατά τινας> είναι τον πρώτον έντέχνως πυκτεύσα

ντα επί της ογδόης καί τετταρακοστής 'Ολυμπιάδος". Προβαίνοντες στην 

ανωτέρω είκασίαν, λαμβάνομεν υ π ' όψιν οτι ο 'Ερατοσθένης είχεν ενώπιον του 

τήν εύδόξειον βιογραφίαν τον Πυθαγόρου (πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix 

the Date of Pythagoras' Birth?", Diotima, 33 (2005)178). 

118. Πβ. Η. Dodwell, μ v. εργ., σσ. 263- 264. 

119. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 21. 

120. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 

63-64. 

121.Πβ. A. Delatte, μν. εργ., σ. 178. 

122. Πβ. Α. Laugel, "Pythagore, sa doctrine et son histoire", Revue des Deux Mondes, 52 

(1864) 980. 

123. Πβ. A. Nauck, μν. εργ., σ. 18. 

124. Πβ. T. Kiessling, Iamblichi Chalcidensis adhortatio ad philosophiam, Leipzig, Vogel, 

1813, σ. 375. 
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είναι αναληθής, διότι - έν αντιθέσει προς την μαρτυρίαν του 
19S 

Άριστοξένου - επιτρέπει να συναγάγωμεν το έσφαλμένον συμπέ
ρασμα οτι εν μέρει ο Πυθαγόρας άπεδέχετο και την άκούσιον μάθη-
σιν126. 'Απορρίπτων το ανωτέρω συμπέρασμα, ο Εΰδοξος, ο όποιος 
άντεμάχετο προς τους "όλιγωροϋντας παιδείας" , θα ήτο σε θέσιν 

129 

να τονίση οτι ο Πυθαγόρας έδίδασκε στην γενέτειράν του "δια-
πονούμενος περί τα μαθήματα"1 3 0 και αντιμαχόμενος προς τήν 
"περί παιδείαν όλιγωρίαν" των συμπολιτών του 1 3 1 . "Ως εκ τούτου, 
ó Ευδοξος θα είχε τήν δυνατότητα να υπογράμμιση οτι ή αποδημία 
τοϋ Πυθαγορου στην πόλιν τοϋ Κρότωνος αιτιολογείται όχι υπό τό 
πρίσμα πολιτικών σκοπιμοτήτων1 , αί όποΐαι συναρτώνται προς 
τήν ύποτιθεμένην133 έπιζήτησιν οικονομικής ισχύος134, άλλα υπό το 
πρίσμα επιστημονικών επιδιώξεων . Έ ξ άλλου, ο Εϋδοξος -ώς 
ιστορικός της ιατρικής1 3 - θά εκρινεν ενδεδειγμένον να υπόμνηση 
οτι ο Βροντϊνος ο Κροτωνιάτης, ó όποιος χαρακτηρίζεται είτε ώς 
ιατρός εϊτε ώς φιλίατρος , κατά τήν όρθοτέραν έκδοχήν μνη-

125. Πβ. Άριστοξ., α π . 36 Wehrli. 

126. Πβ. Ίαμβλ. , Βί. Πυθ. 21. 

127. Πβ. Εύδόξ., ά π . 26 Lasserre. 

128. Πβ. F. Gisinger, μ ν. εργ., ο. 118. 

129. Πβ. Ν. Κοτζια, Ιστορία της φιλοσοφίας, τ. 1, 'Αθήναι, Μέλλον, 1876, σσ. 102-

103. 

130. Πβ. E. Ciaceri, Storia della Magna Grecia, χ. 2, Milano, Società Editrice Dante 

Alighieri, 1927, σο. 92-93. 

131. Πβ. E. Rhode, "Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras", 

Rheinisches Museum, 27 (1872) 25. 

132. Πβ. Κ. von Fritz, "Pythagoras", Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswis

senschaft , x. 24, μέρ. 1, Stuttgart, Druckenmüller, 1963, o. 186. 

133. Πβ. Ν. Demand, "The Incuse Coins: A Modern Pythagorean Tradition Re-

Examined", Apeiron, 10 (1976) 2-3. 

134. Πβ. J.A. Philip, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto, Univ. of Toronto 

Press, 1966, σο. 198-199. 

135. Πβ. D. Fideler, "Introduction", έν K.S. Guthrie, The Pythagorean Sourcebook and 

Library, Michigan, Phanes Press, 19872, σσ. 49-50. 

136. Πβ. ανωτ. και σημ. 18. 

137. Πβ. F. Hoefer, "Pythagore", Nouvelle Biographie Générale, τ. 41, Copenhague, 

Rosenkilde et Bagger, 19682, o. 242. 

138. Πβ. L. Zhmud, μν. εργ., σο. 42-43. 

139. Σημειωτέον οτι ή ά π ό ρ ρ ι ψ ι ς της εκδοχής αύτης προϋποθέτει τήν άποδοχήν 

μεταγενεστέρας μαρτυρίας (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 267) ή οποία υπαγορεύεται 
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μονεύεται ώς πενθερός τοϋ Πυθαγόρου . 
Αναφερόμενος στην άποδημίαν τοϋ Πυθαγόρου στην πόλιν τοϋ 

Κρότωνος, ο Εϋδοξος δεν θα συνεμερίζετο την έκτίμησιν των μετα
γενεστέρων του, κατά την οποίαν τό παράγγελμα "λάθε βιώσας" 
είναι κατά βάσιν πυθαγόρειον141, διότι το ανωτέρω παράγγελμα 
αντίκειται προς την περί παιδείας διδασκαλίαν τοϋ Πυθαγόρου1 4 2, 
ή οποία δεν άμοιρει πολιτικών υποδηλώσεων 4 . Κατά την άποψίν 
μας, ή εκδοχή κατά την οποίαν ο Ίάμβλιχος πραγματεύεται τα 
άφορώντα στάς καλουμένας ήθικοπολιτικάς διαλέξεις τοϋ 
Πυθαγόρου άρυόμενος εκ τοϋ Εύδόξου1 4 4 δεν ευσταθεί, διότι ή -
στον Πυθαγόραν αποδιδομένη- ταύτισις της ρητορικής προς την ipv-
χαγωγίαν145 άπάδει προς τήν διανόησιν των Μαθηματικών Πυθα
γορείων146, παρά τό γεγονός οτι ή Ικανότης τοϋ Πυθαγόρου να 
εκφωνή "λόγους αρμοδίους" βάσει τοϋ "προσαρμόττειν εκαστον 
έκάστφ"1 4 7 θα ενδιέφερε τον Εϋδοξον εξ έπόψεως ιστορίας τής 
ιατρικής148. Έπί πλέον, λαμβάνομεν υπ' όψιν οτι στάς καλουμένας 
ήθικοπολιτικάς διαλέξεις τοϋ Πυθαγόρου, αϊ όποΐαι κατεγράφησαν 
μετά τον θάνατον τοϋ Εύδόξου1 4 9, έπρυτάνευε τό άντιευδόξειον 

έξ ανακριβών χρονολογικών ενδείξεων (πβ. Κ. von Fritz, "Myllias", Paulys 

Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, x. 16, μερ. 1, Stuttgart, Metzler, 

1933, σ. 1074). 

140. Πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ., 8. 42. 

141. Πβ. Ρ. Athanassiadi, Damascius, Athens, Apamea Cultural Association, 1999, σ. 265. 

142. Πβ. Πλουτ., Ήθ. 75,1128 Ε- F. 

143. Πβ. I. Gobry, μν. εργ., σ. 16. 

144. Πβ. F. Gisinger, μ ν. εργ., σ. 118. Έ π ί τοϋ προκειμένου οφείλομεν να έπισημά-

νωμεν οτι αί καλούμεναι ήθικοπολιτικαί διαλέξεις τοϋ Πυθαγόρου αφίστανται 

τοϋ ακραιφνώς πυθαγορείου χαρακτήρος της διανοήσεως τοϋ Εύδόξου, εφ' 

όσον, κατά τον Ί ά μ β λ ι χ ο ν , ó Πυθαγόρας έξελάμβανεν ώς "εν...τη φύσει 

μάλλον τιμώμενον τό προηγούμενον ή τό τ φ χ ρ ό ν ψ έπόμενον" (πβ. Ίαμβλ., 

Βί. Πνθ. 37), ενώ οι υπό τοϋ 'Αριστοτέλους μνημονευόμενοι Πυθαγόρειοι 

έπρέσβευον οτι εν αναφορά π ρ ο ς τήν φύσιν ΐσχυεν ή άπόφανσις "τό κάλλι-

στον και άριστον μη εν άρχη είναι" (πβ. Πυθαγορ. , Β11 Diels). 

145. Πβ. Α. Rostagni, "Un nuovo capitolo nella storia della Retorica e della Sofistica", εν 

Scritti minori, τ. 1, Torino, D'Erasmo, 1955, σ. 38. 

146. Πβ. C.J. de Vogel, μν. εργ., o. 145. 

147. Πβ. Α. Rostagni, μν. εργ., σσ. 14-15. 

148. Πβ. C.J. de Vogel, μ ν. εργ., σ. 231. 

149. Πβ. Η. Thesleff, 77ie Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, Âbo, Âbo Akademi, 

1965, σ. 177. 
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δόγμα1 5 0 κατά το οποίον ή χρησις της δωρικής διαλέκτου ήτο ή 
μόνη επιστημονικώς ενδεδειγμένη1 \ διότι συνεδέετο προς την 
επιδίωξιν δικαιώσεως τοΰ υποτιθεμένου δωρικού πνεύματος της 
Πυθαγορείου Σχολής . 'Επί τοΰ προκειμένου αξίζει να ύπογραμ-
μισθη το γεγονός οτι ο Εΰδοξος ούδεμίαν σχέσιν είχε προς την 
ανωτέρω επιδίωξιν, χάριν της οποίας ο δήθεν ομώνυμος μαθητής 
τοΰ Πυθαγορου ενδεχομένως έταυτίσθη προς τον ομώνυμον συγ
γραφέα τοΰ έργου Δωρικά1 . Ύπο το ανωτέρω πρίσμα είναι 
θεμιτόν να συμπεράνωμεν οτι ο Εΰδοξος, ο όποιος εγνώριζεν έκ 
της προφορικής παραδόσεως την θεματολογίαν των διαλέξεων τοΰ 
Πυθαγορου154, έξηρε την πυθαγόρειον προέλευσιν τοΰ ορού 
πεδαρταν155, στοίχων προς την πυθαγόρειον ρησιν "ούτε...οργής 
οΰτε απειλής είδος πάν <φαντέον>"1 5 6 και επεξηγών οτι τό 
πεδαρταν, το οποίον αντίκειται τόσον προς την απαξιωσιν όσον 

I C O 

και προς την εξιδανίκευσιν τοΰ πολεμεΐν, πρώτιστα εναρμονίζε
ται προς τό "συνεθίζεσθαι...σώφρονί τε και ενδίκω βίω" 1 5 9 . 'Όντως, 
υπερβαίνων τόσον την κατ' επίφασιν πλατωνικήν έρμηνείαν τοΰ 

150. Πβ. Εύδόξ., άπ. 279 Lasserre· Εύδόξ., α π . 282 Lasserre· Εύδόξ., ά π . 283 Lasserre· 

Εύδόξ., ά π . 309 Lasserre- Εύδόξ., άπ. 311 Lasserre* Εύδόξ., άπ. 313 Lasserre. 

151. Πβ. C. Andreoli, La"politica totale" di Pitagora, Padova, Edizioni di Ar, 2003, σ. 39. 

152. Πβ. E. Zeller- R. Mondolfo, La filosofia dei Greci, μέρ. 1, τ. 2, Firenze, La Nuova 

Italia, 19502, σο. 607- 608. 

153. Πβ. Κ. Ziegler, "Pythagoras", Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswis
senschaft, τ. 24, μέρ. 1, Stuttgart, Druckenmüller, 1963, α 300. 

154. Πβ. C J . de Vogel, μν. εργ., σ. 141. 

155. Πβ. Η. Thesleff, An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period, 

Âbo, Âbo Akademi, 1961, σ. 118. 

156. Πβ. Q. Cataudella, "Note critiche al testo della Vita Pythagorae di Giamblico", Revue 

des Études Grecques, 73 (1960) 450. 
157. Πβ. Β. Mathieu, "Archytas de Tarente pythagoricien et ami de Platon", Bulletin de 

l Association Budé, (1987) 240. 
158. Πβ. M. Mühl, "Platonisches in der Pythagoras- Vita des Jamblichus", Berliner 

Philologische Wochenschrift, 45 (1925) 235. 

159. Πβ. I.A. Theodoretus, Castigationes et notae in lib. I. Iamblichi de vita Pythagorae, 

Heidelberg, Commelin, 1598, σ. 14. Κ α τ ά τήν ά π ο ψ ί ν μας, δεν πρέπε ι να 

άποκλεισθη τό ένδεχόμενον οτι ô Ίάμβλιχος ανεφέρθη στό "συνεθίζεσθαι... 

σώφρονί τε και έ ν δ ί κ φ β ί φ " τελών υ π ό την έπίδρασιν τοΰ Εύδόξου, ο ό π ο ι ο ς 

είχεν εξάρει τήν συνάφειαν μεταξύ του σωφρονεΐν κ α ι τοΰ δίκαιοπραγεΐν 

(πβ. Εύδόξ., ά π . 3 Lasserre). 
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πυθαγορείου ορού σωφρονεΐν1 ° όσον καΐ την κατ' έπίφασιν δημο-
κρίτειον προσέγγισιν161 της ηθικής του Πυθαγόρου1 6 2, ο Εϋδοξος θα 
εκρινεν ένδεδειγμένον να υπόμνηση οτι κατά τον Πυθαγόραν 
προείχε τό "τηρεϊν την καλοκαγαθίαν"163. Έξ άλλου, έχοντες κατά 
νουν οτι ο Εΰδοξος εκ φύσεως1 6 4 διέκειτο δυσμενώς προς την 
άνελεύθερον θωπείαν165, διαβλέπομεν οτι ευσταθεί ή εκδοχή κατά 
την οποίαν ο "Ίάμβλιχος τελεί υπό την επίδρασιν του Εύδόξου1 , 
αποφαινόμενος οτι ο Πυθαγόρας και οι μαθηταί του "άπείχο-
ντο...της... ανελεύθερου θωπείας ως...ταπεινής ούσης"167. Έκ παραλ
λήλου, παρά τό γεγονός οτι ή υπό του Ίαμβλίχου άποτίμησις του 
χαρακτήρος της πυθαγορείου παιδείας δεν ανάγεται στον Εύδοξον168, 
δεν άποκλείομεν τό ένδεχόμενον οτι ή - υπό τού Ίαμβλίχου παρα-
τιθεμένη- ακριβής169 μαρτυρία του Άριστοξένου1 7 0, κατά τήν οποίαν 
ο Πυθαγόρας και οι μαθηταί του έξεθείαζον τήν παιδευτικήν 

171 ι τ? 

επίδρασιν ώρισμένων στίχων των Όμηρου καί Ησιόδου , έχει 
εύδόξειον προέλευσιν. Κατά τήν άποψίν μας, ο Εΰδοξος πιθανώ-
τατα εκρινεν ένδεδειγμένον νά επανεξέταση τά άφορώντα στάς 
ύποτιθεμένας όμηρικάς καταβολάς της διανοήσεως του Πυθαγόρου, 
επιζητών νά ύπερβή τάς άλληλοαποκλειομένας173 μαρτυρίας κατά 

160. Πβ. Μ. Zucconi, "La tradizione dei discorsi di Pitagora in Giamblico", Rivista di 

Filologia, 98 (1970) 499. 

161. Πβ. L. Küster, μν. εργ., σ. 138. 

162. Πβ. J. Salem, Démocrìte, Paris, Vrin, 1996, α 48. 

163. Πβ. C.N. Polycarpou, "Ameinias'Conception of ησυχία ", Φιλοσοφία, 34 (2004) 263. 

164. Πβ. Χ.Ν. Πολυκάρπου, " Ό Εΰδοξος κατά τήν άρχαίαν βιογραφικήν παράδο-

σιν", Πλάτων, 53 (2003) 324. 

165. Πβ. Εύδόξ., test. 25 Lasserre. 

166. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

167. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 226. 

168. Πβ. Μ. Zucconi, μν. εργ., 499. 

169. Πβ. J. Carcopino, De Pythagore aux Apotres, Paris, Flammarion, 1956, σ. 26. 

170. Πβ. M. Détienne, Homère, Hésiode et Pythagore, Bruxelles, Latomus, 1962, o. 27. 

171. Πβ. E.A. Ramos Jurado, "Homero Pitagorico", Fortunatae, 5 (1993) 162-163. 

172. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 111. Έ χ ο ν τ ε ς κατά νουν οτι ή ανωτέρω μαρτυρία εντάσ

σεται στο πλέγμα της πυθαγορείου αγωγής, στοιχοϋμεν προς τήν ά π ό φ α ν σ ι ν 

του Ί . Σ . Μαρκαντώνη, Παραδόσεις ιστορίας της παιδείας, 'Αθήναι, 1976, σ. 

44, κατά τήν οποίαν ή Πυθαγόρειος Σχολή ενδείκνυται νά χαρακτηρισθή ώς 

το πρώτον στην ίστορίαν τής αγωγής άνώτατον έκπαιδευτικόν ίδρυμα. 

173. Πβ. C G . Cobet, μν. εργ., 341. 
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τάς οποίας ο Όμηρίδης Έρμοδάμας χαρακτηρίζεται είτε ώς ο 
πρώτος1 7 4 εϊτε ώς ο δεύτερος1 7 5 διδάσκαλος του Πυθαγορου. 
Συνεκτιμώντες οτι ο θαυμαστής τοϋ Εύδόξου "Αρατος εξήρε τάς 
επιστημονικός υποδηλώσεις ώρισμένων στίχων τοϋ Όμηρου , 
πιθανολογοΰμεν οτι ο Εϋδοξος είχε μελετήσει ιδιαιτέρως τα 
αφορώντα στην Έκτορος άναίρεσιν17 , τα οποία συνήπτοντο προς 
τάς πυθαγορείους μαθηματικός ζητήσεις του . Έπί πλέον, δεν απο-
κλείομεν το ένδεχόμενον οτι, έρμηνεύων στίχους τοϋ Ησιόδου 1 , ο 
Εΰδοξος διηρεύνησε τάς καταβολας της πυθαγορείου διδασκαλίας 
περί τοϋ άντιπεπονθότος δικαίου και κατέδειξεν οτι αύται 
ήσαν εν μέρει συναφείς προς το αίτημα διασφαλίσεως τής γεωμε-

182 

τρικής ισότητος . Πραγματευόμενος τα περί γεωμετρικής ισοτητος 
ώς βιογράφος τοϋ Πυθαγορου1 8 3, ο Εϋδοξος θα εκρινεν ένδεδειγμέ-
νον να άναλύση οχι τον ψευδοπυθαγόρειον ' όρισμον τής φιλίας 
ώς εναρμονίου ίσότητος185, αλλά τήν - στον Πυθαγόραν άποδιδο-

174. Σημειωτέον οτι ή μαρτυρία κατά τήν ο π ο ί α ν ο Έ ρ μ ο δ ά μ α ς χαρακτηρίζεται ώς 

ó πρώτος διδάσκαλος τοϋ Πυθαγορου (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 12) συνάπτεται 

άρρήκτως προς τήν άντιευδόξειον ά π ό φ α ν σ ι ν κατά τήν ο π ο ί α ν ó Θαλής προ

σήκει να συμπεριληφθή μεταξύ τών δ ιδασκάλων τοϋ Πυθαγορου (πβ. άνωτ. 

και σημ. 111). 

175. Σημειωτέον οτι ή μαρτυρία κατά τήν ο π ο ί α ν ô Έ ρ μ ο δ ά μ α ς χαρακτηρίζεται ώ ς 

ó δεύτερος διδάσκαλος τοϋ Πυθαγορου (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 15) συνάπτεται 

άρρήκτως προς τήν άντιευδόξειον ά π ό φ α ν σ ι ν κατά τήν οποίαν ó Πυθαγόρας 

προσήκει νά συμπεριληφθή μεταξύ τών υπερμάχων τής κρεοφαγίας (πβ. άνωτ. 

και σημ. 102). 

176. Πβ. J. Carcopino, μν. εργ., σ. 26. 

177. Πβ. I. Tóth, "Le problème de la mesure dans la perspective de l'Être et du non- Être. 
Zenon et Platon, Eudoxe et Dedekind: une généalogie philosophico- mathématique", 
εν R. Rashed, Mathématiques et Philosophie de Γ Antiquité à l 'Âge classique, Paris, 
Éditions du C. N. R. S., 1991, σ. 68. 

178. Πβ. αυτόθι, a. 94. 

179. Πβ. Εύδόξ., άπ. 353 Lasserre. 

180. Πβ. M. Détienne, μν. εργ, σ. 23. 

181. Πβ. C.N. Polycarpou, "On Eudoxus' περί κόσμου ", Diotima, 33 (2005) 141. 

182. Πβ. Κ.Ι. Βουδούρη, Προσωκρατική πολιτική φιλοσοφία, 'Αθήνα, Καρδαμίτσας, 

1988, σ. 46. 

183. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

184. Πβ. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, τ. 3, μέρ. 1, Leiden, Brill, 

1943, σ. 294. 

185. Πβ. Διογ. Λαερτ., Β. φιλ., 8. 33. 
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μένην- ρήσιν "κοινά τα των φίλων" 1 8 , ή οποία, κατά τον - εκ τοϋ 
ιστορικού Τιμαίου άρυόμενον- Ίάμβλιχον, ύπηγορεύετο εκ τοϋ οτι 
εντός των κόλπων της Πυθαγορείου Σχολής "τα έκάστω υπάρχοντα 
? 187 e 

εκοινοΰντο" . Κατά την αποψιν μας, αφορμωμενος εκ τοϋ οτι οι 
κατά Πυθαγόραν φίλιοι αριθμοί είναι ϊσοι μόνον ως προς το άθροι
σμα των μερών των 1 8 8, ο Εϋδοξος θά είχε την δυνατότητα νά δια
σάφηση οτι ή - στον Πυθαγόραν αποδιδομένη- ρήσις "κοινά τά των 
φίλων" έπεκεντροϋτο στην όμοφροσύνην των μελών της 

1 QQ 

Πυθαγορείου Σχολής και δεν έπεξετείνετο σε νομικήν διασφάλι-
σιν1 9 0 της απολύτου κοινοκτημοσύνης191. Ύπό τό ανωτέρω πρίσμα 
κατατείνομεν στο συμπέρασμα οτι ο Εϋδοξος, ο οποίος συμφωνεί 
μετά τοϋ Τιμαίου όσον άφορα στην άμφισβήτησιν τών υπεράνθρω
πων ικανοτήτων τοϋ Πυθαγόρου1 9 2 άλλα διαφωνεί1 9 3 όσον άφορα 
στον καθορισμόν τοϋ έτους ιδρύσεως της Πυθαγορείου Σχολής1 9 4, 
δεν είναι ορθόν 1 9 5 νά εκλαμβάνεται ως άσκήσας επίδρασιν στην δια-
μόρφωσιν τών περί Πυθαγόρου μαρτυριών τοϋ Τιμαίου1 9 6. Έ π ι 
πλέον, ύποστηρίζομεν οτι ή εκδοχή κατά τήν οποίαν ο Ίάμβλιχος 
αναφέρεται στην νομοθετικήν δραστηριότητα τοϋ Πυθαγόρου άρυό-

1 07 

μένος εκ τοϋ Εύδόξου δεν ευσταθεί, διότι -πέραν τοϋ νεοπυθα-
γορείου χαρακτήρος τής ανωτέρω αναφοράς - γνωρίζομεν οτι ο 
Εΰδοξος ενεβάθυνε στην νομοθετικήν δραστηριότητα τών Πυθα-

186. Πβ. G. de Sanctis, Ricerche sulla storiografìa siceliota, Palermo, Flaccovio, 1955, σ. 49. 

187. Πβ. F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, τ. 3, μέρ. 2, Leiden, Brill, 

1955, σ. 552. 

188. Πβ. Ε. Σταμάτη, "Πυθαγόρας", Νεώτερον Έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ήλιου, τ . 

16, 'Αθήναι, Ή λ ι ο ς , α.χ., σ. 500. 

189. Πβ. I. Gobry, μν. εργ., σ. 15. 

190. Πβ. Γ.Θ. Σακελλαρίου, Πυθαγόρας, 'Αθήναι, Δριβόπουλος, 1955, σ. 323. 

191. Πβ. R. von Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken 
Welt, τ. 1, München, Beck, 1925, o. 42. 

192. Πβ. A. Delatte, μν. εργ., ο. 152. 

193. Πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix the Date of Pythagoras' Birth?", Diotima, 33 

(2005) 178. 

194. Πβ. A. Rostagni, "Pitagora e i Pitagorici in Timeo", εν Scritti minori, x. 2, μέρ. 1, 

Torino, D'Erasmo, 1956, o. 18. 

195. Πβ. I. Lévy, Recherches sur les sources de la légende de Pythagore, Paris, Leroux, 1926, o. 9. 
196. nß.F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

197. Πβ. αυτόθι. 

198. Πβ. Α. Storchi, Marino, Numa e Pitagora, Napoli, Linguori, 1999, σσ. 206-207. 
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γορείων199, ή όποια είχε λάβει χώραν μετά τον θάνατον τοϋ 
Πυθαγόρου200. Ώ ς εκ τούτου, φρονοϋμεν οτι ο Εΰδοξος, ó όποιος 
-λόγω των μαθηματικών ζητήσεων του 2 0 1- θα ήτο σε θέσιν να προ-
βάλη την πυθαγόρειον "εικόνα της δικαιοσύνης"2 0 2, εΐχεν απλώς την 
δυνατότητα να εξάρη τό γεγονός οτι ο Πυθαγόρας εθεμελίωσε την 
πολιτικήν παιδείαν , εκλαμβάνων τους ορθώς νοούμενους άρχο
ντας ώς διδασκάλους τών αρχομένων2 0 4. Είδικώτερον, έχοντες κατά 
νουν οτι ο Εύδοξος παρέσχεν άπόδειξιν τοϋ πυθαγορείου θεωρή
ματος205, ή οποία, κατά τον Ίάμβλιχον, δεν άμοιρεί πολιτικών 
υποδηλώσεων206 καί -παρά τάς διατυπωθείσας έπιφυλάξεις2 0 7-
παραμένει στο έπίκεντρον της περί πολιτικής παιδείας διδασκαλίας 
τοϋ Πυθαγόρου2 0 8, δεν άποκλείομεν τό ενδεχόμενον οτι ο 
Μέναιχμος, δηλαδή ο επιφανέστατος "τών περί τον Εύδοξον"2 0 9, 
εκρινεν ενδεδειγμένον νά αξιοποίηση καί τήν εύδόξειον βιογραφίαν 
τοϋ Πυθαγόρου, πραγματευόμενος τά άφορώντα στά μαθηματικά 

210 

καί αστρονομικά χωρία της Πολιτείας τοϋ Πλάτωνος . 

199. Πβ. Χ.Ν. Πολυκάρπου, "Οι νομοθετικοί προβληματισμοί του Εύδόξου", 

Φιλοσοφία, 33 (2003) 177-178. 

200.Πβ. Α. Mele, "Megale Hellas e pitagorismo", εν M. Tortorelli Chidini- A. Storchi 

Marino- A. Visconti, μν. εργ., σ. 232. 

201. Πβ. Εύδόξ., άπ. 61 a Lasserre· Εύδόξ., ά π . 62 a Lasserre. 

202. Πβ. Α. Nauck, μν. εργ., σ. 131. 

203. Πβ. Ε. Rhode,"Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographie des Pythagoras", 

Rheinisches Museum, 26 (1871) 561-562. 

204. Πβ. E.L. Minar, μν. εργ., σ. 63. 

205. Πβ. D.M. Burton, History of Mathematics: An Introduction, Dubuque, Brown, 1995 , 

σο. 152-153. 

206. Πβ. V. Lambropoulou, "Logos and Sacred Logos for the Pythagoreans", Πλάτων, 51 

(1999- 2000) 144. 

207. Πβ. L. Deubner, μν. εργ., 677. 

208. Πβ. C. Andreoli, La "politica totale" di Pitagora, Padova, Edizioni di Ar, 2003, σσ. 

42-43. 

209. Τήν σημασίαν της φράσεως "οι περί τον Εΰδοξον" έχει καθορίσει ó W. 

Crönert, μν. εργ., σ. 144. 

210. Πβ. C.N. Polycarpou, "Menaechmus'Philosophical Investigations", Φιλοσοφία, 29 

(1999) 64. Κατά τήν ά π ο ψ ί ν μας, ή μαρτυρία τοϋ Ί α μ β λ ί χ ο υ , κατά τήν ο π ο ί α ν 

τίνες ίσχυρίζοντο οτι ó Πλάτων εΐχεν έμπνευσθή εκ τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν υποδηλώ

σεων τοϋ πυθαγορείου θεωρήματος (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 131), είναι άναγώ-

γιμος στον Μέναιχμον. 
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Προς την πολιτικήν δραστηριότητα του Πυθαγόρου έκ πρώτης 
όψεως συνάπτεται ή -εύδοξείου προελεύσεως211- ακριβής μαρτυρία 
του Δικαιάρχου2 1 2, κατά την οποίαν ó Πυθαγόρας και οι μαθηταί 
του εδέχθησαν έπίθεσιν ευρισκόμενοι "εν οικία τίνος" και οχι "εν 
τη Μίλωνος οικία τοϋ αθλητού"2 1 3, δηλαδή ή μαρτυρία εκείνη 
βάσει της οποίας ο αθλητής Μίλων δεν προσήκει να συμπεριληφθή 
μεταξύ των Πυθαγορείων214. 'Αντιτιθέμενοι προς τήν έκδοχήν κατά 
τήν οποίαν ή - έκ τοϋ 'Απολλώνιου προερχομένη- άφήγησις τοϋ 
Ίαμβλίχου "περί της εις τους Πυθαγορείους επιβουλής" πιθανώτα-
τα ανάγεται στον Εϋδοξον2 1 5, ύποστηρίζομεν οτι ο Εύδοξος, ο 
όποιος ούδεμίαν σχέσιν είχε προς τήν περί Ίππάσου μαρτυρίαν τοϋ 
'Απολλώνιου216, λόγω της προσηλώσεώς του 2 1 7 στό "εχειν κατ' άλή-

ο ί ο 9 1 0 9 9 0 

θειαν" θα ητο ξένος προς τήν -προδήλως μυθώδη 
άναφοράν τοϋ 'Απολλώνιου στην κατά τοϋ Πυθαγόρου άγόρευσιν 
τοϋ δημοκρατικού Νίνωνος. Έξ άλλου, κατ' άντιδιαστολήν προς 
τον άνυπόστατον ίσχυρισμόν τοϋ 'Απολλώνιου οτι ο Πυθαγόρας 

211. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 64. 

212. Πβ. M. Gigante, "Biografia e dossografia in Diogene Laerzio", Elenchos, 7 (1986) 85. 

213. Πβ. V. Visa Ondarcuhu, "Milon de Croton personnage exemplaire", εν A. Billault, 

Héros et voyagers grecs dans V occident romain, Paris, de Boccard, 1997, σο. 54-55. 

214. Υ π έ ρ της εύδοξείου προελεύσεως της ανωτέρω μαρτυρίας συνηγορεί το γεγονός 

οτι ό Μίλων ητο διαπρύσιος κήρυξ της κρεοφαγίας (πβ. V. Visa Ondarcuhu, μν. 

εργ., σ. 47), ενώ ó Πυθαγόρας και οι μαθηταί του δέν αφίσταντο της άκρεοφα-

γίας (πβ. άνωτ. και σημ. 99). Ώ ς έκ τούτου, δέν πρέπει να άποκλεισθη το ένδε-

χόμενον οτι ô 'Αριστοτέλης απέφυγε να συμπεριλάβη τον Μίλωνα μεταξύ των 

Πυθαγορείων (πβ. O. Gigon, Aristotelis Opera, Berlin, de Gruyter, 1987, o. 656) διότι 

είχεν ενώπιον του τήν εύδόξειον βιογραφίαν τού Πυθαγόρου. 

215. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

216. Γνωρίζοντες οτι ó Εύδοξος δέν έξελάμβανε τον Δημοκήδη ώς Πυθαγόρειον 

(πβ. άνωτ. και σημ. 19), κατανοούμεν οτι ή μαρτυρία τού Απολλώνιου, κατά τήν 

οποίαν ó Πυθαγόρειος "Ιππασος διεφώνησε ριζικώς προς τον Πυθαγόρειον 

Δημοκήδη εν αναφορά π ρ ο ς τάς πολιτ ικάς επιδιώξεις της Σχολής (πβ. Ίαμβλ., 

Βί. Πυθ. 257), δέν έχει εύδόξειον προέλευσιν. 

217. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean conception of φιλοσοφία", Παρνασσός, 44 

(2002) 368. 

218. Πβ. Εύδόξ., ά π . 3 Lasserre. 

219. Πβ. C. Andreoli, μν. εργ., σ. 87. 

220. Πβ. Κ. von Fritz, "Pythagoreer", Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswis
senschaft, x. 24, μέρ. 1, Stuttgart, Druckenmüller, 1963, σ. 212. 
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παιδιόθεν έφθονείτο221, ο Εΰδοξος θα ήτο εΰλογον να διασάφηση 
οτι ο πρεσβύτης Πυθαγόρας έφθονήθη υπό του αριστοκρατικού 
Κύλωνος222 συνεπεία της αρνήσεως του να αποκάλυψη στον τελευ-

2 2 ^ 

ταΐον τα απόρρητα της Πυθαγορείου Σχολής . "Έχοντες κατά νουν 
οτι το αίτημα διαφυλάξεως των απορρήτων τής Πυθαγορείου 
Σχολής κατοπτρίζεται στο παράγγελμα των μαθητών τον Φιλολάου 
"μή είναι προς πάντας πάντα ρητά" , δηλαδή σε παράγγελμα το 
οποίον κατά τά φαινόμενα δεν ήτο δεσμευτικόν δια τους Άκου-
σματικούζ125, δεν άπορρίπτομεν τήν εκδοχήν κατά τήν οποίαν ο 
Ίάμβλιχος εξαίρει τήν σπουδαιότητα τής πυθαγορείου εχεμνθίας 
άρυόμενος εκ τοϋ Εύδόξου2 2 6. Κατά τήν άποψίν μας, ή άρνησις του 
Ίαμβλίχου να άποδεχθή τήν μαρτυρίαν τοϋ Πορφυρίου, κατά τήν 
οποίαν ή πυθαγόρειος έχεμνθία εΐχεν ως έπακολούθημα τήν έπισκό-
τησιν των δογμάτων τοϋ Πυθαγορου , εν μέρει οφείλεται στο 
γεγονός οτι ο Εϋδοξος, ο όποιος είχε μελετήσει τά άφορώντα τόσον 
στην προσωπικότητα τοϋ Πυθαγορου όσον και στάς φιλοσοφικάς 
ζητήσεις των Μαθηματικών Πυθαγορείων 2 2 9 , επρέσβευεν οτι ή 
πυθαγόρειος έχεμνθία δεν άνεφέρετο σέ επιστημονικός άνακαλύ-

9^0 

ψεις , άλλα συνεδέετο προς τήν έπιδίωξιν άναμορφώσεως τής 
ιεραρχίας των αξιών2 3 1, ή οποία είχε προβληθή από τής εποχής τοϋ 

232 

Όμηρου . Συνεκτιμώντες οτι ή - εκ τών νέων Πυθαγορείων προ-

221. Πβ. Η. van Herwerden, "Ad Iamblichi de vita Pythagorica librum", Rheinisches 

Museum, 40(1885)452. 

222. Πβ. J.S. Morrison, Πυθαγόρας ό Σάμιος, Α θ ή ν α , Καρδαμίτσας, 1983, σ. 33. 

223. Πβ. Α.Ε. Chaignet, μν. εργ., σο. 142-143. 

224. Πβ. J.F. Mattéi, Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι, 'Αθήνα, Καρδαμίτσας, 1995, 

σ. 30. 

225. Σημειωτέον οτι ο Διόδωρος ó Α σ π έ ν δ ι ο ς , τον όποιον ó Ευδοξος έξελάμβα-

νεν ως τον κ α τ ' εξοχήν Άκουσματικόν (πβ. άνωτ. καί σημ. 105), ίσχυρίζετο 

οτι διέδιδε "τάς Πυθαγορείους φ ω ν ά ς " (πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 266) . 

226. Πβ. F. Gisinger, μ ν. εργ., σ. 118. 

227. Πβ. W.K C. Guthrie, μν. εργ., σ. 151. 

228. Πβ.Ε. Zeller- R. Mondolfo, μν. εργ., σο. 414- 415. 

229. nß.C. Huffman, μν. εργ., σ. 989. 

230. Πβ. Ε. Zeller- R. Mondolfo, μν. εργ., σ. 415. 

231. Πβ. Μ. Timpanaro Cardini, Pitagorici, τ. 1, Firenze, La Nuova Italia, 1958, σ. 6. 

232. Πβ. A. Delatte, Etudes sur la littérature pythagoricienne, Paris, Champion, 1915, σσ. 

116-117. 
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ερχόμενη - μαρτυρία του Ίαμβλίχου, κατά την οποίαν ol μαθη-
ταί του Πυθαγόρου ήσαν υπέρμαχοι της επί πενταετίαν παντελούς 
σιωπής , δέν ανάγεται στον Εύδοξον, κατατείνομεν στο συμπέρα
σμα ότι, εν αντιθέσει προς τους μεμφομένους την κατ' έπίφασιν 
πολιτικήν χροιάν της πυθαγορείου έχεμυθίαζ135, ο Εΰδοξος θα 
έξεθείαζε την ανωτέρω εχεμνθίαν, ύπομιμνήσκων την υπαρξιν άρρη
κτων δεσμών φιλίας 2 3 6 μεταξύ των σεβόμενων "τώπόρρητον της 
φιλοσοφίας" . 'Υπό το ανωτέρω πρίσμα υίοθετούμεν την εκδοχήν 
κατά την οποίαν ο Ίάμβλιχος τελεί υπό την έπίδρασιν τού Εύδόξου 
αναφερόμενος στο πυθαγόρειον σνμβολον αναγνωρίσεως238, δηλαδή 
στο πεντάγραμμον 2 3 9, το όποιον όντως εκ των υστέρων2 4 0 έξελή-
φθη ως δηλωτικόν είτε της ψυχοσωματικής υγείας2 4 1 είτε τής 
οίκονομικοπολιτικής ισχύος242 των Πυθαγορείων, παρά τό γεγονός 
οτι αρχικώς ήτο δηλωτικόν τής θείας προστασίας τών μελών τής 

94'^ 

Πυθαγορείου Σχολής . Έξαίρων τήν ανωτέρω προστασίαν, ο 
Εύδοξος, ó όποιος άπεφαίνετο "προς ταύτα (τον θεόν και 
τάγαθόν)... και τα άλλα άναφέρεσθαι"244, φρονούμεν οτι είχε τήν 
δυνατότητα να έρμηνεύση τήν ρήσιν τού Πυθαγόρου "μηδένα είναι 
σοφόν αλλ' ή θεόν"2 4 5, χωρίς να επικαλεσθή τήν ύποτιθεμένην 
σοφίαν τού Δελφικού 'Απόλλωνος2 4 6 και χωρίς να έγκλωβισθή στο 

233. Πβ. L. Zhmud, μν. έργ., σ. 88. 

234. Πβ. L. Deubner, μν. εργ., 623. 

235. Πβ. Μ. Βένετη, "Η δομή και η οργάνωση των Αρχαίων Ελληνικών Φιλοσο

φ ι κ ώ ν Σ χ ο λ ώ ν και η αντίληψη τους περί της φιλοσοφίας", Ελληνική Φιλοσο

φική Επιθεώρηση, 20 (2003) 270. 

236. Πβ. Α. Petit, "Le silence pythagoricienne", έν C. Lévy- A. Pernot, Dire l'évidence, 

Paris, L' Harmattan, 1997, σσ. 295-296. 

237. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 64. 

238. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

239. Πβ. J.F.Mattéi, μν. εργ., σ. 43. 

240. Πβ. Ε. Bindel, Pythagoras, Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben, 1962, σ. 71. 

241. Πβ. P.F.M. Fontaine, The Light and the Dark, τ. 1, Amsterdam, Gieben, 1986, σ. 16. 

242. Πβ. R. Falus "Πεντέγραμμον", Acta Antiqua, 30 (1982-1984) 109. 

243. Πβ. αυτόθι. 

244. Πβ. Εύδόξ., απ. 4 Lasserre. 

245. Πβ. Ή ρ α κ λ ε ί δ . Ποντ., α π . 87 Wehrli. 

246. Πβ. F. Lasserre, Die Fragmente des Eudoxos von Knidos, Berlin, de Gruyter, 1966, σο. 

266-267. Α π ο τ ι μ ώ ν τήν στάσιν του Εύδόξου έναντι της σοφίας του Δελφικού 

Α π ό λ λ ω ν ο ς , ó Α. Busine, μν. εργ., σ. 64, ύπομινήσκει οτι - κ α τ ' άντιδιαστολήν 
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μυθικόν περίβλημα247 της αβασίμου μαρτυρίας του Ήρακλείδου τοΰ 
Ποντικού, κατά την οποίαν ο Πυθαγόρας ήτο ο παλαιότερος υπέρ
μαχος τοΰ θεωρητικού βίου2 4 8. Τοιουτοτρόπως διαφαίνεται, νομίζο-
μεν, οτι ο αναληθής ισχυρισμός τοΰ Ίαμβλίχου, κατά τον όποιον ο 
Πυθαγόρας ώριζε την φιλοσοφίαν ως "οιονεί φιλίαν σοφίας"2 καί 

250 

έπραγματεύετο τα άφορώντα στην σοφίαν εντός τοΰ πλαισίου 
μίας ακραιφνώς αντιευδοξείου οντολογίας , άπάδει προς την 
εΰδόξειον βιογραφίαν τοΰ Πυθαγορου. Λαμβάνοντες υπ' όψιν οτι ή 
αντιευδόξειος οντολογία τοΰ Ίαμβλίχου συνάπτεται προς τά -από 

O C T 

της αρχαιότητος άμφισβητηθέντα - ψευδοπυθαγορικά υπομνήμα
τα 5 4, δεν υίοθετοΰμεν την έκδοχήν κατά την οποίαν ο ιατρός 
Άνδροκύδης έγνώριζεν οτι ο Εΰδοξος -ως βιογράφος τοΰ 
Πυθαγορου- ύπερημύνετο της γνησιότητος των ανωτέρω υπόμνημα-
των . Άκριβέστερον, άφορμώμενοι εκ τοΰ οτι ο Άνδροκύδης 
εκλαμβάνει ως γνήσια έργα τοΰ Πυθαγορου2 5 τρία θρυλούμενα συγ
γράμματα257, βάσει των οποίων ή υποτιθεμένη διάρκεια τοΰ βίου 
τοΰ Πυθαγορου αφίσταται της κατ' Εΰδοξον διαρκείας τοΰ βίου 

προς την πλειονότητα των συγγραφέων oí όποιοι έχουν άναφερθη στην βρά-
βευσιν τοΰ μεγίστου των επτά σοφών - ό Εϋδοξος δέν προσδίδει ύπερφυσικήν 
χροιάν στάς ίστορικάς συνθήκας της ανωτέρω βραβεύσεως. 

247. Πβ. F. Wehrli, Herakleides Pontikos, Basel, Schwabe, 19692, σ. 87. 
248. nß.W. Jaeger, Aristoteles, Berlin, Weidmann, 1923, σ. 100. Σημειωτέον οτι ή κοινή 

συνιστώσα της περί φιλοσοφίας εκδοχής τοΰ 'Αριστοτέλους καί εκείνης τοΰ 
Εύδόξου καθορίζεται εφ" όσον συνεκτιμηθη οτι, όπως ομολογεί ó R. Mondolfo, 
La comprensione del sogetto umano nell' antichità classica, Firenze, La Nuova Italia, 
1958, σ. 677, ή θεωρία τοΰ Αριστοτέλους περί τών ορών γενέσεως της φιλο
σοφίας είναι άναγώγιμος στον Ευδοξον. 

249. Πβ. Β. Centrone, Pseudopythagorica ethica, Napoli, Bibliopolis, 1990, σ. 181. 
250. Πβ. Ίαμβλ., BL Πνθ. 159. 
251. Πβ. Εύδόξ., απ. 1 Lasserre. 
252. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 160. 
253. Πβ. P. Shorey, "Note on Porphyry Vita Pythagorae, §53", Classical Philology , 27 (1932) 
176. 
254. Πβ. Β. Centrone, μν. εργ., σ. 36. 
255. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 117. 
256. Πβ. F. Wehrli, Sotion, Basel, Schwabe, 1978, σ. 55. 
257. Πβ. P. Corssen, "Die Schrift des Arztes Androkydes Περί Πυθαγορικών συμβόλων, 

Rheinisches Museum , 67 (1912) 253-254. 
258. Πβ. F. Wehrli, μν. εργ., σ. 55. 
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τοϋ Πυθαγόρου , διαβλέπομεν οτι ευσταθεί ή έπισήμανσις κατά 
την οποίαν ο Άνδροκύδης υπεραμύνεται της γνησιότητος των ψευ-
δοπυθαγορικών υπομνημάτων τελών οχι υπό την έπίδρασιν τοϋ Εύ
δόξου, άλλα υπό την έπίδρασιν τοϋ "Αλεξάνδρου τοϋ Πολυΐστορος260. 
Έξ άλλου, ή εκδοχή κατά την οποίαν ο Άνδροκύδης ερμηνεύει το 
πυθαγόρειον παράγγελμα "εμψύχων άπέχεσθαι" άρυόμενος εκ τοϋ 
Εύδόξου261 αίρεται, εφ' όσον τύχη της δεούσης προσοχής το 
γεγονός οτι ή μεταφυσική ερμηνεία τοϋ Άνδροκύδου 2 6 2 αντίκειται 
προς τήν οιονεί ίατρικήν έρμηνείαν τοϋ Εύδόξου , κατά τήν 
οποίαν τά καλούμενα πνθαγορικά σύμβολα164 έχουν καλώς μόνον 
οσάκις ύποδηλοϋν ακραιφνώς πυθαγορικά δόγματα2 6 5. Ταυτίζων τά 
ακραιφνώς πυθαγορικά δόγματα προς εκείνα τών Μαθηματικών 
Πυθαγορείων266, ó Εϋδοξος θα ήτο εϋλογον οχι μόνον νά επικρίνη 
τήν δοξασίαν τών Άκουσματικών , κατά τήν οποίαν ή άσκησις 
της μνήμης άπετέλει τον άκρογωνιαίον λίθον της πυθαγορείου α
γωγής268, άλλα και νά τονίση οτι ο Πυθαγόρας -τόσον ως πολύ-

259. Πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix the Date of Pythagoras'Birth?", Diotima, 33 

(2005) 181. 

260. Πβ. I. Levy, μν. εργ., σο. 71-72. Προβαίνων στην ανωτέρω έπισήμανσιν, ο I. Levy 

συνηγορεί υπέρ της εκδοχής τοϋ F. Leo, Die griechisch- römische Biographie nach 
ihrer literarischen Form, Hildesheim, Olms, 1965 , o. 82, κατά τήν ο π ο ί α ν ó Α λ έ 

ξανδρος ó Πολυΐστωρ ύπερημύνθη της γνησιότητος τ ώ ν Πυθαγορικών υπομνη

μάτων επικαλούμενος τήν μαρτυρίαν τοϋ Ή ρ α κ λ ε ί δ ο υ τοϋ Σ α ρ α π ί ω ν ο ς . Το 

σφάλμα τοϋ 'Αλεξάνδρου τοϋ Πολυΐστορος έγκειται, όπως διαβλέπει ó W. 
Theiler, "Α. Delatte, La Vie de Pythagore de Diogene Laërce, Bruxelles, Marce Hayez, 
1922, 271 S.",ßtßÄioxo., Gnomon, 2 (1926) 156, στην άποσιώπησιν τοϋ γεγονότος 

οτι οι όροι γενέσεως τ ώ ν Πυθαγορικών υπομνημάτων συνάπτονται άρρήκτως 

π ρ ο ς αμφισβητήσιμους μαρτυρίας τοϋ Ή ρ α κ λ ε ί δ ο υ τοϋ Ποντικού. 

261. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., ο. 118. 

262. Πβ. W. Burkert, μν. εργ., ο. 175. 

263. Πβ. C. Riedweg, μν. εργ., α. 94. 

264. Πβ. H.D. Saffrey, "Une collection méconnue de "symboles" pythagoriciens", Revue des 
Études Grecques, 80 (1967) 201. 

265. Πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 

62. 

266. Πβ. W. Burkert, μν. εργ., σ. 205. 

267. Πβ. F. Gisinger, μν. εργ., σ. 118. 

268. Πβ. C. Martha,"Un précepte de Pythagore", Revue des Deux Mondes, σειρ. 2, 9 (1875) 

381-382. 
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πλευρος επιστήμων269 όσον και ώς έμπειρος διδάσκαλος2 7 - είχε 
Λ 271 

κατανοήσει το αναγκαιον της πολυετούς καταρτίσεως των 
μαθητών του 2 7 2. "Αντιτιθέμενος εκ προοιμίου προς τα φαντασιοκο-
πήματα των νέων Πυθαγορείων , ο Εΰδοξος, ο οποίος θα απέρ
ριπτε τον ίσχυρισμον οτι οι εκπρόσωποι της Ιατρικής Σχολής του 
Κρότωνος διέκειντο ευμενώς προς τους "Ακονοματιχονς 2 7 4 , είχε 
την δυνατότητα να έξάρη το γεγονός οτι πρώτος ο Πυθαγόρας ϊδρυ-
σεν έταίρείαν δια της οποίας βαθμιαίως επεδιώκετο ή παναν
θρώπινη αναμόρφωσις τοΰ τρόπου τοϋ βίου2 7 7. 

269. Πβ. R. Schottlaender, Früheste Grundsätze der Wissenschaft bei den Griechen, Berlin, 

Akademie Verlag, 1964, σ. 54. 

270. Πβ. E. Bindel, μν. εργ., σ. 59. 

271. Πβ. G. Méautis, Platon vivant, Paris, Michel, 1950, σ. 61. 

272. Πβ. M. von Albrecht, Iamblichos. Pythagoras: Legende- Lehre- Lebensgestaltung, 

Zürich, Artemis, 1963, σ. 264. Σημειωτέον οτι, εντός τοϋ πλαισίου της διανοήσε-

ως των " π α λ α ι ώ ν Πυθαγορικών" , οί οροί μαθηταί κ α ι γνώριμοι π ιθανώτατα 

¿χρησιμοποιούντο αντί των όρων Μαθηματικοί και Άκονσματικοί (πβ. Μ. 

Gigante, Diogene Laerzio. Vite dei filosofi, Bari, Laterza, 20004, σσ. 545-546). 

273. Πβ. G. Rodier, "Pythagore", La Grande Encyclopédie, τ. 27, Paris, Société Anonyme de 

la Grande Encyclopédie, α.χ., σ. 1079. 

274. Πβ.Ε. Baltzer, μν. εργ., σ. 169. Αμφισβητούντες την ορθότητα τοϋ α ν ω τ έ ρ ω ίσχυ-

ρισμοϋ, κατατείνομεν στο συμπέρασμα οτι ó Αριστοτέλης οχι μόνον διέσωσε 

την μαρτυρίαν τοΰ Εύδόξου, κατά την ο π ο ί α ν "έγένετο την ήλικίαν 

Αλκμαίων<νέος> επί γέροντι Πυθαγόρα" (πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix 

the Date of Pythagoras'Birth?", Diotima, 33(2005) 179), άλλα εκρινεν ένδεδειγμένον 

να πρόσθεση οτι ó Α λ κ μ α ί ω ν διετήρει φιλ ικός σχέσεις μετά των Πυθαγορείων 

εκείνων οί όποιοι υ π ό των μεταγενεστέρων εκλήθησαν Μαθηματικοί (πβ. Α. 

Capizzi, The Cosmic Republic, Amsterdam, Gieben, 1990, o. 298) διότι είχεν 

ενώπιον του την εύδόξειον βιογραφίαν τοϋ Πυθαγορου. 

275. Πβ. Ε. Μαραγγιανοϋ Δερμούση, "Πυθαγόρας και Πυθαγόρειοι", εν Φιλόσοφοι 

στο Αιγαίο, Α θ ή ν α , Α κ α δ η μ ί α Α θ η ν ώ ν , 1998, σ. 37. Γνωρίζοντες οτι, κατά 

τον Εύδοξον, ó Π υ θ α γ ό ρ α ς ήρμήνευεν ομηρικούς στίχους (πβ. άνωτ. και σημ. 

172), δέν άποκλείομεν τό ένδεχόμενον οτι ó Εϋδοξος ανεφέρθη στην- υ π ό τοϋ 

Πυθαγορου γενομένην- διάκρισιν μεταξύ εταίρων (πβ. C. Andreoli, μν. εργ., σ. 

53) και γνωρίμων, π α ρ α θ έ τ ω ν τήν όμηρικήν φράσιν "εταίρος ή και γ ν ώ ρ ι μ ο ς 

άλλος" (πβ. Ό μ ή ρ . , Όδύσ., π 8- 9). 

276. Πβ. Η. Dörrie, "Pythagoras", Der kleine Paufy, τ. 4, München, Druckenmüller, 1972, σ. 1268. 

277. Πβ. C.N. Polycarpou, "Lycon's Evaluation of the Pythagorean Way of Life", 

Φιλοσοφία, 34 (2004) 269. Λαμβάνοντες υ π ' ό ψ ι ν οτι ó Εϋδοξος έμαθήτευσε πλη

σίον τοϋ Α ρ χ ύ τ ο υ (πβ. Εύδόξ., test. 7 Lasserre ), ó ό π ο ι ο ς έχαιρε φήμης ώ ς ο 

"μάλιστα τών Πυθαγορείων επιμεληθείς μουσικής" (πβ. Α ρ χ ύ τ . , test. 16 Diels), 
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Έπανεξετάζοντες την σχέσιν μεταξύ της εύδοξείου και της 
Ιαμβλιχείου βιογραφίας τοϋ Πυθαγόρου, δεν παραβλέπομεν το 
γεγονός οτι ο Εΰδοξος ουδέποτε κατέστη υπέρμαχος της - υπό τοϋ 
Ίαμβλίχου προβαλλόμενης- εκδοχής περί της δήθεν φοινικικής 
καταγωγής τοϋ Πυθαγόρου . Έ π ί τοϋ προκειμένου αξίζει να 
σημειωθη οτι ο Ίάμβλιχος εκρινεν ενδεδειγμένον να άποφανθη οτι 

είναι βάσιμον να ύποστηρίξωμεν οτι κατά τον Εΰδοξον ô Πυθαγόρας είσηγήθη την 
υίοθέτησιν τοϋ καλουμένου "πυθαγορείου τρόπου τοϋ βίου" (πβ. άνωτ. και σημ. 
46), δηλαδή ενός τρόπου τοϋ βίου θεμελιουμένου επί της εννοίας της άρμονίας(πβ. 
Ε. Μουτσοπούλου, Ή προσωκρατική διανόησις, 'Αθήναι, Γρη-γόρης, 19782, σ. 64), 
διότι ήτο ιδρυτής μίας κοινότητος κατά τους εκπροσώπους της οποίας ή αληθής 
φιλοσοφία έταυτίζετο προς τήν μεγίστην μουσικήν (πβ. Ε. Moutsopoulos, La 
philosophie de la musique dans le système de Proclus, Athènes, Académie d'Athènes, 2004, 
σ. 34). Ύπό τό ανωτέρω πρίσμα διαβλέπομεν οτι δεν ευσταθεί ή εκδοχή κατά τήν 
οποίαν ή εύδόξειος βιογραφία τοϋ Πυθαγόρου άμοιρει σπουδαιότητος εξ έπόψεως 
ιστορίας της φιλοσοφίας (πβ. J.A. Fabricáis, Bibliotheca Graeca, τ. 1, Hildesheim, Olms, 
19664, σσ. 770- 771). 
278. Υπεραμυνόμενος της άντιευδοξείου εκδοχής κατά τήν οποίαν ó Πυθαγόρας 

έγεννήθη "έν...Σιδόνι της Φοινίκης" (πβ. Εύδόξ., άπ. 324 Lasserre), ο 
Ίάμβλιχος παραβλέπει, φρονοϋμεν, τό γεγονός οτι, κατά τον Εΰδοξον, ô 
Πυθαγόρας διέκειτο δυσμενέστατα έναντι της - υπό τοϋ Πολυκράτους ιδρυ
θείσης- "των Σαμίων Λαύρας" (πβ. C.N. Polycarpou, "The Eudoxean Biography 
of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 62), ή οποία ήτο δηλωτική φοινικικών 
επιδράσεων (πβ. D. Harden, The Phoenicians, London, Thames and Hudson, 1962, 
o. 103). Κατά τήν άποψίν μας, ή εκδοχή περί της "έν.,.Σιδόνι" γεννήσεως τοϋ 
Πυθαγόρου είχεν ως άφετηρίαν τήν επί Πολυκράτους πρόσκαιρον διαμόρ-
φωσιν κοινής εξωτερικής πολιτικής μεταξύ Σαμίων και Φοινίκων (πβ. J. 
Leclant, "Les relations entre l'Egypte et la Phénicie du voyage d' Ounamon à 
l'expédition d'Alexandre", εν W.A. Ward, 77ie Role of the Phoenicians in the 
Interaction of Mediterranean Civilizations, Beirut, American Univ. of Beirut, 1968, 
σ. 19) και έθεμελιώθη έπί της ομηρικής χρήσεως τοϋ όρου Σιδωνίη ως ισοδυ
νάμου προς τον ορον Φοινίκη (πβ. F.C. Eiselen, Sidon, New York, Ams Press 
Inc., 1966 , o. 19), δηλαδή έπί χρήσεως ή οποία εκ τών υστέρων συνεδέθη 
προς τήν έπιδίωξιν παρουσιάσεως τοϋ Πυθαγόρου ώς μαθητοΰ τών απογό
νων τοϋ λογίου Μώχου τοϋ Σιδωνίου (πβ. F. Mazza, "Considerazioni 
sull'origine fenicia di alcuni filosofi antichi", Rivista di Studi Fenici, 29 (2001) 29). 
Άκριβέστερον, τό γεγονός οτι ó Τάμβλιχος εκρινεν ενδεδειγμένον νά αιτιο
λόγηση τήν ύποτιθεμένην έλευσιν τοϋ Πυθαγόρου στην πόλιν τής Σιδώνος 
ισχυριζόμενος οτι ό Πυθαγόρας έξελάμβανε τήν ανωτέρω πόλιν ώς γενέτει-
ράν του (πβ. Ίαμβλ, Βί. Πυθ. 13) δεικνύει τήν αντίθεσιν τοϋ Ίαμβλίχου 
προς τήν εύδόξειον βιογραφίαν τοϋ Πυθαγόρου (πβ. C.N. Poly-carpou, "The 
Eudoxean Biography of Pythagoras", Diotima, 32 (2004) 60). 
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ή προΰπάρξασα ψυχή του Πυθαγορου έγένετο "Άπόλλωνι συνο-
παδός" επικαλούμενος χωρίον του πλατωνικού Φαιδρού ¿1 , το 
οποίον άπάδει προς τον χαρακτήρα της διανοήσεως τοΰ Εύδόξου . 
Έξ άλλου, προσήκει να μή διαλανθάνη οτι ή δομή τής ίαμβλιχείου 
βιογραφίας τοΰ Πυθαγορου διεμορφώθη συνεπεία τής επιδιώξεως να 
ύποστηριχθή οτι ο Πυθαγόρας ώλοκλήρωσε τάς σπουδάς του και 
επανήλθε στην πόλιν τής Σάμου "περί έκτον που και πεντηκοστον 
έτος ήδη γεγονώς"281, δηλαδή συνεπεία επιδιώξεως ή οποία αντίκει
ται προς τήν εύδόξειον βιογραφίαν τοΰ Πυθαγορου282. Άφε-τηρίαν 
τής εύδοξείου βιογραφίας τοΰ Πυθαγορου φρονοΰμεν οτι άπετέλεσεν 
ή επιδίωξις νά ύπερακοντισθή ή δηκτική αναφορά τοΰ Ηρακλείτου283 

στην ευρέως γνωστήν πολυμάθειαν τοΰ Πυθαγορου284, ή οποία είχε ν 
έκληφθή ως προάγγελμα τής διανοήσεως των εκλεκτικών φιλοσό-
φων . Όντως, αντιτιθέμενος προς τήν ήρακλείτειον άπόφανσιν 
κατά τήν οποίαν ο Πυθαγόρας ουδέποτε κατενόησε τήν εννοιαν τοΰ 
λόγου 2 8 , ο Εΰδοξος είχε, κατά τήν άποψίν μας, τήν δυνατότητα νά 
υπόμνηση οτι ή - υπό τοΰ Ηρακλείτου έξαρθεΐσα- έννοια τοΰ λόγου 
δέν ύπήρξεν άμοιρος πυθαγορείων καταβολών . Έπί πλέον, ύποστη-
ρίζοντες οτι ó Εΰδοξος, ó οποίος παρέσχεν άπόδειξιν τοΰ πυθαγο-
ρείου θεωρήματος , ητο εΰλογον νά ένδιαφερθή δια τά παλαιά 
μαθηματικά κείμενα τών Βαβυλωνίων τά όποια προϋποθέτουν εμπει-
ρικήν γνώσιν τοΰ ανωτέρω θεωρήματος289, κατατείνομεν στο συμπέ-

279. Πβ. G. Staab, Pythagoras in der Spätantike, München, Saur, 2002, σσ. 233- 234. 

280. Πβ. Εύδόξ., α π . 28 Lasserre. 

281.Πβ. G. Staab, μ ν. εργ., σ. 254. 

282. Πβ. C.N. Polycarpou, "Did Eudoxus fix the Date of Pythagoras'Birth?", Diotima, 33 

(2005)178-179. 

283. Πβ. J. Mansfeld, Studies in the Historiography of Greek Philosophy, Assen, van 

Gorcum,1990, α 232. 

284. Πβ. J. Mansfeld, μ v. εργ., o. 231. 

285. Πβ. J. Lallot," Une invective philosophique (Heraclite, Fragments 129 et 35 D. K.)", 

Revue des Études Anciennes, 73 (1971)18. 

286. Πβ. P. Curd,"The Presocratics as Philosophers", έν A. Laks- C. Louguet, Qu'est- ce que 

la Philosophie Présocratique? , Lille, P. U. S., 2002, o. 122. 

287. Πβ. Ε. Μουτσοπούλου, Φιλόσοφοι τοϋ Αιγαίον, 'Αθήνα, "Ιδρυμα τοΰ ΑΙγαίου, 

1991, σ. 56. 

288. Πβ. άνωτ. και σημ. 205. 

289. Πβ. Ε. Κώνστα, Εισαγωγή στον μαθηματικό στοχασμό τών Πυθαγορείων, 

'Αθήνα, 1978, σ. 40. 
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ρασμα οτι ó Εΰδοξος δεν θα παρέβλεπε το γεγονός οτι ó Ηράκλειτος 
εΐχεν εμμέσως επικρίνει την εξοικείωσιν του Πυθαγόρου προς τα 
μαθηματικά κείμενα των χωρών της Εγγύς 'Ανατολής290. Έξ άλλου 
το γεγονός οτι ο Ηράκλειτος εΐχεν εμμέσως επικρίνει την ενασχό-
λησιν τοΰ Πυθαγόρου περί την ίστορίαν των θρησκευμάτων, κατ' 
εξοχήν δε περί την ίστορίαν της θρησκείας τοΰ Ζωροάστρου , δεν 
θα ήτο δυνατόν να αγνοηθή υπό τοΰ Εύδόξου, ο όποιος έπραγμα-

292 

τεύθη διεξοδικώς τα άφορώντα στον Ζωροάστρην . 'Αμφισβητών 
την ορθότητα της δηκτικής αναφοράς τοΰ Ηρακλείτου στην πολυ-
μάθειαν τοΰ Πυθαγόρου, ο Εύδοξος, δηλαδή ο τελευταίος επιφανής 
διανοητής τοΰ οποίου τό μαθηματικόν έργον έξελήφθη υπό ώρισμέ-
νων εκπροσώπων της Σχολής τών νέων Πλατωνικών ως τμήμα τών 
ζητήσεων αύτοΰ τούτου τοΰ Πυθαγόρου2 9 3, ήτο εν μέρει σύμφωνος 
προς τον Ίάμβλιχον2 9 4, ó όποιος ¿βιογράφησε τον Πυθαγόραν ώς 
"άρχηγόν και πατέρα τής θείας φιλοσοφίας"2 9 5. 

290. Πβ. M. Marcovich, "Pythagorica", Philologus, 108 (1964) 42. 
291. Πβ. W. Kranz, "Vorsokratisches I", Hermes, 69 (1934) 116. 
292. Πβ. C.N. Polycarpou, "On Asclepius'phrase Ενδοξος ό Πλατωνικός" [υπό δημο-

σίευσιν]. 
293. Πβ. P.M. Schuhl, Essai sur la formation de la pensée grecque, Paris, Alean, 1934, σσ. 

257-258. 
294. Κατά την άποψίν μας, προσήκει να μη διαλανθάνη οτι ò Ίάμβλιχος εκλαμ

βάνει ώς οιονεί «φιλοσοφίαν» τα «ανάποδεικτα και άνευ λόγου» "Ακούσματα 
τα όποια αποδίδονται στους οΰτω καλουμένους ΆκουσματικονςΠυθαγορείους 
(πβ. Ίαμβλ., Βί. Πνθ. 82) και απεικονίζουν την δεισιδαίμονα διάθεσιν μεγά
λης μερίδος τών συγχρόνων των (πβ. F. Boehm, "Die Schrift des Giglio Gregorio 
Giraldi über die Symbole des Pythagoras", Jahresbericht über das Königliche Friedrich-
Wilhelms Gymnasium zu Berlin, 68(1913)19). Αντιθέτως ó Εΰδοξος διάκειται 
δυσμενέστατα έναντι εκείνων οι όποιοι χαρακτηρίζονται υπό τοΰ Σέξτου τοΰ 
Εμπειρίκου ώς «μεγάλην... ήμΐν έπιτειχίζοντες δεισιδαιμονίαν, μηδέν δέ 
επιτρέποντες κατά τον ορθόν λόγον ένεργεΐν» (πβ. Εΰδόξ., απ. 141 Lasserre). 

295. Πβ. Ίαμβλ., Βί. Πνθ. 2. "Εχοντες κατά νουν ότι oi θιασώται της πυθαγορεί
ου φιλοσοφίας (πβ. Ι. Hering, De sodalitii Pythagorei origine, conditione et Consilio, 
Utrecht, Altheer, 1824, σ. 147) ήσαν πρώτιστα υπέρμαχοι της άρρηκτου συνά
φειας μεταξΰ θρησκευτικών καί επιστημονικών ζητήσεων (πβ. Α. Riecke, 
Pythagoras, Leipzig, Spamer, 1894, σ. 146), φρονοΰμεν ότι κατά τά φαινόμενα ó 
Ίάμβλιχος ορθώς εξέλαβε τον Εΰδοξον ώς πνευματικόν έπίγονον τοΰ 
Πυθαγόρου (πβ. E.C. Clarke, Iamblichus'DeMysteris, Burlington, Ashgate, 2001, σ. 
8). Έπί τοΰ προκειμένου αρμόζει νά ύπομνησθή οτι, κατά τον Εΰδοξον, ή 
"θεία φιλοσοφία" τοΰ Πυθαγόρου ήτο ή άποκάλυψις τοΰ άδηλου κάλλους τής 
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ARE THERE PASSAGES FROM JAMBLICHUS' 
WORK ON THE PYTHAGOREAN WAY OF LIFE 

WHICH CAN BE TRACED BACK TO THE EUDOXEAN 
BIOGRAPHY OF PYTHAGORAS? 

S u m m a r y 

Keeping in mind that Jamblichus'reference to the religious background 

of the anachronistic duel between the philosopher Pythagoras and the 

tyrant Phalaris has nothing to do with the Eudoxean biography of 

Pythagoras, we have reason to believe that Jamblichus' att i tude towards 

the prob lem of the deification of Pythagoras is out of l ine with 

Eudoxeanism. O n the other hand, we may reach the conclusion that 

Jamblichus did not doubt Pythagoras'ability to practice a form of musical 

therapy for both body and soul and to judge human character from its 

physical appearance because he had been influenced by Eudoxus ' ap

proach to Pythagoreanism. Moreover, it is suggested that Jamblichus ' 

evaluation of some aspects of Pythagoras'dietary regimen, which is based 

u p o n the principle that health is due to a correct proport ion of food and 

exercise, can be traced back to the Eudoxean biography of Pythagoras. T o 

o u r way of thinking, Jamblichus' reference to Pythagoras' disgust at the 

Samian rejection of all cultural activities may go back to Eudoxus, who 

probably laid special emphasis on the historical background of Pythagoras ' 

decision to emigrate from Samos to Croton. In this connection we may 

n o t e that in all probability Jamblichus praised Pythagoras for his perfect 

θείας τετρακτύος (πβ. C.N. Polycarpou, "Eudoxean Aesthetics", Philosophia, 35 
(2005)???). Ύπο το ανωτέρω πρίσμα στοιχοϋμεν προς την έκδοχήν του F. Gisinger, 
μν. εργ., σ. 118, κατά την οποίαν ή περί τετρακτύος μαρτυρία τοϋ Ίαμβλίχου (πβ. 
Ίαμβλ., Βί. Πυθ. 162) δεν είναι ξένη προς την εύδόξειον βιογραφίαν τοϋ 
Πυθαγορου. Κατ' άκολουθίαν ύποστηρίζομεν ότι ή εύδόξειος βιογραφία τοϋ 
Πυθαγορου -καίτοι εκ πρώτης όψεως ώμοίαζε (πβ. Μ. Simon, Geschichte der 
Mathematik im Altertum, Amsterdam, Philo Press, 1973 , σ. 125) προς την βιογραφίαν 
έκείνην ή οποία είχε περιληφθή στο Περί βίων σύγγραμμα τοϋ Ξενοκράτους (πβ. 
D. van de Wynpersse, De Xenocrate Chalcedonio, philosopho académico, Leiden, 
Hazenberg, 1822, σσ. 204-205) - ήτο πρωτότυπος καθ' ο μέτρον συνεδέετο προς 
τα «ήττον γνώριμα επιτηδεύματα» τοϋ ίδρυτοϋ της Πυθαγορείου Σχολής (πβ. C.N. 
Polycarpou, «The Eudoxean Biography of Pythagoras», Diotima 32 (2004) 64). 
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character and underlined the fact that Pythagoras and his followers never 

passed flattering remarks about anybody because he had been influenced 

by Eudoxus' approach to Pythagoreanism. In our opinion, it is also worth 

recalling that Jamblichus' assertion that Pythagoras constituted three lines 

of political regimes by joining the ends of those lines which, then, formed 

a right angle has a great deal to do with Menaechmus' commentary on 

some mathematical and astronomical passages taken from Plato''s Republic 

and can be traced back to the Eudoxean biography of Pythagoras. In view 

of the biographical material preserved by Eudoxus, we maintain that it was 

natural for Jamblichus to stress the point that Pythagoras remained 

faithful to the moral implications of τώπόρρητον της φιλοσοφίας by 

emphasizing the importance of the five- pointed star (πεντάγραμμον ), 

which symbolized the divine protection of the Pythagorean community. 

With a view to sheding light on the foundations of Pythagoras' belief in the 

divine protection of the Pythagorean community, Eudoxus did not 

disregard the fact that Pythagoras became the founder of a way of life that 

produced for those who could realize that no man is wise, but god alone. 


