
Πυθαγόρας και Πυθαγορισμός





αρχαίου κόςμου, επθρζαςαν τουσ Νεο-πυκαγορείουσ και τουσ Νεοπλατωνικοφσ και 
πρόςφεραν παραςτατικό υλικό ακόμθ και ςτο Χριςτιανιςμό. 
Πταν ςυγκρίνθ κανείσ τθν εςωτερικι υφι του ορφικοφ Μυςτικιςμοφ με τθν Ιωνικι 
ζρευνα, διαπιςτϊνει ζνα αγεφφρωτο χάςμα ανάμεςά τουσ. Η αντίκεςθ είναι τζτοια, 
ϊςτε θ μια δεν αφινει περικϊρια ςτθν άλλθ. Αν θ ορφικι κρθςκεία κυριαρχοφςε 
ςτο αίςκθμα και ςτο μυαλό των Ελλινων, θ Ελλάδα κα καταντοφςε χϊροσ 
κεοκρατικόσ και δεν κα είχε τίποτα που να τθν ξεχωρίηθ από τθν Ανατολι. Σ' αυτό 
το ςθμείο ζγινε θ αποφαςιςτικι ςτροφι τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. Η Ιωνικι Φυςικι 
ςπάηει τισ γραμμζσ αυτου του κινιματοσ, το ξεπερνά, παραςφρει και τουσ οπαδοφσ 
του ακόμθ, και κυρίωσ τουσ Ρυκαγορείουσ, ςτθν ερευνά του φυςικοφ κόςμου, και 
νικιτρια πια κεμελιϊνει τον ελλθνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτιςμό. 
 
1. Ο Πυθαγόρασ. Αυτά που ξζρομε για τθν προςωπικότθτα του Ρυκαγόρα είναι 
ελάχιςτα. Βαςικόσ λόγοσ γι' αυτό είναι το γεγονόσ ότι ο ίδιοσ δεν εγραψε τίποτα. 
Ρατζρασ του ιταν ο Μνιςαρχοσ, πατρίδα του θ Σάμοσ και ζηθςε από το 580 ωσ το 
500 π.Χ. Το 532 άφθςε τθ γενζτειρα, επειδι δεν μποροφςε να ηιςθ κάτω από τθν 
εξουςία του τφραννου Ρολυκράτθ, και αναηιτθςε τθν καινοφργια του πατρίδα ςτον 
Κρότωνα τθσ Κάτω Ιταλίασ. Εκεί οργάνωςε ζνα ςφλλογο, που ακολοφκθςε οριςμζνεσ 
κρθςκευτικζσ και θκικζσ αρχζσ και που γριγορα πιρε ςτουσ κόλπουσ του τοφσ πιο 
επίλεκτουσ πολίτεσ με τισ γυναίκεσ τουσ και τα παιδιά τουσ, και μάλιςτα τα πιο 
αριςτοκρατικά ςπίτια. Μζςα ς' αυτό τον κφκλο ο Ρυκαγόρασ λατρεφκθκε ςαν κεόσ. 
 
Ο ςφλλογοσ ενδιαφζρκθκε ζντονα και για τθν πολιτικι με τάςεισ αριςτοκρατικζσ. Η 
πολιτικι επιρροι του απλϊκθκε γριγορα ςε ολόκλθρθ τθν Κάτω Ιταλία και φαίνεται 
ότι θ δφναμθ του ιταν πολφ μεγάλθ ωσ τα μζςα του 5ου αι., οπότε οι ενιςχυμζνοι 
δθμοκρατικοί με τθν θγεςία ενόσ Κφλωνα ξεςικωςαν ςκλθρό διωγμό εναντίον τουσ. 
Χαρακτθριςτικι τθσ πολιτικισ των φίλων του Ρυκαγόρα ιταν θ ζκβαςθ του 
πολζμου ανάμεςα ςτον Κρότωνα και ςτθ Σφβαρθ (510). 
 
 Στθ Σφβαρθ οι δθμοκρατικοί είχαν πάρει τθν εξουςία. Οι ολιγαρχικοί είχαν 
καταφφγει ςτον γειτονικό Κρότωνα να ηθτιςουν βοικεια. Και τότε οι Κροτωνιάτεσ 
με τθν θγεςία των Ρυκαγορείων μπικαν ςτθ Σφβαρθ, τθν κυρίευςαν και χωρίσ να 
ςκεφκοφν ότι θ πόλθ δεν ανικε μόνο ςτουσ δθμοκρατικοφσ, αλλά και ςτουσ 
ολιγαρχικοφσ που είχαν ηθτιςει τθ βοικειά τουσ, τθν κατζςτρεψαν ςυκζμελα και 
ζςτρεψαν και το ρεφμα του ποταμου Κράκθ, να περάςθ από πάνω τθσ και να τθν 
εξαφάνιςθ. Η κατακραυγι ιταν τότε τόςο μεγάλθ, ϊςτε ανάγκαςε και αυτόν τον 
Ρυκαγόρα να εγκαταλειψθ τον Κρότωνα και να ζγκαταςτακι ςτο Μεταπόντιο. 
 
Τζτοιεσ εκδθλϊςεισ τθσ πολιτικισ γραμμισ των Ρυκαγορείων ζκαναν ϊςτε το ρεφμα 
των δθμοκρατικϊν αντιπάλων τουσ να ογκωκι ςε όλθ τθν Ιταλία και τελικά να τουσ 
ςφντριψθ και να τουσ ζξαφανίςθ από το κάτω - ιταλικό ζδαφοσ. Πςοι επζηθςαν από 
αυτοφσ τουσ ομίλουσ, εγκαταςτάκθκαν ςτθ βόρεια ακτι τθσ Ρελοποννιςου και ςτθ 
Θιβα. Ο Αριςτόξενοσ, μακθτισ του Αριςτοτζλθ, είχε ςυναντθκι ςτα μζςα του 4ου 
αιϊνα με τουσ τελευταίουσ εκπροςϊπουσ των ομίλων αυτϊν. 
 



Ο Ρυκαγόρασ δίδαξε ςφμφωνα με τθν ορφικι κρθςκεία ότι θ ψυχι ζχει κεία  
καταγωγι και επομζνωσ είναι ακάνατθ και ότι πθγαίνει από ςϊμα ςε ςϊμα, 
κάνοντασ ζναν κφκλο γεννιςεων και κανάτων μζςα από όλα 
τα είδθ τθσ ηωισ, ϊςπου να κακαριςκι τζλεια και να ξαναγυρίςθ ςτον κεό. Σχετικά 
με αυτό κιρυξε και μιαν οριςμζνθ αςκθτικι θκικι. Τζτοιεσ διδαςκαλίεσ μασ 
παρουςιάηουν τον Ρυκαγόρα ωσ ζναν θκικό και κρθςκευτικό μεταρρυκμιςτι. Και 
δεν κα είχε καμιά κζςθ μζςα ςτθν ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ, αν δεν είχε 
καλλιεργιςει και τθν κακαρι επιςτιμθ, και μάλιςτα τα Μακθματικά, τθ Γεωμετρία 
και τθν Αςτρονομία. 
 
Δουλεφοντασ τα Μακθματικά και τθ Μουςικι ανακάλυψε ο Ρυκαγόρασ ό,τι θ 
αρμονία εξαρτάται από οριςμζνεσ μακθματικζσ ςχζςεισ. Τισ μακθματικζσ ςχζςεισ 
ζβλεπε πάλι και μζςα ςτισ αποςτάςεισ και τισ περιφορζσ των ουρανίων ςωμάτων. 
Οι αρικμοί είχαν λοιπόν μεγάλθ ςθμαςία. Τζτοιεσ ςκζψεισ τον ζςπρωξαν να κάνθ 
μια γενίκευςθ και να πθ ότι οι βαςικζσ αρχζσ του κοςμου είναι οι αρικμοί. Ωσ 
ςτοιχεία των αρικμϊν κεωροφςε το άρτιο και το περιττό. Το άρτιο το ταφτιηε με το 
άπειρο, το περιττό με το πεπεραςμζνο. Εντφπωςθ κάνει ότι κεωροφςε πιο καλό το 
περιττό, δθλ. το πεπεραςμενο, και όχι το άρτιο, δθλ. το άπειρο. 
 
 Ζτςι το περιττό είναι ο κόςμοσ των ιδεατϊν μορφϊν, των τελείων τφπων, το άρτιο 
είναι ο κόςμοσ τθσ άμορφθσ φλθσ. Ππωσ ςτθ Μουςικι οι αρικμθτικζσ ςχζςεισ 
ανάμεςα ςτουσ πιο διαφορετικοφσ τόνουσ δθμιουργουν τθν αρμονία, ζτςι και ςτον 
κόςμο ανάμεςα από τα πιο αντίκετα ςτοιχεία του γεννιζται θ αρμονία. Ακόμθ και τα 
ουρανιά ςϊματα με τισ διαφορετικζσ αποςτάςεισ και τισ διαφορετικζσ ταχφτθτεσ 
τουσ δθμιουργοφν μια κοςμικι μουςικι αρμονία γφρω από τθ γθ, που ο άνκρωποσ 
δεν τθν ακοφει επειδι το αυτί του ιδθ από τθ γζννθςι του ζχει ςυνθκίςει αυτι τθ 
μουςικι, που είναι δίχωσ αρχι και τζλοσ. 
 
Τον άνκρωπο τον βλζπει ο Ρυκαγόρασ ωσ ζνα μζροσ του κόςμου, ωσ ζνα εκλεκτό 
ον, προικιςμζνο με τθ κεϊκι ουςία του πνεφματοσ, που του επιτρζπει να 
αναγνωρίηθ τθν όμοια με αυτό ουςία, δθλ. τον κεό του. Και επειδι μζςα ςτον 
κόςμο υπάρχει θ αρμονία, ο άνκρωποσ ωσ μζροσ του αναπόςπαςτο, οφείλει να 
ςυμμορφϊνθ τθν εςωτερικι ηωι του και τθν εξωτερικι ςυμπεριφορά του, δθλ. τθν 
πράξθ του, ςφμφωνα με αυτι τθν αρμονία. Με άλλα λόγια θ φπαρξι του ολόκλθρθ 
πρζπει να αποτελι ςτοιχείο ςυντελεςτικό τθσ κακολικισ κοςμικισ αρμονίασ. Εδϊ 
βλζπομε από ζνα ςυνδυαςμό τθσ μεταφυςικισ κεωρίασ του Αναξιμάνδρου και του 
Ρυκαγόρα να γεννιζται θ Ρυκαγορικι θκικι. 
Από τον κφκλο του Ρυκαγόρα ςχθματίςκθκαν δυο ομάδεσ: οι Μακθματικοί και οι 
Ακουςματικοί. Οι πρϊτοι δόκθκαν ςτθν κακαρι επιςτθμονικι ζρευνα. Οι δεφτεροι 
ζκαναν εκλαϊκευτικι επιςτιμθ. 
 
2. Α λ κ μ α ί ω ν. Ο γιατρόσ Αλκμαίων από τον Κρότωνα ανικει ςτθν τελευταία 
γενιά του 6ου αι. και κεωρείται άμεςοσ μακθτισ του Ρυκαγόρα. Σχετικά με τθν 
πυκαγορικι διδαςκαλία για τθν ψυχι υποςτθρίηει ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ, επειδι 
θ κίνθςθ τθσ μοιάηει με τθν ακάνατθ κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων, που και αυτά 
με τθ ςειρά τουσ είναι όντα ακάνατα. Στθν αντίλθψθ των Ρυκαγορείων και ζπειτα 
όλων των Ελλινων φιλοςόφων που τουσ ακολουκοφν (Ρλάτων, Ρλωτίνοσ κ.α.) 



επικρατεί θ εκδοχι ότι το ςφμπαν από τθ ςελινθ και εδϊ υπόκειται ςτθ γζνεςθ και 
ςτθ φκορά, ενϊ από τθ ςελινθ και πζρα ανοίγεται ο αμετάβλθτοσ και 
απαράλλαχτοσ κόςμοσ. 
 
Και ο Αλκμαίων τονίηει τθ μεγάλθ ςθμαςία των αντικζςεων. Οι ςχζςεισ τουσ 
κρατοφν τον κόςμο ςε ιςορροπία. Η κεωρία αυτι προςδιορίηει και τθν ιατρικι 
κεωρία του για τθν υγεία που δεν είναι άλλο από τθν ιςορροπία ανάμεςα ςε 
αντίκετεσ ποιότθτεσ. Η ςθμαςια του Αλκμαίωνα για τθν ιςτορία του ελλθνικοφ 
πνεφματοσ βρίςκεται ςτθ ςυμβολι του πάνω ςτον τομζα τθσ νευροψυχιατρικισ. 
Ανατζμνοντασ ηϊα παρετιρθςε ότι από κάκε αιςκθτιριο όργανο ξεκινοφν νεφρα 
που καταλιγουν ςτον εγκζφαλο. Ζτςι ανακάλυψε ότι ο εγκζφαλοσ είναι το κεντρικό 
όργανο όλων των αιςκιςεων και περιζγραψε πρϊτοσ τθ φυςιολογία τουσ. Κατά τθν 
άποψθ του Αλκμαίωνα όλεσ οι αιςκιςεισ βαςίηονται ςτθν επίδραςθ των αντίκετων 
ςτοιχείων. 
 
Η ανακάλυψθ του Αλκμαίωνα δεν περιορίηεται ς' αυτό. Ραρατιρθςε ακόμθ ότι, 
όταν ο εγκζφαλοσ διαςαλευκι, δεν επθρεάηονται μόνο οι αιςκιςεισ αλλά και θ 
λειτουργία τθσ ςκζψεωσ. Ζτςι οδθγικθκε ςτο ςυμπζραςμα ότι ο εγκζφαλοσ είναι θ 
βάςθ τθσ πνευματικισ ηωισ του ανκρϊπου. Η κεωρία αυτι του Αλκμαίωνα πζραςε 
ςτον Ιπποκράτθ και επθρζαςε τθ ςκζψθ και τθν επιςτιμθ ςε πολφ μεγάλο βακμό. 
 
Η διαφορά του ανκρϊπου από το ηϊο βρίςκεται κατά τον Αλκμαίωνα ςτο ότι ο 
άνκρωποσ ςκζφτεται, ενϊ το ηϊο μόνο αιςκάνεται. Για τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ 
πιςτεφει ότι ο άνκρωποσ κάνει διάφορεσ υποκζςεισ και για τα κνθτά και για τα 
ακάνατα πράγματα. Αλλά τθν αλικεια τθν ξζρουν μόνο οι κεοί. Ππωσ είναι φανερό, 
το μυαλό του Αλκμαίωνα ακουμπά από τθ μια ςτισ ορφικοπυκαγορικζσ δοξαςίεσ 
και από τθν άλλθ ςτθν Ιωνικι φυςικι. 
 
3. Φιλόλαοσ. Ο Φιλόλαοσ, ςυμπολίτθσ του Αλκμαίωνα και ςφγχρονοσ του Σωκράτθ 
και του Δθμοκρίτου, είναι από τουσ λίγουσ εκπροςϊπουσ του πυκαγορικοφ κφκλου 
του Κρότωνα, που ςϊκθκαν από τον διωγμό που περιγράψαμε. Ήλκε ςτθ Θιβα μαηί 
με το Λφςθ και δίδαξε εκεί για ζνα καιρό. Μακθτζσ του ιταν ο Σιμμίασ και ο Κζβθσ, 
που ςτον πλατωνικό «Φαίδωνα» τουσ βλζπομε να παραςτζκουν το Σωκράτθ ςτισ 
τελευταίεσ ςτιγμζσ του. Οι Ρυκαγόρειοι τθσ Φλειοφντασ τον αναγνϊριηαν επίςθσ 
δάςκαλο τουσ. Κςωσ αργότερα ξαναγφριςε ςτθν Ιταλία και ζμεινε ςτον Τάραντα. 
Αςχολικθκε ιδιαίτερα με τα Μακθματικά και τθν Ιατρικι. Του αποδίδουν δυο 
ςυγγράμματα με τον τίτλο «Βάκχαι» και «Ρερί φφςιοσ». Από αυτά ςϊηονται λίγα 
αποςπάςματα. 
 
Η δθμιουργία του κόςμου, κατά τθν αντίλθψθ του Φιλολάου, άρχιςε από ζνα 
κεντρικό ςθμείο και θ ανάπτυξι του προχϊρθςε από μζςα προσ τα ζξω. Κάτι τζτοιο 
μασ διδάςκει το απόςπ. 17: «Ο κόςμοσ εισ εςτίν, ήρξατο δε γίγνεςθαι από του μζςου 
και από του μζςου εισ το άνω δια των αυτών τοισ κάτω». Η φφςθ άποτελζςκθκε από 
το ςμίξιμο του πεπεραςμζνου και του απείρου, πράγμα που κζλει να πθ από φλθ 
και μορφι. Η γθ είναι ςφαιρικι, αιωρείται ελεφκερα ςτθ μζςθ του ςφμπαντοσ και 
τα άςτρα κάνουν κφκλο γφρω τθσ. Τα ςϊματα των ηϊων και του ανκρϊπου είναι 
από φωτιά. Οι αιτίεσ τθσ αρρϊςτιασ βρίςκονται ςτουσ χυμοφσ του ςϊματοσ και ςτο 



ξεπζραςμα οριςμζνων ορίων ςχετικά με τισ κερμοκραςίεσ και τισ τροφζσ. Αν είναι 
δικιά του θ γνϊμθ ότι θ ψυχι είναι μίγμα και αρμονία και ότι καταςτρζφεται, μόλισ 
αρχίςθ θ αποςφνκεςθ του ςϊματοσ, αποτελεί πλιγμα κατά τθσ ορφικοπυκαγορικισ 
διδαςκαλίασ για τθ μετενςωμάτωςθ. 
 
4. Αρχφτασ. Ο Αρχφτασ, που ζηθςε ςτα πρϊτα 50 χρόνια του 4ου αι. π.Χ., κεωρείται 
αρχθγόσ ενόσ ςχετικά πιο νζου ρεφματοσ του Ρυκαγοριςμοφ. Γεννικθκε και ζηθςε 
ςτον Τάραντα. Τον πατζρα του τον ζλεγαν Μνθςαγόρα θ Ηςτιαίο. Ζγινε 7 φορζσ 
ςτρατθγόσ και δεν νικικθκε ποτζ. Ήταν επίςθσ για πολφν καιρό κυβερνιτθσ τθσ 
πατρίδασ του και τθν κυβζρνθςε ςφμφωνα με τα ιδανικά των Ρυκαγορείων. 
Ραροιμιϊδθσ ζμεινε θ φιλάνκρωπθ ςυμπεριφορά του απζναντι ςτουσ δοφλουσ, θ 
αυτοκυριαρχία του και θ εγκράτεια του ςε ςχζςθ με τισ ςωματικζσ απολαφςεισ. 
Ήταν γνϊριμοσ του Ρλάτωνα και είναι βζβαιο ότι τον επθρζαςε ςτθ διαμόρφωςθ 
οριςμζνων ιδεϊν του. Από τα πολλά ζργα του ςϊκθκαν ελάχιςτα αποςπάςματα. 
Στον παλιό πυκαγορικό δυϊςμό ο Αρχφτασ ζδωςε καινοφργια μορφι, τον μετζπλαςε 
ςε μια δυναμικι κοςμοκεωρία και άνοιξε το δρόμο ςτα Μακθματικά, ςτθ 
Μθχανικι, ςτθν Ακουςτικι και ςτθν Αςτρονομία. Γι' αυτόν θ ουςία των όντων 
βρίςκεται ςτθ ςυνζνωςθ μορφισ και φλθσ. Η αρχζγονθ κινθτικι δφναμθ, δθλ. θ 
ενζργεια, μορφϊνει τθν φλθ των ςτοιχείων ςε ςϊματα, Η ψυχι είναι αυτοκίνθτθ. Η 
κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων είναι ζκφραςθ αυτισ τθσ αυτοκινθςίασ. 
 
5. Ο Ικέτασ. Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ Ρυκαγορείουσ είναι ο Ικζτασ από τισ 
Συρακοφςεσ, οπαδόσ του Αρχφτα (4οσ αι. π.Χ.). Από όςο ξζρομε, είναι ο πρωτοσ 
Ζλλθνασ ςοφόσ που υποςτιριξε ότι γθ ςτρζφεται γφρω από τον άξονά τθσ. Με αυτό 
γίνεται πρόδρομοσ του Αριςτάρχου του Σαμίου και του Κοπερνίκου, που 
διατφπωςαν τθ κεωρία για το θλιοκεντρικό ςφςτθμα. 
 
6. Ο Έκφαντοσ. Ο Εκφαντοσ είναι ςυμπολίτθσ και μακθτισ του Ικζτα. Ζηθςε ςτον 4ο 
αι. π.Χ. και ςυνζχιςε τθ κεωρία του δαςκάλου του για τθν κίνθςθ τθσ γθσ, αλλά ςτα 
υπόλοιπα παρουςιάηεται εκλεκτικόσ. Δζχεται ότι υπάρχουν άτομα αλλά ταυτόχρονα 
πιςτεφει και ότι μια πρόνοια κυβερνά τον κόςμο. Κατά τον Ζκφαντο θ υπόςταςθ των 
ςωμάτων ανάγεται ςτισ αςϊματεσ μονάδεσ, όπωσ τισ κεωροφςαν οι Ρυκαγόρειοι. 
 
7. Η επιβίωςη του Πυθαγοριςμοφ. Είδαμε ιδθ τισ πιο ςθμαντικζσ μορφζσ του 
Ρυκαγοριςμοφ. Είπαμε επίςθσ ότι οι μακθτζσ και οπαδοί του Ρυκαγόρα 
χωρίςκθκαν ςε Μακθματικοφσ και Ακουςματικοφσ. Απομζνει να δείξωμε με 
ςυντομία τθ ηωι αυτοφ του ρεφματοσ ωσ τα τελευταία χρόνια του αρχαίου κόςμου. 
Από τισ μορφζσ του κφκλου του Κρότωνα παραλείψανε τον γιατρό Δθμοκιδθ, 
επειδι δεν άφθςε κείμενα.  
 
Δεν αναφζραμε επίςθσ τον κατοπινό του Κππαςο από το Μεταπόντιο. Αυτόσ 
φαίνεται ότι προςπάκθςε να προςάρμοςθ ςτθν πυκαγορικι διδαςκαλία τθ κεωρία 
του Ηρακλείτου για τθν κοςμικι φωτιά. Από τισ εξοχζσ προςωπικότθτεσ του 5ου αι. 
π.Χ. που φαίνεται ότι επθρζαςε θ πυκαγορικι διδαςκαλία, είναι ο ςφγχρονοσ του 
Σοφοκλι και του Ρερικλι Κων από τθ Χίο, ο αρχιτζκτων Ιππόδαμοσ ο Μιλιςιοσ, που 
ζκανε τα ςχζδια των πόλεων του Ρειραια και τθσ όδου και ο γλφπτθσ Ρ ο λ φ κ λ ε ι 



τ ο σ, που ςτο ςφγγραμμα του «Κανϊν» θ μελζτθ των αναλογίων του ανκρωπινου 
ςϊματοσ βαςίηεται ςτθν πυκαγορικι ζννοια τθσ ςυμμετρίασ. 
 
Αρκετόν καιρό φςτερα από το διωγμό των Ρυκαγορείων από τον Κρότωνα 
ςθμειϊνεται μια δεφτερθ άνκιςθ τθσ ςχολισ ςτον Τάραντα. Συνδετικόσ κρίκοσ 
ανάμεςα ςτθν παλιά και ςτθ νζα ςχολι είναι ο Φιλόλαοσ, που ζηθςε ςτον Τάραντα 
ςε προχωρθμζνθ θλικία. Από τον Φιλόλαο περνοφμε ςτον Ε φ ρ υ τ ο, που πρζςβευε 
ζναν παράδοξο αρικμθτικό ςυμβολιςμό. Άλλα ο πραγματικόσ αρχθγόσ αυτοφ του 
πιο νζου Ρυκαγοριςμου είναι ο Αρχφτασ. Στα ίχνθ του βαδίηουν και ο Ικζτασ και ο 
Ζκφαντοσ, που είδαμε πιο πάνω. Ο κφκλοσ του Τάραντα ζηθςε ωσ το τζλοσ του 4ου 
αι. π.Χ. Άλλοι κφκλοι δθμιουργικθκαν ςτθ Θιβα με τον Φιλόλαο και τον Λφςθ, ςτθ 
Φλειοφντα με τον Ε χ εκ ρ ά τ θ και ςτθν Ακινα με τον Ξενόφιλο. 
 
Τθν τφχθ του Ρυκαγοριςμοφ φςτερα από τον 4ο αι. π.Χ. τθ ςκεπάηει πυκνό ςκοτάδι. 
Μόνο για τθν επιβίωςι του μζςα από τον Ρλάτωνα μποροφμε να ζχουμε κάποια 
βεβαιότθτα. 
 
 
Στισ κεωρίεσ των Νεο-Πυθαγορείων βλζπουμε να ενϊνονται με, ζναν τρόπο 
εκλεκτικό ιδζεσ των πιο παλιϊν Ρυκαγορείων, των Ρλατωνικϊν, των Ρεριπατθτικϊν 
και των Στωικϊν. Η διδαςκαλία δεν είναι ενιαία. Άλλοι κεωροφν ωσ «εςχάτουσ 
λόγουσ» τθ μονάδα και τθ δυάδα και ταυτίηουν τθν πρϊτθ με το είδοσ και τθ 
δεφτερθ με τθν φλθ. Άλλοι δζχονται τθ μονάδα και ωσ ενεργό αιτία και ωσ κεότθτα. 
Άλλοι πάλι ξεχωρίηουν αυτά τα δυο και τθ κεότθτα τθν παριςτάνουν ωσ κινθτικι 
αιτία, που ενϊνει το είδοσ με τθν φλθ, ενϊ το ζνα το βλζπουν ςαν κάτι που γεννα 
τθν παράγωγθ μονάδα και τθ δυάδα. Άλλοι τθ κεότθτα τθ βλζπουν πιο ψθλά από το 
λογικό και τθν αποχωρίηουν από κάκε υλικότθτα και άλ-λοι τθ φαντάηονται ςαν μια 
ψυχι που απλϊνεται μζςα ςε όλο το ςϊμα του κόςμου. 
 
Πταν οι Νεο - Ρυκαγόρειοι εγκωμιάηουν τθν ομορφιά και τθν τελειότθτα του 
κόςμου, ακολουκοφν τον Ρλάτωνα και τουσ Στωικοφσ. Από τον Αριςτοτζλθ 
δανείηονται τθ κεωρία για τθν αιωνιότθτα του κόςμου, και του ανκρϊπινου γζνουσ. 
Η ανκρωπολογία τουσ παρουςιάηει πλατωνικά χαρακτθριςτικά. Τθν ψυχι τθ 
κεωροφν μαηί με τον Ξενοκράτθ ςαν ζνα αρικμό που κινεί τον εαυτό του. Η πίςτθ 
ςτθ μετεμψφχωςθ υποχωρεί, αλλά δυναμϊνει θ πίςτθ ςε δαίμονεσ (κεότθτεσ). 
 

 
 

 
 
 




