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Εμμεσοι μαρτυρίαι * 

Πολυάριθμοι μελετηταί1 επί του θέματος ημών χρησιμοποιούν ώς βάσιν της 
έρεύνης των τά δεδομένα του 'Αριστοτέλους. Πολλάκις δμως τούτο δέν απο
βαίνει προς δφελος της παρούσης έρεύνης. Ό 'Αριστοτέλης παραβάλλει τον 
Πλατωνισμον προς τον Πυθαγορισμον καΐ ευρίσκει συμφωνίας ή διαφοράς. 
Έ π ' αύτοΰ έστηρίχθησαν εις τάς μελετάς των οι Stenzel καΐ Gomperz. "Εως ποιον 
δμως σημείον έχει δ 'Αριστοτέλης δίκαιον, δσον άφορα εις την μεγίστην έπιρ-
ροήν των Πυθαγορείων επί του διδασκάλου του ; Μήπως ή άποψίς του επηρεά
ζεται εκ της αντιθέσεως του προς αυτόν ; 

Δέν είναι δυνατόν να περιμένη τις όριστικήν λύσιν του προβλήματος. Δια τον 
λόγον τούτον πρέπει να έξετάσωμεν τί ό 'ίδιος ό Πλάτων ή οι μαθηταί του ειπον 
και τι οφείλεται εις ερμηνείας ή εις παραποιήσεις μεταγενεστέρων. 'Ιδιαιτέρως 
έχει ανακινήσει το θέμα ό Cherniss 2 μέ όξύνοιαν καΐ ακριβή γνώσιν τών πραγμά
των λέγων δτι δ συνδυασμός της θεωρίας τών αριθμών και της θεωρίας τών 
ιδεών του Πλάτωνος οφείλεται εις αύθαίρετον έρμηνείαν του 'Αριστοτέλους. "Η 
θεωρία του Πλάτωνος, κατά τον Cherniss, είχε καταγραφή μόνον εις τους διάλο
γους καί δέν είχε σχέσιν μέ αύτάς τάς θεωρίας. 

"Ο 'Αριστοτέλης γράφει δια τους Πυθαγορείους δχι ώς αμερόληπτος 'Ιστο
ρικός τών φιλοσόφων, άλλα πάντοτε εν σχέσει προς τάς προσωπικάς του αντι
λήψεις. Εις τα δύο πρώτα βιβλία τών «Μετά τα Φυσικά» δέν κάμνει λόγον μόνον 
περί τών Πυθαγορείων, άλλ' αντιτίθεται προς τον Πλάτωνα. Ό κυριώτερος 
σκοπός της πολεμικής του 'Αριστοτέλους είναι να φέρη εις πέρας τον άγώνά του 
εναντίον του Πλάτωνος εν σχέσει προς τους Πυθαγορείους. 'Ο Αριστοτέλης εις 
τά συγγράμματα του καί ώς φαίνεται καί εις το άπολεσθέν «Περί τών Πυθαγο
ρείων» δέν ομιλεί περί Πυθαγόρου, άλλα περί Πυθαγορείων 3 . 

Διά την άντιπαραβολήν Πλάτωνος καί Πυθαγορείων πρέπει να έκκινήσωμεν 

* Αί άμεσοι μαρτυρίαι έδημοσιεύθησαν εις τον ΠΛΑΤΩΝΑ, τόμ. ΚΔ' (1972), 
σελ. 275—289. 
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έκ του πρώτου βιβλίου των «Μετά τά Φυσικά» του 'Αριστοτέλους. Κατ' αυτόν 
ή θεωρία τοϋ Πλάτωνος συνδέεται κατ' αρχάς με τους Πυθαγορείους πολύ στενώς : 
ατά μεν πολλά τούτοις ακολουθούσα, τά δέ καί ίδια παρά τήν των 'Ιταλικών 
έχουσα φιλοσοφίαν»4. Κατά τον Frank 5, εάν άφαιρέσωμεν εκ της Πλατω
νικής διαβαθμίσεως μόνον τον ύπέρτατον κόσμον των ίδεφν, θά εχωμεν εις γε-
νικάς γραμμάς το σύστημα των Πυθαγορείων. Ό κόσμος των Πυθαγορείων είναι 
ό κόσμος της δευτέρας βαθμίδος του Πλάτωνος, ήτοι ό κόσμος θεωρείται ως 
άντικείμενον των μαθηματικών, της μαθηματικής αστρονομίας και της μαθη
ματικής φυσικής επιστήμης. 

Γνωρίζομεν δτι ό Πλάτων και οι Πυθαγόρειοι έθεσαν από κοινού τους αριθμούς 
ως αρχάς, ως άνεξάρτητον ούσίαν. Κατ' αυτήν τήν έννοιαν οι Πυθαγόρειοι καί 
ό Πλάτων συχνάκις συμφωνούν καί αντιτίθενται προς τους άλλους μεταγενεστέ
ρους φιλοσόφους. Παρ' δλα ταύτα καί ό 'Αριστοτέλης τονίζει συγχρόνως τήν δια-
φοράν : ενώ ό Πλάτων χωρίζει άπο τον όρατον κόσμον τους αριθμούς ώς ιδέας 
και θεωρεί τά μαθηματικά ώς ίδιαίτερον τομέα, δια τους Πυθαγορείους αυτά 
ταύτα τά πράγματα είναι αριθμοί καί αποτελούνται εξ αριθμών 6. "Ο,τι διακρίνει 
τον Πλάτωνα από τους Πυθαγορείους είναι ό «χωρισμός», ή «εισαγωγή τών 
ιδεών» 7, χήν οποίαν ό 'Αριστοτέλης αποδίδει είς τήν έκ του Σωκράτους άνα-
πτυχθεΐσαν διαλεκτικήν. 'Εάν όμως οι αριθμοί είναι ταυτόσημοι μέ τά πράγματα, 
τότε αυτοί είναι καθωρισμένοι τοπικώς καί χρονικώς. Οί Πυθαγόρειοι δμως δέν 
διεχώρισαν τον αριθμόν έκ του αισθητού πράγματος, δπερ αντιπροσωπεύει 8 . 
"Οπως δλοι οί Προσωκρατικοί τοιουτοτρόπως καί οί Πυθαγόρειοι θεωρούν τά 
πάντα ώς υλικά. 

Είς έτερον σημεΐον δμως ή θέσις του 'Αριστοτέλους φαίνεται να βεβαιώνη «ιδεα-
λιστικήν» τίνα άντίληψιν της θεωρίας τών αριθμών τών Πυθαγορείων. Κατ' αυτήν 
σμικρύνεται ή διαφορά μεταξύ Πλάτωνος καί Πυθαγορείων αποτελούσα μόνον άπλήν 
παραλλαγήν ώς προς τήν όρολογίαν : «.... ούτος (ενν. ό Πλάτων) ούν τά μεν 
τοιούτα τών όντων ιδέας προσηγόρευσε, τά δ" αισθητά παρά ταύτα καί μετά 
ταύτα λέγεσθαι πάντα* κατά μέθεξιν γαρ είναι τά πολλά τών συνωνύμων τοις 
εΐ'δεσιν. τήν δέ μέθεξιν τούνομα μόνον μετέβαλεν οί μέν γαρ Πυθαγόρειοι μι-
μήσει τά οντά φασίν είναι τών αριθμών, Πλάτων δέ μεθέξει, τούνομα μεταβαλών. 
τήν μέντοι γε μέθεξιν ή τήν μίμησιν, ήτις αν εϊη τών είδών άφεΐσαν εν κοινώ ζη-
τεΐν» 9 . Έάν λοιπόν μόνον ή λέξις ήλλαξεν, επιβάλλεται νά πιστεύσωμεν δτι ή σχέ-
σις αριθμού καί πραγμάτων είς τήν Πυθαγόρειον θεωρίαν εϊναι εντελώς όμοία 
προς τήν σχέσιν ιδέας καί πράγματος παρά Πλάτωνι. 

Εις τούτο ακριβώς αποβλέπουν άπασαι αϊ προσπάθειαι, αϊ όποΐαι τείνουν νά 
αποδείξουν Πυθαγόρειον τήν προέλευσιν της θεωρίας τών αριθμών. Φαίνεται δμως 
ανυπέρβλητος ή διαφορά ώς προς τά άλλα δεδομένα δτι δηλαδή τά πράγματα 

4) Ά ρ ι σ τ ο τ. Μετά τα Φυσ. Α 987 Α 29. 
5) F r a n k , Ε. : Plato und Sogenannten Pyttagoreer. Ein Kapitel aus der geschi

ckte des Griechischen Geistes. Halle 1923, σ. 143 καί έξ. 
6) Ά ρ ι σ τ ό τ. Μετά τα Φυσ. Α 987 Β28, Μ 1083 Β17, Ν 1090 Α22. Επίσης είς 

Α 986 A3, Α986 Α21. 
7) Ά ρ ι σ τ ο τ . Μετά τα Φυσ. Α 987 Β31. 
8) Ά ρ ι σ τ ο τ . Φυσ. Γ4 202 Β36, Γ4 203 ΑΙ, Βλ. D i e 1 s - Κ r a n z>*. Άνών. 

Πυθαγ. τ. Ι, Β 27—30 σ. 459 10—15. 
9) Ά ρ ι σ τ ο τ . Βλ. είς Μ. Timponaro Cartini, Pitagorici τ. Ι, σ. 168: «...πλην οί 

μέν Πυθαγόρειοι εν τοϊς αίσθητοϊς (ού γαρ χωριστον ποιοϋσι τον αριθμόν.. Πλάτων δέ έξω 
μέν ουδέν εϊναι σώμα ουδέ τάς ιδέας δια το μηδέ που είναι αύτάς.» 
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eîvat αριθμοί δια τους Πυθαγορείους. Ώ ς λύσις του διλήμματος προσφέρεται ή 
εξελικτική σκέψις 'Αμέσως δμως εμφανίζονται αντίθετοι λύσεις. Δια τον Burnet 1 0 

ή «ομοίωσις» πράγματος και αριθμού, είναι αρχική και ώς έκ τούτου παλαιά. 
Δια τον Cornford 1 ι ή ιδέα εϊναι μίμησις μυστική και δι' αυτό πρωταρχική. "Αλλοι 
έχουν τήν γνώμην, δτι ή μία έκ των δύο απόψεων πρέπει να άποκλεισθη, ώς 
λανθασμένη παράδοσις, άλλα και πάλιν ότέ μεν ή μία, ότέ δέ ή άλλη απορρί
πτονται , 2 . Ό Cherniss στηρίζει τας απόψεις του περί του παρόντος προβλήματος 
επί των «Πυθαγορικών υπομνημάτων» του 'Αλεξάνδρου του Πολυΐστορος απο
φαινόμενος δτι ενταύθα ό 'Αριστοτέλης δεν περιγράφει τήν θεωρίαν του Πυθα-
γόρου και έκείνην των Πυθαγορείων, οϊτινες διαχωρίζονται άπο τους Πλατωνι
κούς, άλλα αυτών έκ των Πυθαγορείων, οίτινες έταύτιζον μεν τα πράγματα με 
τους αριθμούς, άλλα έθεώρουν αυτούς ώς ύπεραισθητούς. Ή πρωτοτυπία του Πλά
τωνος, δσον άφορο*, εις τάς θεωρίας, τάς οποίας ό ΐδιος ό 'Αριστοτέλης επέκρινε 
διαφαίνεται ολίγον. ΤΗτο εσκεμμένη ή ερμηνεία, ότι Πυθαγορική «μίμησις» ση
μαίνει «μέθεξιν» καΐ δτι ενέχει τήν θεωρίαν των αριθμών. 

Είναι αυτονόητον, δτι οι Πυθαγόρειοι διέκρινον ομοιότητας μεταξύ πραγμά
των καί αριθμών καί έξέφραζον αυτήν τήν ομοιότητα δια της λέξεως «μίμησις». 
Κατά τον Burkert 1 3 μίμησις ενταύθα είναι μία αμοιβαία αντιστοιχία, ή οποία 
επιτρέπει να βλέπη τις συγχρόνως το «χωριστον» χωρίς να υπεισέρχεται κλι-
μάκωσις ιδεών εις βαθμον τάξεως ή οντολογική σχέσις προτεραιότητος. Λέ
γεται εναλλάξ δτι αί τέχναι μιμούνται τήν φύσιν ή ή φύσις μιμείται τάς τέχνας. 
"Ο Πλάτων επίσης ουχί σπανίως ονομάζει «μίμημα», «μίμησιν» τάς έννοιας 
καί τάς ιδέας 1 4. Έ ν συνεχεία, ό ανωτέρω μελετητής, αναφερόμενος ε'ις το χωρίον 
τούτο του 'Αριστοτέλους λέγει δτι ή φιλοσοφία τών Πυθαγορείων είναι Προσω
κρατική, ανεπηρέαστος από τα επιτεύγματα της Σωκρατικής - Πλατωνικής δια
λεκτικής καί δέν μετράται με αυτά τα μέτρα : «οι γαρ πρότεροι διαλεκτικής ου 
μετεΐχον» 1 5. Τοιουτοτρόπως αναιρείται έκ τών έσωθεν ή θέσις του Frank — περί 
της οποίας θα όμιλήσωμεν κατωτέρω καί του Howald ι 6 , δτι σύμπασα ή φιλο
σοφία τών αριθμών τών Πυθαγορείων εξαρτάται έκ του Πλάτωνος καί άνεπτύχθη 
εντός του πλαισίου της αρχαίας 'Ακαδημίας. 

"Οπισθεν τών θεωριών τών Πυθαγορείων δέν ϊσταται το σύστημα του 'Αρι
στοτέλους οΰτε οι ύπο της 'Ακαδημίας διαμορφωθέντες τρόποι σκέψεως. Βεβαίως 
ή στενή σχέσις της θεωρίας αριθμών - ιδεών είναι αναμφισβήτητος. Ή θεω
ρία αυτή εμφανίζεται είς τον ώριμον Πλάτωνα. "Αλλωστε ό 'Αριστοτέλης επανει
λημμένως καί σαφώς λέγει δτι οι Πυθαγόρειοι τοποθετούνται προ του Πλά-

10; B u r n e t , J. Early Greek Philosophy. London 91585, σ. 99 καΐέξ., σ 307 καί εξ. 
l i ) C o r n f o r d , F. : Mysticism and Science in the Pylhagorean tradition περιοδ. 

Classical Quarterly, 16, 1922, σ 143.—Του α ύ τ ο ΰ : Plato's Cosmology. The Timaeus 
of Plato Translated with a Running Commentary London (1937) 1966.— Τοϋ α ύ τ ο ϋ : 
Principium Sapientiae. a study on the origins of Greek Philosophical Thought. Cam
bridge 1952 

12) C h e r n i s s , J . : Arist. crit. of près, phil., σ. 386 καί Ιξ.— Frank, E. : Plat, 
und die soc. phth , σ. 256 καί έξ. Βλ. Άριστοξ. Elementa harmonica εκδ. R da Rios, 
Rom 1954, Άπόσ. 23. 

13) B u r k e r t , W. : Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos 
und Piaton Nürnberg 1962, σ. 42. 

14) Π λ ά τ ω ν . Τίμαιος 38 A, 39 E, 48 E. 
15) Ά ρ ι σ τ ο ι . Μετά τά Φυσ. Α' 987 Β32. 
16) H o w a l d , Ε.: Die Schrift des Philolaos. Zürich 1924. 
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τωνος. Πολλάκις δμως τα χρονολογικά δεδομένα περί τίνων Πυθαγορείων είναι 
τόσον ανακριβή εις το έργον του 'Αριστοτέλους, ως καί ό 'ίδιος να μή ήτο βέ
βαιος δια την χρονολογικήν κατάταξιν αυτών. Εις αυτήν τήν άοριστίαν προσιδιά
ζει ή παράξενος ανωνυμία πολλών θεωριών. Το μοναδικόν δνομα, το όποιον υπο
νοείται εις αυτήν τήν φιλοσοφίαν και έπιμό\ως αποφεύγεται υπό του Άριστο 
τέλους, ώς είπομεν, είναι το όνομα Πυθαγόρας. 

Γνωρίζομεν δτι ό 'Αριστοτέλης είχε γνώσιν περί των επαφών Πλάτωνος -
Πυθαγορείων. Τοϋτο ήτο γνωστόν εις τήν αρχαιότητα. Ό Πλούταρχο*:, ό 'Αλέ
ξανδρος Άφροδισιεύς, ό Αιλιανός, ό Πορφύριος, και άλλοι μεταγενέστεροι έχουν 
άρυσθή πολλά εκ τών μαρτυριών του 'Αριστοτέλους. Ό Θεόφραστος άμεσος 
διάδοχοί αύτοΰ, ρητώς αποδίδει μίαν σημείωσιν του Εύρύτου, τόν όποιον ήκου-
σεν ό Πλάτων, εις τόν Άρχύταν *7. Έ ν τ α ΰ θ α έ'χομεν έ'μμεσον προφορικήν παρά-
δοσιν περί τών σχέσεων της 'Ακαδημίας προς τήν Μεγάλην Ε λ λ ά δ α Ό Σπεύ 
σιππος συνεταξίδευσε μετά του Πλάτωνος εις τήν Σικελίαν , 8 . Ή δύναμις της 
ακτινοβολίας του Ά ρ χ ύ τ ο υ ήτο τόσον μεγάλη, ώστε νά επίδραση επί μιας προ-
σωπικότητος ώς του Π/άτωνος. ΑΊ θεο ρίαι του, εν σχέσει πρές τάς Πυθαγο
ρείους, παρουσιάζουν Ιν στάδιον προχωρημένον και προσεγγίζουν έκείνας του 
Πλατωνισμοΰ. «Τήν μεγαλειώδη μαθηματικήν άντίληψιν», γράφει ό Frank 1^, 
«τήν οποίαν εύρίσκομεν εις τον Πλάτωνα προϋποθέτομεν ώς ύπάρχουσαν και εις 
τους Πυθαγορείους και δι' αυτούς τό αίσθητόν σώμα ουδέν έτερον είναι, εάν 
αφαιρεθούν τούτου αϊ ύποκειμενικαί ιδιότητες, αί προερχόμεναι έκ της κατ* αϊ-
σθησιν αντιλήψεως, ή μία κενή μόνον υπό της κινήσεως πληρουμένη και μεμορ-
φωμένη μαθηματική μορφή χώρου («ίδέαι»). 'Επίσης και δι ' αυτούς πρέπει νά 
ισχύσουν τα μαθηματικά σημεία ώς τά έ'σχατα στοιχεία τών σωμάτων. 

Έ π ί πλέον τήν κίνησιν, το έ'τερον στοιχεϊον τών σο)μάτων, τον όρισμόν της 
ψυχής ώς κινήσεως, ήτις κινεί έαυτήν. παραλαμβάνει ό Πλάτων έκ τών Πυθαγο
ρείων καί μέσο) τούτων και έκείνην τήν άντίληψιν, δτι ή εις αυτόν επιστρέφουσα 
κυκλική τροχιά καί ή κίνησις περί τον εαυτού άξονα, όπως παρατηρείται εις 
τους πλανήτας του ουρανού είναι ή κυρία έ'κφρασις της εις αυτόν χωρούσης ψυ
χής. Ά π α ν τ α ταΰτα υπ ρξαν διδασκαλίαι του Ά ρ χ ύ τ ο υ . 

c O Αριστοτέλης παραδίδει εις ημάς δτι ό Α ρ χ ύ τ α ς θέτει ορισμούς, οϊτινες 
καθορίζουν τήν διαφοράν «είδους» καί « ύ λ η ς » 2 0 ενώ οί Πυθαγορικοί ορισμοί 
ήσαν επιφανειακοί καί ή θεωρία τών αριθμών δεν διεχώριζε τήν μορφήν άπα τήν 
υλην. Ό Α ρ χ ύ τ α ς έχαρακτήριζε «τό αόριστον», τό άσύμμετρον ώς αίτίαν κινή
σεως, ενώ εις τήν Πυθαγορικήν θεωρίαν περί άριθμ ν ή αρχή της κινήσεων 
παρέμεινεν ασαφής : «Πλάτων δε τό μέγα καί τό μικρόν καί το μή ον καί τό 
άνώμαλον τήν κίνησιν λέγει... βέλτιον γαρ αϊτια λέγειν ταύτα, ώ^περ Άρχύ~ας.. . 
τό δε αόριστον, φησί, καλώς έπί τήν κίνησιν οί Πυθαγόρειοι καί ό Πλάτων | π ι -
φέρουσι (ου γαρ δή άλλος γε ουδείς περί αυτής εϊοηκεν)» 2 ι . 

Ή σχέσις, ήτις φαίνεται νά υφίσταται μεταξύ Πλάτο^νος - ' \ρχύτου δεικνύει 
εν προ εχωρημένον στάδιον Πυθαγορικής θεωρίας. *Εν είδος διαλεκτικής, 

17) Θ ε ο φ ρ α σ . Μετά τα Φυσ. 6 Α19 «όπερ 'Αρχύτας πότ' Μφη. » 
18) Π λ ο υ r. Δίων § 22. 
19) F r a n k Κ. ένθα άνωτ. σ 125 καί εξ. 
20) Ά ρ ι σ τ ο τ Μετά τά Φυσ. Η 1043 Α19, Ν 1092 ΡΙΟ, Θεοφρασ, Μετά τά Φι.σ. 

6 Α19. Βλ. Diels-Kpinz1* 'λρχύτας, 47 Α 22 τ Ι, σ. 430, 22-26. Πρβλ. Cherniss, J. 
Arist. crit. of près Phil., σ. 45. 

21) Ε υ δ η μ . Άπόσ. 60. Πρβλ Άριστοτ. Μετά τά Φυσ Κ 1066 Α 10. Βλ Diels-
Kranz« 'Αρχύτας, 47 Α23 τ. 1, σ 430, 23—34. Άνών Πυθαγ 58 Β32, σ. 460, 23-25. 
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καθορισμοί τίνες εννοιών, ώς καΐ έννοιαι λογικής προστίθενται ε'ις την κοσμικήν 
θεωρίαν των αριθμών. Πυθαγόρειοι τοιαύτης υψηλής διανοήσεως ήσαν πλην του 
Άρχύτου, δ Εΰρυτος καΐ ό Φιλόλαος. Μετ' αυτών τών Πυθαγορείων είχεν σύν-
δεσμον δ Πλάτων 2 2. Έάν παρατηρήσωμεν δέ δτι ή μέθοδος του Εύρύτου φαί
νεται να είναι προσπάθεια εντόνου συστηματοποιήσεως τής θεωρίας τών αριθμών, 
δ Εΰρυτος πρέπει να τεθή προ του Άρχύτου. Τοιουτοτρόπως καθορίζομεν κατά 
τίνα τρόπον τα κατώτερα βρια τής Πυθαγορικής θεωρίας. 

Είναι γνωστόν δτι συνδέεται στενώς με τάς Άκαδημεικάς θεωρίας ό πίναξ τών 
α ν τ ι θ έ τ ω ν , τα όποια παραθέτει δ Αριστοτέλης εν τώ «Μετά τα Φυσικά»2 3, 
ένθα υφίσταται αδιάσπαστος μετάβασις άπο την Πυθαγόρειον εις την Πλατω-
νικήν διδασκαλίαν. Πιθανώς δ 'Αριστοτέλης παρέλαβε τον πίνακα τών αντιθέτων 
παρά του Σπευσίππου : «οις δή καΐ Σπεύσιππος έπακολουθήσαι δοκεΐ» 2 4 . 

Κατά τον Δ' αιώνα ή κυρία έδρα τής Πυθαγορείου Σχολής ήτο ή Δωρική 
πόλις του Τάραντος, ένθα εύρίσκομεν τους Πυθαγορείους επί κεφαλής τής αντι
θέτου παρατάξεως προς τον Διονύσιον τών Συρακουσών. Τούτο συμβαίνει κατά 
τήν περίοδον, κατά τήν οποίαν επικρατεί ή δραστηριότης του Άρχύτου 2 5 . 
Ούτος λοιπόν γενόμενος φίλος του Πλάτωνος προσεπάθησε να έφαρμόση εν τή 
πράξει τήν ίδεολογίαν τούτου. Έκυβέρνησε τον Τάραντα έπί ετη και έπτάκις εξε
λέγη στρατηγός. Τήν χρονολογίαν τής άφίξεως του Πλάτωνος εις τον Τάραντα σα
φώς προσδιορίζει δ Κικέρων 2 6 , όστις όμιλεϊ δια τήν άγάπην του Ρωμαϊκού λάου 
προς τον Άρχύταν καΐ Οτι, δια τον λόγον τούτον εκίνησε το ενδιαφέρον του Πλά
τωνος του Αθηναίου. Επίσης παραδίδεται δτι δ Πλάτων μετέβη κατ' αρχάς εις 
τήν Αϊγυπτον δια να διδαχθή άπο τους ιερείς τών βαρβάρων περί τών αριθμών 
και τών ουρανίων φαινομένων, αμέσως δέ κατόπιν εσπευσεν εις τήν Ίταλίαν και 
Σικελίαν δια να γνωρίση τήν Πυθαγόρειον σοφίαν. Εκείθεν ήλθεν εις έπαφήν 
μετά του Άρχύτου του Ταραντίνου, του Τιμαίου του Λοκροΰ, του Έχεκράτους, 
του Φιλολάου καΐ τών λοιπών Πυθαγορείων και ήκουσε τούτων. Κατ' εκείνους 
τους χρόνους και εις εκείνους τους τόπους το όνομα του Πυθαγόρου έθρυλεΐτο. 
Εις ταύτας τάς σπουδάς άφιέρωσεν εαυτόν δ Πλάτων» 27. Περί του Άρχύτου 
επίσης άναγιγνώσκομεν εις τον Ψευδο-Δημοσθένην τα έξης : «Άρχύταν τήν Τα· 
ραντίνων πόλιν οΰτω καλώς και φιλανθρώπως διοικήσαντα και κύριον αυτής 
καταστάντα, ώστε ε'ις απαντάς τήν εκείνου μνήμην διενεγκεΐν, δς έν αρχή κατα-
φρονούμενος έκ του Πλάτωνος πλησιάσαι τοσαύτην ε*λαβεν έπίδοσιν . . . » 2 δ 

Το έτος 388 δ Πλάτων ήλθεν ε'ις τήν κάτω 'Ιταλίαν ένθα έσπούδασε πλη
σίον τών περί τον Άρχύταν 'Ιταλών τήν Πυθαγόρειον έπιστήμην και τήν φυ-
σικήν φιλοσοφίαν 2 9 . «Δι' αυτών» κατά τον Frank 3 0 «το φιλοσοφικον οίκοδό-

22) Διογ. Λα ε ρ τ. 111,6. Ίαμβλιχ. Πυθαγορ. Βίος & 139, & 148. Ίωσηπ. Κατά 
'Απίων. 1, 164. Cicer. De orat. 3,139. Vitruv. I, 1 16. Ψευδο-Δημοσθ. Έρωτ. 46. 

23) Ά ρ ι σ τ ο τ. Μετά τα Φυσ. Α 986 Α22 «..έτεροι δέ αύτων τας αρχάς δέκα λέγου-
σιν εΤναι τας κατά συστοιχίας λεγομένας. Πέρας καΐ άπειρον, περιττον και αρτιον...» 

24) Ά ρ ι σ τ ο τ. Μετά τα Φυσ. Ν 1096 D6. 
25) Σ τ ρ ά β ω ν VI, 6 280. Άθήν. XII 519 Β. ΑΙλιαν. V. Η. XII 15. 
26) Cic. Cat. m. 13, 39. «...Plato Atheniensis, quem Tatenrtum venisse L. Ca

millo Appio Claudio consulibus [349!] repeiio. 
27) C i c . Cat. m. 12, 39. Diels-Kanz14 'Αρχύτας 47 A τ. Ι, σ . 423. 
28) Ψ ε υ δ ο δ η μ ο σ θ . Έρωτ. § 46. Βλ. Diels · Kranz14 'Αρχύτας. 47Α τ. Ι, σ. 423· 
29) C i c e r . de Repub. I, 10,16. Διογ. Λαερτ. Ill, 6. Βλ. εις Pitagorici ύπο Μ· 

Timpanaro Cardini, τ. II, σ. 116 καΐ εξ. Πρβλ. Κουτσογιαννοπούλου, Δ.. Συμβολή 
είς το σύστημα της Ελληνικής Φιλοσοφίας, σ. 172. 

30) α) F r a n k , Ε.: :ενθα ανωτέρω '̂ σ. 112. 
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μημα του Πλάτωνος λαμβάνει το ιδεώδες επιστέγασμα. Μετά την εξ 'Ιταλίας 
έπάνοδόν του ό Πλάτων θεμέλιοι το πρώτον την φιλοσοφικήν σχολήν του, την 
Άκαδήμειαν. Βλέπει τις έξ αύτοϋ πόσον σπουδαΐον κατέστη το Πυθαγόρειον 
στοιχεΐον δια την φιλοσοφίαν του Πλάτωνος. 'Ενταύθα βεβαίως δέν έξετάζομεν 
το λίαν γνωστόν και πολλάκις άναλυθέν Σωκρατικον καί διαλεκτικον στοιχεΐον 
εις την φιλοσοφίαν του Πλάτωνος, άλλα με συνειδητήν μονομέρειαν μόνον «το 
Πυθαγόρειον». 

Ή φιλία μέ τον Ά ρ χ ύ τ α ν απεδείχθη έκ των επτά επιστολών του Πλάτωνος. 
Οι μεταγενέστεροι βιογράφοι αύτου συμφωνούν έπ ' αύτου του σημείου, o u 
δηλαδή εις έκ τών κυριωτέρων σκοπών του Πλάτωνος κατά το πρώτον ταξίδιόν 
του εις την μεγάλην Ε λ λ ά δ α ήτο να συνάψη σχέσεις προς τους εκεί Πυθαγο
ρείους 3 ο . Ό Διογένης Λαέρτιος παραδίδει εις ήμας έπιστολάς εις δωρικήν διά-
λεκτον του Ά ρ χ ύ τ ο υ προς τον Πλάτωνα ώς και άπάντησιν του Πλάτωνος εις 
τον Ά ρ χ ύ τ α ν 3 1 : «Πλάτων 'Αρχύτα Ταραντίνω εδ πράττειν. Τ α μέν παρά σου 
έλθόντα υπομνήματα θαυμαστώς ώς άσμενοι τε έλάβομεν...», ώς επίσης καί έτέραν 
τοϋ Ά ρ χ ύ τ ο υ προς τον Διονύσιον τών Συρακουσών, εις ην ό πρώτος ρητώς ομο
λογεί τήν φιλίαν του προς τον Πλάτωνα. « Α ρ χ ύ τ α ς Διονυσίω ύγιαίνειν. Ά π ε -
στάλκαμέν τοι πάντες οι Πλάτωνος φίλοι ..» Προς τον Πλάτωνα έξ άλλου μεταξύ 
τών άλλων γράφει τα έξης : « 'Αρχύτας Πλάτωνι ύγιαίνειν... περί δέ τών υπο
μνημάτων έπεμελήθημες καί άνήλθομες ώς Λευκανώς καί ένετύχομες τοις Ό κ κ έ λ ω 
έκγόνοις. τα μέν ών Περί νόμω καί βασιληΐας καί οσιότατος καί τας παντός 
γενέσιος αυτοί τε έ'χομες καί τίν άπεστάλκαμες...» καί ή άπάντησις του Πλά
τωνος εις τήν ανωτέρω έπιστολήν 3 2 «Πλάτων Α ρ χ ύ τ α Ταραντίνω εύ πράττειν. 
Τα μέν παρά σου έλθόντα υπομνήματα.. .» . Είναι 'ίσως τα υπομνήματα τα όποια 
αναφέρει ό Κικέρων 3 3 καί ό Γ έ λ λ ι ο ς 3 4 καί πολλοί μεταγενέστεροι συγγραφείς. 
Ή σχεδόν πρόσφατος εργασία του Thesleff 3 5 , ήτις προηγήθη της εκδόσεως τών 
Νεοπυθαγορικών κειμένων υπό του ίδιου, άπέδειξεν ψευδεπίγραφους τάς έπι-
στολάς ταύτας. Τούτο δμως δέν καταστρέφει τήν παράδοσιν. 

Έ κ τ ο ς τών ανωτέρω μνημονευθέντων χωρίων ό Διογένης Λαέρτιος δταν έ π ' 
ευκαιρία όμιλή περί του Ά ρ χ ύ τ ο υ , δέν παραλείπει να διασαφήνιση τα περί της 
επιρροής καί τών σχέσεων αύτου μετά του Πλάτωνος, « Ά ρ χ ύ τ ο υ του Μνησαγό-
ρου... ούτος εστίν ό Πλάτωνα ρυσάμενος δι' επιστολής παρά Διονυσίω μέλλοντα 
άναιρεΐσθαι» 3 6 . Ό Σου'ίδας ένώ δέν είναι βέβαιος περί του ονόματος του πατρός 
αύτου κάμνει ρητώς μνείαν του γεγονότος τούτου... «ούτος Πλάτωνα έσωσε του 

30) β) Π λ ά τ. Φαίδ. 338C, 339Β. Apul. : De dorn. Plat. I, 3. Φωτ. 438 Β18. 
Ίαμβλιχ. Πυθαγ. Βίος § 104. Πρβλ. Vilamowitz - Moellendorff, U. : Platon, sein Leben 
und seine werke. I - II. Berlin 19293. 19484. 

31) Δ ι ο γ. Λα ε ρ τ. Vili. 81. Βλ. Thesleff, Η. : The Pythagorean texts of the 
Hellenistic Period, ABO Akademi 1965, σσ. 45—46. (Εις τάς σημειώσεις τών κειμένων 
γίνεται λόγος περί τών σχέσεων Πλάτωνος - Δίωνος - Φιλολάου καί Πλάτωνος - Άρχύτου -
Όκέλλου). 

32) Δ ι ο γ. Λ α ε ρ τ. VIII, 81. 
33) G i c . : De Republ. I, 10,16. 
34) G e l l . : I l l , 17 4. 
35) T h e s l e f f , Η. : An Introduction to the Pythagorean whritings of the Hel

lenistic Period. Acta academiae aboensis, humaniora XXIV 3, Abo 1961. 
36) Δ ι ο γ. Λ α ε ρ τ. VIII, 79. 
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μή φονευθήναι υπό Διονυσίου του τυράννου» 3 7 . Εις έτερον χωρίον του Διογ. 
Λαερτίου γίνεται λόγος περί των μαθηματικών καί γεωμετρικών επιδόσεων του 
Άρχύτου, τάς όποιας ήκολούθησεν ό Πλάτων : «... γεωμετρία πρώτος κύβον εΰρεν, 
ώς φησιν Πλάτων εν Πολιτεία» 3 8 . Γνωρίζομεν δτι ό Πλάτων προτάσσει τήν 
γεωμετρίαν τών υπολοίπων μαθηματικών επιστημών : «γεωμετρίαις τε καί ταΐς 
ταύτης άδελφαΐς τέχναις» 3 9 . 

Ό Διογ. Λαέρτιος δμως δεν παραδίδει μόνον περί τών σχέσεων Πλάτωνος -
Ά ρ χ ύ τ ο υ καί Φιλολάου, άλλα καί περί τών σχέσεων καί τών επαφών αύτοΰ 
μεθ' ετέρων Πυθαγορείων : « . . . έπειτα είς Κυρήνην απήλθε (δηλ. ό Πλάτων) προς 
Θεόδωρον τον Μαθηματικόν, κάκεΐθεν είς Ίταλίαν προς τους Πυθαγορικούς Φι-
λόλαον καί Εΰρυτον» 4 ο . Είς έτερον χωρίον πάλιν μνημονεύεται ό «Κυρηναΐος γ ε ω -
μέτρης, ού" διήκουσε Πλάτων» 4 1 . 'Αλλα καί περί του Εύρύτου έχομεν πολλαπλάς 
μαρτυρίας, δτι συχνάκις συνανεστρέφετο μετά του Φιλολάου 4 2 . 

*Ας ΐδωμεν τώρα την ίδιότυπον σχέσιν του Πλάτωνος μετά του Φιλολάου, ώς 
αοτη παραδίδεται υπό της μεταγενεστέρας δοξογραφικής παραδόσεως. Ό Διογ. 
Λαέρτιος μαρτυρεί περί Φιλολάου τά έξης : «Φιλόλαος Κροτωνιάτης Πυθαγορικός* 
παρά τούτου Πλάτων ώνήσασθαι τα βιβλία τά Πυθαγορικά. Δίωνι γράφει . . . δοκεΐ 
δ' αύτώ πάντα ανάγκη καί αρμονία γίγνεσθαι καί τήν γήν κινεΐσθαι κατά κύκλον 
πρώτον ειπείν, οι δ ' Ί κ έ τ α ν (τον) Συρακόσιόν φασιν. γέγραφε δε βιβλίον ε ν 
δ φησιν Έ ρ μ ι π π ο ς λέγειν τινά τών συγγραφέων Πλάτωνα τον φιλόσοφον παρα-
γενόμενον είς Σικελίαν προς Διονύσιον ώνήσασθαι τών συγγενών του Φιλολάου 
αργυρίου 'Αλεξανδρινών μνών τετταράκοντα καί εντεύθεν μεταγεγραφέναι τον Τί-
μαιον. "Ετεροι δε λέγουσι τον Πλάτωνα λαβείν αυτά, παρά Διονυσίου παραιτη-
σάμενον εκ της φυλακής νεανίσκον άπηγμένον τών του Φιλολάου μαθητών» 4 3 . 
Παρόμοιόν τι αναφέρεται ύπο του Σ α τ ύ ρ ο υ 4 4 : « . . δ τ ι (ό Πλάτων) Δίωνι άπέ-
στειλεν είς Σικελίαν ώνήσασθαι τ ρ ί α β ι β λ ί α Πυθαγορικά παρά Φιλολάου μνών 
εκατόν». Ό Ίάμβλιχος 4 5 αιτιολογεί τήν πώλησιν τών «θρυλουμένων τριών βι
βλίων» ύπο του Φιλολάου περιελθόντος τούτου είς μεγάλην πενίαν. Ε π ε ι δ ή δε ό 
Φιλόλαος, ώς λέγει ό Νεάνθης 4 6 , άπεκάλυψεν αυτά, οί Πυθαγόρειοι έθεσαν νόμον 
είς ούδένα πλέον νά μεταδώσουν ταΰτα. Το ανωτέρω γεγονός περί του Φιλολάου 
παραδίδει καί ο Εύσέβιος 4 7 , ό όποιος έκτος τούτου, αναφέρει δτι ό Πλάτων 

37) S u d a, 'Αρχύτας. Βλ. άνωτ. Pitagorici τ. II, σ. 276. 
38) Δ ι ο γ . Λ α ε ρ τ . VIII, 82. Πρβλ. Π λ ά τ. Πολιτ. Ζ' 528 Β. 
39) Π λ ά τ. Πολιτ. Ζ'. Πρβλ. Κ ο υ τ σ ο γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Δ . : Συμβολή είς 

το Σύστημα της Ελληνικής Φιλοσοφίας. 'Αθήναι, σ. 39. 
40) Δ ι ο γ. Λ α ε ρ τ . III, 6. 
41) Δ ι ο γ . Λ α ε ρ τ . 11,103. Βλ. Diels- Kranz14, Θεόδωρος 43,1, τ. Ι, σ. 391 14—1. 
42) Ι α μ β λ ι χ. Πυθαγ. Βίος & 139. Ένταϋθα αναφέρεται ό Εΰρυτος ώς μαθητής τοϋ 

Φιλολάου. Επίσης είς : Διογ. Λαερτ. III, 6 καί VIII, 46, Άπουλ. de dogmat. plac. 1, 3. 
43) Δ ι ο γ. Λ α ε ρ τ . VIII, 84. Βλ. Pitagorici, Φιλόλαος, τ. II, σ. 110 καί εξ. καί 

Diels - Kranz14, Φιλόλαος, τ. Ι, σ. 398 καί £ξ. 

44) Σ ά τ υ ρ . είς Διογ. Λαερτ. III, 3. 
45) Ί α μ β λ ι χ. Πυθαγ. Βίος & 199 : «ά λέγεται Δίων ό Συρακόσιος εκατόν μνών 

πρίασθαι Πλάτωνος κελεύσαντος εις μεγάλην τε καί Ίσχυράν πενίαν τινά άφικομένου του 
Φιλολάου, ούτος πρώτος έξήνεγκε τα θρυλούμενα τ ρ ί α β ι β λ ί α . . . » 

46) Ν ε α ν θ . είς Διογ. Λαερτ. III, 55. 
47) Ε ύ σ ε β. Προς Ίεροκλ. 6, 24. (380, 8 εκδ. Kauser) «... ό περιβόητος Πλάτων γε 

μαλλον της Πυθαγόρου κεκοινωνηκώς φιλοσοφίας οΰτ' Αρχύτας οΰτ' αυτός εκείνος ό τάς Πυ-
θαγόρου γραφή παραδούς ομιλίας Φιλόλαος». (Βιβλιοθήκη 'Ελλήνων Πατέρων, τ. 28). 



- 1 5 3 -

μετεΐχε περισσότερον παντός άλλου φιλοσόφου της Πυθαγορείου φιλοσοφίας. 
Οί Δοξογράφοι δεν παραδίδουν μόνον το γεγονός της πωλήσεως τών «βιβλίων» 

υπό του Φιλολάου, άλλ' αναφέρουν επίσης ότι ò Πλάτων, δταν ήγόρασε «τάς 
'Ομιλίας» του Φιλολάου, ήρχισε να γράφη τον «Τίμαιον». "Ο Πρόκλος, ό σχολια
στής του «Τιμαίου», είναι απολύτως βέβαιος περί τούτου. Έ ν τοις σχολίοις 
αύτοΰ ομιλεί περί της σχέσεως Πλάτωνος και Φιλολάου αναφερόμενος εις τον 
«Τίμαιον» : «δέδεικται μεν ούν εκ του Φιλολάου το πλήθος τών παρά τω Τιμαίω 
γραφέντων δρων, τοις δε Πλάτωνος το διάγραμμα» 4 8 , καΐ εις έτερον χωρίον 
λέγει : «ένθεν άφορμηθείς ό Πλάτων τιμαιογραφεΐν επιχειρεί κατά τον Σιλλογρά-
φον» 4 9 . 'Ενταύθα ό Σιλλογράφος περί του οποίου ομιλεί ό Πρόκλος είναι ό Τι
μών ό αποκαλούμενος δηκτικός. Ό Τίμων, ώς αναφέρει ό Γέλλιος5 0, έ'γραψε 
κάκιστον βιβλίον έπιγραφόμενον «Σίλλος» έν τω όποίω αποκαλεί μετά περιφρο
νήσεως τον Πλάτωνα «φιλόσοφον», επειδή ούτος αντί λίαν υψηλής τιμής ήγόρασε 
βιβλίον Πυθαγορικών επιστημών έπί τή βάσει του οποίου συνέθεσε τον «Τίμαιον», 
τον σπουδαΐον εκείνον διάλογον. Αυτοί εϊναι οί περίφημοι στίχοι του Τίμωνος : 

Κάί αν Πλάτων καΐ γάρ αε μαθητείης πόθος εαχεν, 
πολλών <5' αργυρίων ολίγην ήλλάζαο βίβλον, 
ένθεν απαρχόμενος τιμαιογραφεΐν εδιδάχθης. 

Δεν δυνάμεθα να παραδεχθώμεν τήν τοσαύτην καταμαρτυρουμένην υπό τών 
μεταγενεστέρων έπιρροήν τών Πυθαγορείων έπί του Πλάτωνος ώς επίσης και τον 
μέγαν πόθον αύτοΰ ϊνα δυνηθή να κοινωνήση διά παντός μέσου τής σοφίας 
τών Πυθαγορείων, εκμεταλλευόμενος τήν μεγίστην πενίαν και τήν έσχάτην 
ανάγκην εις ην περιήλθεν ό Φιλόλαος. Ό Frank 5 1 , κατέδειξε ψευδή, τήν «παι-
δαριώδη» αυτήν παράδοσιν, ώς χαρακτηρίζεται υπ' αύτοϋ, καθότι τα απο
σπάσματα του Φιλολάου, τα όποια διεσώθησαν και έπί τών οποίων έρειδόμενοι 
οί μεταγενέστεροι εδρον τοιαύτην σχέσιν μετά τών θεωριών του Πλάτωνος, είναι 
νόθα και έποιήθησαν μεταγενεστέρως άποδοθέντα εις τον Φιλόλαον, πιθανώς 
υπό του Σπευσίππου, ό όποιος καθ' δλα έμιμήθη τον Πλάτωνα. Ταύτα δέν 
είναι γνήσια αποφθέγματα, συνεχίζει ό Frank, άλλα φράσεις ποιηθεΐσαι ανα
λόγως του σκοπού, τον όποιον έπεδίωκον και εις άνάλογον διάλεκτον. Παρο
μοίως είναι δυνατόν να παρενέθεσεν ό Σπεύσιππος εις το «Περί Πυθαγορι
κών αριθμών», ή άλλαχοΰ, τεμάχια θεωρούμενα εξ ενός ϊσως γραφέντος εις δω· 
ρικήν διάλεκτον βιβλίου του Φιλολάου, τεμάχια τών οποίων έποίησε βραδύτερον 
τήν σύνοψιν, ώς ακριβώς έγένετο και δια τον Πλατωνικον «Τίμαιον». Ό Σπεύ
σιππος μετέφρασε τοΰτο ϊσως έν μέρει κατ' αρχάς εις τήν δωρικήν διάλεκτον 
και τελικώς συνέθεσεν εν κατά μάλλον ή ήττον άποσπασματικον πρωτό-
τυπον έργον του αρχαίου Φιλολάου. Αι γνώμαι αύται εΰρον ύποστηρικτάς, άλλα 
πολλάκις άπεκρούσθησαν επιτυχώς. Το άποσπασματικώς διασωθέν έ'ργον του 
Φιλολάου έγράφη εις δωρικήν διάλεκτον και δέν αποδεικνύεται δτι έποιήθη υπό 
τής 'Ακαδημίας. 

Είναι βαθέως ριζωμένη εις τήν συνείδησιν τών μεταγενεστέρων ή ιδέα τής 
συνεχούς παραδόσεως από του Πυθαγόρου και εντεύθεν. Εις τήν μνήμην 
τών μεταγενεστέρων συγγραφέων, ώς προείπομεν, διατηρείται ή παράδοσις 

48) Π ρ ο κ λ. Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος, II, 6, 189, 18 εκδ. Diehl 1965. 
49) Π ρ ο κ λ. Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος Ι, 1, II. 
50) Gel l . Ill, 17, 4. Βλ. Η. Diels-W.Krantz 14 Phil. τ. Ι σ. 399. 
51) F r a n k , Ε.: Plat, und die sogen. Pyth,, σ. 139. 
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αυτή ώς αδιάσπαστος ένότης. Εις τον βίον του Πυθαγόρου, τον όποιον συνώ-
ψισεν ό Φώτιος 5 2, ό Πυθαγορισμός, ή Ακαδημία και ό Περίπατος έφάνησαν ώς 
αδιάσπαστος ένότης : ό ένατος διάδοχος τοϋ Πυθαγόρου είναι ό Πλάτων και ό 
δέκατος ό Αριστοτέλης. Επίσης πολλάκις εις τα έργα έτερων συγγραφέων ανα
φέρονται τα ονόματα του Πλάτωνος και του Πυθαγόρου ή των Πλατωνικών και 
Πυθαγορείων άπο κοινοϋ χωρίς να τηρήται οΰτε ή αναγκαία χρονολογικώς πρό-
ταξις του Πυθαγόρου. Το Πυθαγορικον στοιχεϊον ήνωμένον μετά του Πλατω
νικού. Το πρώτον εξετάζεται μέσω του δευτέρου. 

Έ ν τη υστέρα παραδόσει, ώς είναι γνωστόν, ό Πλάτων και οι Πυθα γόρειοι 
έχωρίσθησαν Ή Πυθαγόρειος παράδοσις κατέστη αυτοτελής και άπεσπάσθη της 
'Ακαδημίας, άναπτύξασα ιδίαν ζωήν. Ή αιτία δι' αυτό ευρίσκεται κατά έν μέρος 
εις το γεγονός δτι ή προφορική παράδοσις και ή εκ ταύτης διαμορφωθείσα είκών 
του Πλάτωνος παραμερίσθησαν έναντι της διαρκούς επιδράσεως των Πλατωνι
κών διαλόγων. Αϊ διαμορφωθεΐσαι μόνον έν τοις διαλόγοις θεωρίαι παραμένουν 
γνωσταί. Αϊ θεωρίαι τών ιδεών δι' αριθμών ήγνοήθησαν. 

Έ ν τη ιστορία της 'Ακαδημίας, της αρχαία:, της μέσης και της νεωτέρας, 
ερμηνεύονται εναλλάξ ό Πλάτων και ό Πυθαγόρας καί ότέ μέν ταυτίζονται ότέ δε 
διαχωρίζονται. 'Από της εποχής τοϋ 'Αριστοτέλους είθισται να βλέπη τις τον 
Πλάτωνα ώς σύνθεσιν του Σωκράτους και του Πυθαγόρου5 3. Εις τήν γενεάν 
τών μαθητών ύπερενίκησεν, ώς φαίνεται, το Πυθαγορικον, ή μετά φυσική έρευνα. 
Όσάκις δμως παρουσιάζετο μία άντίδρασις καΐ ή 'Ακαδημία έγίνετο μονο
μερώς Σωκρατική, τότε ό Πυθαγόρας έπρεπε να άπωθηθή. 'Επειδή ή σχολή του 
Πλάτωνος επέδειξε σκεπτικισμον έπρεπε βεβαίως να χωρισθούν ό Πλατωνισμός 
και ό Πυθαγορισμός. Αυτός ό διαχωρισμός έπρεπε να γίνη ταυτοχρόνως πλήρης 
καί άπο τας δύο πλευράς, καθ' δσον οι Σωκρατικώς - σκεπτ'.κώς διακείμενοι 
Άκαδημεικοί ήσθάνοντο ώς διάδοχοι του Πλάτωνος καί έθεώρουν τα πάντα 
δογματικά. Τα μαθηματικά, τα φυσικά καί ή μεταφυσική, ώς μή πραγματικοί 
κλάδοι της Πλατωνικής φιλοσοφίας, έπρεπε να απωθηθούν καί να θεωρηθούν δτι 
προέρχονται εκ της διδασκαλίας του Πυθαγόρου. Παρ' δλα ταύτα δέν απώλεσε 
ποιάν τίνα γοητείαν εκείνο το όποιον εϊχε παραγκωνισθή καί άπωθηθή εκ της 
«λογοκρατίας» του Ελληνικού κόσμου. 'Η Μέση 'Ακαδημία τώρα δεν ώφειλε 
πλέον να στηριχθή επί του Πλάτωνος, ώφειλε να έπιστρέψη εις τον Πυθαγό-
ραν, οπότε υπό τήν νέαν αυτήν προοπτικήν, ό Πλάτων καί οι μαθηταί του έφαί-
νοντο ώς λογοκλόποι. Εις τον Σέξτον τον Έμπειρικον δύναται τις να ευρη μίαν 
άπόδειξιν αυτής τής κατευθύνσεως της Μέσης 'Ακαδημίας. Ούτος παρουσιάζει 
διεξοδικήν κριτικήν τής αριθμητικής θεωρίας τών ιδεών αναφερόμενος ιδιαιτέρως 
εις τήν εννοιαν τής «μετοχής», δπου δμως δέν γίνεται μνεία του ονόματος του 
Πλάτωνος καί το παν υπάρχει ώς άντίφασις προς τους Πυθαγορείους. 'Αντι
θέτως εις το έργον του Νουμηνίου «Περί τής τών 'Ακαδημαϊκών προς τον 
Πλάτωνα διαστάσεως» διατυποΰται αντίθετος άποψις. Κατά τον Νουμήνιον ό 
Πλάτων καί ό «μέγας» Πυθαγόρας, είναι σχεδόν έξ ίσου σημαντικοί : δ,τι είχε 
νά προσφέρη ό Σωκράτης κατήγετο ομοίως εκ του Πυθαγόρου. 

"Ομως ήδη πολύ προ τής εποχής του Νουμηνίου επιδρά ό διαχωρισμός ούτος 
κατά τρόπον άξιοπαρατήρητον. 'Από του τέλους του 3ου π. Χ. αιώνος εμφανί
ζονται το εν κατόπιν του άλλου τα Πυθαγορικά ' Α π ό κ ρ υ φ α άμιλλώμενα 

52) Βιβλ. Φωτ. 438 Β17. 
53) Ά ρ ι σ τ ο τ . Μετά τα Φυσ. Α 987 Α29. Δικαιαρ. Άπόσττ. 41 έκδ. Wehrli 1944. 

Νουμην. εις Εύσεβ. 14. 5 9. (ή Numerilo Philosophe Platonico, Thedinta, Bonnae). 
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προς άλληλα. Εις ταΰτα τοποθετούνται Πλατωνιχαί - Περιπατητικά! θεωρίαι ώς 
π:ωταρχικαί μαρτυρίαι τοΰ Πυθαγόρου και των μαθητών του. Τα δήθεν πρω
τότυπα ταΰτα καθιστούν την μεσολάβησιν των Πλατωνικών συγγραμμάτων πε-
ριττήν. Εις χωρίον τι διατηρηθέν εις τον Πορφύριον54, αντικατοπτρίζεται ή 
άντίθεσις καί ή πολεμική διάθεσις : «τον Πλάτωνα και 'Αριστοτέλη Σπεύσιπ-
πόν τε καί Άριστόξενον καί Ξενοκράτην, ώς φασίν οί Πυθαγόρειοι, τα μεν 
κάρπιμα σφετερίσασθαι δια βραχείας επισκευής, τα δ' επιπόλαια καί ελαφρά καί 
δ σα προς διασκευήν καί χλευασμον του διδασκαλείου υπό τών βασκάνως ύστερον 
συκοφατούντων προβάλλεται, συναγαγειν καί ώς ΐδια τής αίρέσεως καταχωρί-
σαι . . .» . Παρεδέχοντο ακόμη καί αυτοί οί Πυθαγόρειοι, δτι το ουσιώδες, το 
«γόνιμον» τής διδασκαλίας των συμφωνεί με ιήν του Πλάτωνος καί του 'Αρι
στοτέλους. Δεν είναι δυνατόν να άσχοληθή τις με αυτό, το όποιον ή ιστορική 
παράδοσις αναφέρει ώς «ϊδιον Πυθαγορισμοΰ», διότι τοΰτο απέμεινε προς 
«χλευασμον» τής αίρέσεως καί τα «κάρπιμα» εκ τής διδασκαλίας των έσφετε-
ρίσθησαν ό Πλάτων καί οί Πλατωνικοί. Ό Ίάμβλιχος ομιλών περί του «ευρετοΰ 
τής πολιτικής παιδείας» Πυθαγόρου ρητώς δηλοΐ δτι «σφετερίσασθαι δε τήν 
δόξαν Πλάτωνα, λέγοντα φανερώς εν τή Πολιτεία..» 5 5 

Τα έργα του Πλάτωνος ακολούθως υπό τήν αϊγλην, με τήν οποίαν περιέβαλ3 
ταύτα ή προσωπικότης αύτοΰ, έγένοντο κυρία πηγή δια τήν γνώσιν τών Πυθα
γορείων δοξασιών. "Ενεκα τούτου ό ύστερος Πυθαγορισμος υπέστη τοσαύτην υπό 
του Πλάτωνος «πίεσιν», ώστε δεν κατανοεί πλέον τήν ιδίαν αύτοΰ αρχήν. Θα ήδύ-
νατο λοιπόν τις να καθορίση τον μετέπειτα Πυθαγορισμον ώς Πλατωνισμον 
άκρωτηριασμένον ώς προς τήν διαλεκτικήν, ή οποία είναι χαρακτηριστικό ν 
τοΰ Σωκράτους. 

Πράγματι ό Πλάτων παραμένει βασικώς δια τους ύστερον Πυθαγορείους 
ή κυρία πηγή, ιδιαιτέρως οί μΰθοι αύτοΰ καί κυρίως ό «Τίμαιος». Τα από
κρυφα, τα δήθεν πρωτότυπα αδυνατούν είς αυτήν τήν προεξέχουσαν έπίδρασιν. 
Ό 'Απολλώνιος ό Τυανεύς56 έδίδασκε «περί φύσεως παραπλήσια ταις Πλάτω
νος εν Τιμαίω δόξαις»' 'Ακόμη ό Πρόκλος καίτοι έθεώρει ώς αύθεντικον το 
έργον «Τίμαιος ό Λοκρός», παρ' δλα ταΰτα δεν έτοποθέτησε υπεράνω δλης τής 
άλλης φιλολογίας τοΰτο το μετέπειτα έργον, άλλα τον «Τίμαιον» τοΰ Πλάτωνος. 
"Ή Πυθαγόρειος διδασκαλία είναι Πλατωνισμος κατά βάθος εις μίαν έποχήν, 
καθ' ην ό Πυθαγορικώς έρμηνευόμενος Πλάτων έξετοπίσθη άπο τήν 'Ακα-
δημίαν. Έ ν τέλει ό Νεο-Πυθαγορισμος συζεύγνυται είς το φιλοσοφικον πεδίον 
μετά τοΰ Νεο-Πλατωνισμοΰ. 

54) Π ο ρ φ υ ρ. Πυθαγ. Βίος §52—53. Πρβλ, Σεξτ. Έμπειρ. Προς Μαθημ. 6,4. 
8, 196. 

55) Ί α μ β λ ι χ . Πυθαγ. Βίος §131. Πρβλ. Πλάτων. Πολιτεία Η' 546 C. 
56) Φίλο στρατ. : Τα ές τον Τυανέα Άπολλώνιον, Kayser, Lipsiae 1870. 


