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Ι. Απολλϊνιοσ Τυανεφσ
Η βιογραφία του Απολλωνίου από τα Σφανα τθσ Καππαδοκίασ γράφτθκε από τον
Φιλόςτρατο κατά παραγγελία τθσ Ιουλίασ Δόμνασ, που πζκανε το 217, αλλά εκείνοσ το
ολοκλιρωςε το 220-230. Ο γιοσ τθσ Ιουλίασ, ο Καρακάλλασ τον λάτρεψε, κακϊσ επίςθσ και
ο μικρανιψιόσ τθσ, ο Αλζξανδροσ εβιροσ. Ο Φιλόςτρατοσ βαςίςτθκε ςε πθγζσ που ιταν
τότε διακζςιμεσ αλλά αργότερα εξαφανίςτθκαν: ζνα βιβλίο του αυτοκρατορικοφ
γραμματζα Μάξιμου και μια βιογραφία του από τον Μοιραγζνθ. ιμερα ςϊηεται μζςω του
Ευςζβιου ζνα τμιμα του ζργου του περί κυςιϊν, κακϊσ και κάποιεσ επιςτολζσ του. Είχε
γράψει και μια εκτεταμζνθ βιογραφία του Πυκαγόρα.
Ο Φιλόςτρατοσ υποςτθρίηει ότι βαςίςτθκε ςτο θμερολόγιο του ακολοφκου του
Απολλωνίου, του Δάμιδοσ. Σον παρουςιάηει ςαν ζνα περιπλανϊμενο δάςκαλο φιλοςοφίασ
και μάγο που ζδραςε κυρίωσ ςτθν Ελλάδα και τθ Μικρά Αςία αλλά ταξίδεψε επίςθσ ςτθν
Ιταλία, τθν Ιςπανία και τθ Βόρειο Αφρικι και ακόμθ ςτθ Μεςοποταμία, τθν Ινδία και τθν
Αικιοπία. Αναφζρεται λεπτομερειακά ςτθν είςοδό του ςτθ Ρϊμθ αγνοϊντασ τθν
απαγόρευςθ του Νζρωνοσ και αργότερα ιταν κατθγοροφμενοσ επί Δομιτιανοφ ωσ
εναγόμενοσ ςε ςυνωμοςία εναντίον του. Σο τζλοσ τθσ ηωισ του περιγράφεται ωσ ουράνια
ανάλθψθ.
Ακολουκοφςε τθν Πυκαγόρεια παράδοςθ τθσ φυτικισ διατροφισ προσ αποφυγι τθσ κυςίασ
και του φόνου ηϊων.
Ο μελετθτισ τθσ Βίβλου Bart D. Ehrman ςτθν ειςαγωγι του ςτθν ζρευνά του για τθ Καινι
Διακικθ παρακζτει ζνα κομμάτι από τθ βιογραφία του Απολλϊνιου, χωρίσ να αναφζρει
από ποφ είναι και ποιον αφορά. Ο κακζνασ τον ςυγχζει κατ’ ευκείαν με τον Ιθςοφ:
Ακόμθ και πριν τθ γζννθςι του, ιταν γνωςτό ότι επρόκειτο για ζναν ιδιαίτερο άνκρωπο.
Ζνα υπερφυςικό ον πλθροφόρθςε τθ μθτζρα του ότι το παιδί που επρόκειτο να κυοφοριςει
δεν ιταν ζνασ απλόσ κνθτόσ αλλά ζνα κείο ον. Γεννικθκε καυματουργικά και ζγινε ζνασ
αςυνικιςτα ανεπτυγμζνοσ πνευματικά για τθν θλικία του νεαρόσ. Ωσ ενιλικασ άφθςε το
ςπίτι του και ςυνζχιςε ωσ ζνασ περιπλανϊμενοσ κιρυκασ, προτρζποντασ τουσ ακροατζσ του
να ηουν επικεντρωμζνοι όχι ςτα υλικά πράγματα αυτοφ του κόςμου αλλά ςε ό,τι είναι
πνευματικό. Μάηεψε ζνα αρικμό μακθτϊν γφρω του, που πείςκθκαν ότι οι διδαςκαλίεσ του
ιταν εμπνευςμζνεσ από τον κεό, επειδι ο ίδιοσ ιταν κείοσ. Σο απζδειξε ς’ αυτοφσ κάνοντασ
πολλά καφματα, κεραπεφοντασ τουσ αςκενείσ, εκβάλλοντασ δαίμονεσ και αναςταίνοντασ
νεκροφσ. Προσ το τζλοσ τθσ ηωισ του ζγειρε μεγάλθ αντίδραςθ και οι εχκροί του τον
παρζδωςαν ςτισ Ρωμαϊκζσ αρχζσ για να δικαςτεί. Ακόμθ, αφοφ άφθςε αυτόν τον κόςμο,
επζςτρεψε για να ςυναντιςει τουσ μακθτζσ του για να τουσ πείςει ότι δεν ιταν πραγματικά
νεκρόσ αλλά ότι ηοφςε ςτο ουράνιο βαςίλειο. Αργότερα κάποιοι μακθτζσ του ζγραψαν
βιβλία γιϋ αυτόν.
Ο Λουκιανόσ ο Σαμοςατεφσ ζγραψε περί το 180 τον Αλζξανδρο ή Ψευδόμαντι όπου
ςατυρίηει τον Αλζξανδρο Αβωνοτειχίτη, τθσ ςχολισ του Απολλϊνιου, που ςθμαίνει ότι
μζχρι τότε είχε πζραςθ θ διδαςκαλία του Απολλϊνιου. Ο Λουκιανόσ ιταν οξφσ κριτικόσ
τόςο του νεοΠυκαγοριςμοφ όπωσ φαίνεται ζμμεςα από τθν κριτικι του ςτον Αλζξανδρο
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όπωσ και του Χριςτιανιςμοφ όπωσ φαίνεται από τθν κριτικι του ςτον Περεγρίνο, χριςτιανό
και κυνικό, ςτο ζργο του Περεγρίνου τελευτή.
Όταν ο αυτοκράτορασ Αυρθλιανόσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατιωτικισ του εκςτρατείασ εναντίον
τθσ αυτοκρατορίασ τθσ Παλμφρασ, κατζλαβε τα Σφανα το 272, αλλά, ςφμφωνα με τθν
Historia Augusta απείχε από τθν καταςτροφι τθσ πόλθσ, μετά από ζνα επιτιμθτικό όραμα
του Απολλϊνιου που τον διζταηε να ςϊςει τθ ηωι των ακϊων πολιτϊν.
Σον 3ο αιϊνα ο Πορφφριοσ ιςχυριηόταν ςτο ζργο του ‘κατά των χριςτιανϊν’ ότι τα καφματα
του Ιθςοφ δεν ιταν μοναδικά εφόςον και ο μθ χριςτιανόσ είχε πετφχει παρόμοια πράγματα.
Περί το 300 οι Ρωμαϊκζσ αρχζσ χρθςιμοποίθςαν τθ φιμθ του Απολλϊνιου για να
εξαλείψουν τον χριςτιανιςμό. Ο Sossianus Hierocles, Ρωμαίοσ αριςτοκράτθσ και
αξιωματοφχοσ του Διοκλθτιανοφ, τον 3ο αιϊνα ιςχυριηόταν ότι τα δόγματα και θ ηωι του
Απολλϊνιου ιταν ανϊτερα από αυτά του Ιθςοφ, μια άποψθ που επανιλκε κατά τον
Διαφωτιςμό, ιδίωσ από τον Βολταίρο. Επίςθσ υποςτιριηε ότι βιογράφοι του Απολλωνίου,
ωσ περιςςότερο καλλιεργθμζνοι, ιταν πολφ πιο αξιόπιςτοι από τουσ αμόρφωτουσ
απόςτολουσ. Η αντίδραςθ των χριςτιανϊν πατζρων ιταν μεγάλθ με επικεφαλισ τον
Ευςζβιο Καιςαρείασ και τον Λακτάντιο. Ο Ευςζβιοσ ιςχυρίςτθκε ότι ο Φιλόςτρατοσ ιταν
μυκολόγοσ και ότι ο Απολλϊνιοσ ιταν απατεϊνασ που ςυνεργαηόταν με δαίμονεσ. Η
διαμάχθ αυτι ςυνζχιςε μζχρι τθ ςφγχρονθ εποχι.
ΙΙ. Μυήςεισ και μυςτήρια του 2ου αιϊνα μζςα από τα μάτια του Λουκιανοφ
Ο Αλζξανδροσ ο Αβωνοτειχίτησ ή Παφλαγϊν (π. 105- π.170) ιταν Ζλλθνασ μυςτικόσ και
μάντισ ιδρυτισ τθσ λατρείασ του Γλφκωνοσ, μιασ κρθςκείασ με ευρφτατθ διάδοςθ ςτθ
Ρωμαϊκι Αυτοκρατορία. Ο Λουκιανόσ τον παρουςιάηει ωσ απατεϊνα και τον Γλφκωνα ςαν
μια κοφκλα κεάτρου. Σο μίςοσ του Λουκιανοφ κατά του Αλεξάνδρου τροφοδοτικθκε από
τθν απζχκεια του Αλζξανδρου για τουσ Επικοφρειουσ που ο Λουκιανόσ εκκείαηε. Ο
Αλζξανδροσ ιταν ακόλουκοσ του Απολλϊνιου του Συανζωσ. Μακιτευςε ςτθν ιατρικι και
περί το 150 ίδρυςε ζνα μαντείο του Αςκλθπιοφ ςτθν Αβωνότειχο (Ιωνόπολισ – Inobolu ςτον
Εφξεινο). Περί το 160 ίδρυςε τθ λατρεία του φιδόμορφου κεοφ Γλφκωνοσ και πάλι ςτθν
Αβωνότειχο. τα κεμζλια του ναοφ του Αςκλθπιοφ ιςχυρίςτθκε ότι γεννικθκε και πάλι ο
Αςκλθπιόσ μζςα από ζνα αυγό ςαν φίδι. Ζνα τζτοιο ιρεμο φίδι με δικεν ανκρϊπινο κεφάλι
περιελίςςετο γφρω από τον Αλζξανδρο και εκείνοσ ζδινε χρθςμοφσ ςε ερωτιςεισ που
αφοροφςαν πνευματικά, ςωματικά ι κοινωνικά ηθτιματα. Ζδωςε περί τισ 80000
απαντιςεισ και χρζωνε 1 δραχμι και 2 οβολοφσ τθν κάκε απάντθςθ. Κδρυςε επίςθσ
μυςτιρια παρόμοια με τα Ελευςίνια. Μετά το γάμο τθσ κόρθσ του με τον Publius Mummius
Sisenna Rutilianus, κυβερνιτθ τθσ Ρωμαϊκισ επαρχίασ τθσ Αςίασ, απζκτθςε μεγάλθ πολιτικι
επιρροι και πίςτευαν ςε αυτόν πλικοσ ανκρϊπων από τον Πόντο μζχρι τθ Ρϊμθ. τθ
μεγάλθ επιδθμία του 166 όλοι χρθςιμοποιοφςαν φυλαχτά με ςτίχουσ από τον χρθςμό του
και τα κρεμοφςαν ςτισ πόρτεσ των ςπιτιϊν τουσ, ενϊ ο Μάρκοσ Αυριλιοσ ηιτθςε τον
χρθςμό του για τθ μάχθ του με τουσ Μαρκομάννουσ, τον οποίο ακολουκϊντασ οι Ρωμαίοι
ζχαςαν τθ μάχθ, εκείνοσ όμωσ δικαιολογικθκε λζγοντασ ότι τον ερμινευςαν λάκοσ. Κφριοι
αντίπαλοι του Αλζξανδρου ιταν οι χριςτιανοί και οι επικοφρειοι. Ο Αλζξανδροσ είχε
αξιοςθμείωτθ ομορφιά και τθν ςυναρπαςτικι προςωπικότθτα ενόσ πετυχθμζνου
τςαρλατάνου, άνκρωποσ ιδιαίτερων διανοθτικϊν ικανοτιτων και οργανωτικισ δφναμθσ.
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Ο Περεγρίνοσ (π.95 -165) από το Πάριον τθσ Αδράςτειασ τθσ Μυςίασ ςτον Ελλιςποντο.
Κυνθγθμζνοσ από τον τόπο του για κάποιο φόνο, ζφυγε για τθν Παλαιςτίνθ, όπου
ςυνάντθςε μια χριςτιανικι κοινότθτα και ςφντομα απζκτθςε μια κζςθ με κφροσ. Εκεί
ςυνελιφκθ από τισ Ρωμαϊκζσ αρχζσ, οπότε υποςτθρίχκθκε από τθν Χριςτιανικι Εκκλθςία.
Προςδοκοφςε να γίνει μάρτυρασ αλλά ο κυβερνιτθσ τθσ υρίασ τον απελευκζρωςε. τθ
ςυνζχεια ζγινε κυνικόσ, αποκιρυξε τθν κλθρονομιά του και μοίραςε τθν περιουςία του.
Μετά πιγε ςτθν Αίγυπτο όπου μακιτευςε ςτον φθμιςμζνο Κυνικό Αγακόβουλο, διάγοντασ
υπερβολικά αςκθτικι ηωι. Αργότερα ςτθ Ρϊμθ ξεκίνθςε μια καμπάνια προςβολϊν κατά τθσ
Ρωμαϊκισ εξουςίασ και ειδικά κατά του Αντωνίνου. Η ανοχι του κακεςτϊτοσ του επζτρεψε
να επθρεάςει πολφ τισ μάηεσ και να αποκτιςει ςθμαντικοφσ οπαδοφσ μεταξφ των οποίων
και τον Θεαγζνθ, ζνα κυνικό από τθν Πάτρα. Σελικά εξορίςτθκε από τον Διμαρχο τθσ πόλθσ.
Ζφυγε για τθν Ηλεία όπου ςυνζχιςε τθν αντιρωμαϊκι πολεμικι του. τουσ Ολυμπιακοφσ
Αγϊνεσ του 153 ι 157 πρόςβαλε τον πλοφςιο ευεργζτθ Ηρϊδθ τον Αττικό, οπότε όλο το
πλικοσ όρμθςε εναντίον του και ςϊκθκε βρίςκοντασ καταφφγιο ςτο ιερό του Διόσ. Μετά
ςτθν Ακινα αφιερϊκθκε ςτθ μελζτθ και τθν διδαςκαλία τθσ φιλοςοφίασ, όπου απζκτθςε
ςθμαντικό αρικμό μακθτϊν, μεταξφ των οποίων και τον Αφλοσ Γζλλιο (Aulus Gellius). τουσ
Ολυμπιακοφσ του 161 ανακοίνωςε ότι κα αυτοπυρπολείτο ςτουσ επόμενουσ Ολυμπιακοφσ,
μιμοφμενοσ τον κάνατο του Ηρακλι. Πράγματι ςτουσ Ολυμπιακοφσ του 165 κυςίαςε τον
εαυτό του ςε μια νεκρικι πυρά που ζςτθςε ο ίδιοσ.
Η γελοία εικόνα με τθν οποία τον παρουςιάηει ο Λουκιανόσ είναι άκρωσ αντίκετθ των
καυμαςτϊν του, Αφλου Γζλλιου και Αμμιανοφ Μαρκελλίνου (Ammianus Marcellinus). Ο
Αφλοσ Γζλλιοσ αναφζρει ςχετικά:
υνικιηε να λζει ότι ο ςοφόσ άνκρωποσ δεν διαπράττει καμία αμαρτία, ακόμθ και αν δεν
τον ζβλεπε κανείσ κεόσ ι άνκρωποσ. Γιατί ςκζπτεται ότι κάποιοσ οφείλει να απζχειαπό τθν
αμαρτία, όχι από τον φόβο τθσ αμαρτίασ ι τθσ ντροπισ, αλλά από αγάπθ για τθ δικαιοςφνθ
και τθν εντιμότθτα και από μια αίςκθςθ κακικοντοσ.
ΙΙΙ. Μοδεράτοσ εκ Γάδησ
Ο Μοδεράτοσ από τθν Γάδθ (Gades, ςθμερινό Cadiz τθσ Ανδαλουςίασ)
νεοΠυκαγόρειοσ του 1ου αιϊνα παράλλθλοσ του Απολλϊνιου.

ιταν

τθν φςτερθ αρχαιότθτα υπιρχαν δυο διαφορετικοί οριςμοί του αρικμοφ, οι οποίοι
παρουςιάηονται από τον Μοδεράτο:
Ἔςτι δὲ ἀρικμόσ, ὡσ τύπῳ εἰπεῖν, ςύςτθμα μονάδων, ἢ προποδιςμόσ πλήκουσ ἀπὸ μονάδοσ
ἀρχόμενοσ καὶ ἀναποδιςμὸσ εἰσ μονάδα καταλήγων (Stobaeus Eclogae, Wachsmuth and
Hense 1884:1.8).
Επθρεαςμζνοσ από αυτόν μασ δίνει αργότερα και ο Νικόμαχοσ ο Γεραςθνόσ τον δικό του
οριςμό: ἀρικμόσ ἐςτι πλῆκοσ ὡριςμένον ἢ μονάδων ςύςτθμα ἢ ποςότθτοσ χύμα ἐκ
μονάδων ςυγκείμενον. (Αρικμθτικι Ειςαγωγι, 1.7.1).
τον πρϊτο οριςμό του Μοδεράτου, κακϊσ και ςτον οριςμό του Νικόμαχου, ο αρικμόσ
είναι μια ςυλλογι, ζνα ςφςτθμα, ζνα ςφνολο ατομικϊν μονάδων, όπωσ ζνασ αςτεριςμόσ
από άςτρα, ζνα κοπάδι από πρόβατα ι ζνασ ςωρόσ από βότςαλα. Κάτω από αυτι τθν
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οπτικι, θ μονάδα δεν είναι αρικμόσ αλλά καλφτερα θ μονάδα μετριςεωσ ενόσ πλικουσ,
ενόσ ςυνόλου. Αυτι είναι και θ οπτικι του Αριςτοτζλθ, που ορίηει τον αρικμό ωσ
πολλαπλότθτα μετροφμενθ από τθν μονάδα. Ο οριςμόσ του αρικμοφ ωσ ςυλλογισ
ςυντονιηόταν με τθν κακθμερινι χριςθ και ςυνεχίηει και ςτθν Ελλθνιςτικι και Βυηαντινι
εκπαίδευςθ, εξ αιτίασ ςε μεγάλο βακμό του οριςμοφ του Ευκλείδθ: Μονάσ ἐςτιν, κακ’ ἣν
ἕκαςτον τῶν ὄντων ἓν λζγεται. Ἀρικμὸσ δὲ τὸ ἐκ μονάδων ςυγκείμενον πλῆκοσ (Βιβλιο 7,
ορ. 1–2).
Αντίκετα ςτον δεφτερο οριςμό του Μοδεράτου βλζπουμε μια προβολι και μια πρόοδο από
τθ μονάδα προσ το πλικοσ (προποδιςμό) και μια επάνοδο και επιςτροφι του πλικουσ προσ
τθ μονάδα (αναποδιςμό). ε αυτιν τθν περιγραφι θ ςφνδεςθ τθσ μονάδασ με το πλικοσ
γίνεται ςε ζνα πλαίςιο κίνθςθσ, μετάβαςθσ, αλλαγισ, όπου υπονοείται θ παραγωγι και θ
δθμιουργία. Ο αρικμόσ ζχει μια αρχι και ζνα τζλοσ, που ταυτίηονται, όντασ και τα δυο θ
μονάδα.
Σόςο ο πρϊτοσ όςο και ο δεφτεροσ οριςμόσ ανάγονται ςαφϊσ ςτον Πλάτωνα, και
ςυγκεκριμζνα ςτον Πλατωνικό Παρμενίδθ, όπου φαίνεται με τον πιο ςαφι τρόπο θ
τεράςτια Πυκαγόρεια επίδραςθ πάνω του.
Πιο ςυγκεκριμζνα όςον αφορά τον πρϊτο οριςμό, ο Πλάτων περιγράφει τθ δυάδα ωσ
ςφνολο δυο μονάδων (ὣ δ᾽ ἂν δφο ἦτον, ἔςτι τισ μθχανὴ μὴ οὐχ ἑκάτερον αὐτοῖν ἓν εἶναι;)
εν ςυνζχεια το τρία ωσ ςφνκεςθ τθσ δυάδασ με τθ μονάδα (εἰ δὲ ἓν ἕκαςτον αὐτῶν ἐςτι,
ςυντεκζντοσ ἑνὸσ ὁποιουοῦν ᾑτινιοῦν ςυηυγίᾳ οὐ τρία γίγνεται τὰ πάντα;) αποτελϊντασ τον
πρϊτο άρτιο και τον πρϊτο περιττό,και τουσ υπόλοιπουσ αρικμοφσ από τθν επανάλθψθ
αρτίων άρτιεσ φορζσ ι περιττζσ φορζσ ι περιττϊν άρτιεσ φορζσ ι περιττζσ φορζσ (ἄρτιά τε
ἄρα ἀρτιάκισ ἂν εἴθ καὶ περιττὰ περιττάκισ καὶ ἄρτια περιττάκισ καὶ περιττὰ ἀρτιάκισ).
*Πλατ. Παρμ. 143d-144a].
Όςον δε αφορά τον δεφτερο οριςμό, ο Πλάτων αναφζρει ότι το ζνα για να υπάρχει δεν
μπορεί παρά να μετζχει ςτον χρόνο, οι μεγαλφτεροι μάλιςτα αρικμοί είναι μεταγενζςτεροι
των μικρότερων, με μικρότερο όλων άρα και προγενζςτερο όλων το ζνα. Από τθν άλλθ
βζβαια εφόςον το όλον αποτελείται από διάφορα μζρθ, που μποροφν να κεωρθκοφν ωσ
αρικμοί, θ ολοκλιρωςθ των οποίων εμφανίηει το πλιρεσ ζνα. Με αυτι τθν ζννοια το ζνα
είναι μεταγενζςτερο και φςτερο (ἀρικμοῦ φιςομεν τὰ πλείω γίγνεςκαί τε καὶ γεγονζναι
πρότερον, ἢ τὰ ἐλάττω; τὰ ἐλάττω. τὸ ὀλίγιςτον ἄρα πρῶτον: τοῦτο δ᾽ ἔςτι τὸ ἕν. ἦ γάρ; ναί.
πάντων ἄρα τὸ ἓν πρῶτον γζγονε τῶν ἀρικμὸν ἐχόντων. καὶ οὕτωσ ἂν εἴθ τἆλλα νεϊτερα
τοῦ ἑνόσ, τὸ δὲ ἓν πρεςβφτερον τῶν ἄλλων. … καὶ μὴν μόριά γε φιςομεν ταῦτ᾽ εἶναι πάντα
τἆλλα τοῦ ὅλου τε καὶ ἑνόσ, αὐτὸ δὲ ἐκεῖνο ἅμα τῇ τελευτῇ γεγονζναι ἕν τε καὶ ὅλον.
φιςομεν γάρ. τελευτὴ δζ γε οἶμαι ὕςτατον γίγνεται, τοφτῳ δ᾽ ἅμα τὸ ἓν πζφυκε γίγνεςκαι:
ὥςτ᾽ εἴπερ ἀνάγκθ αὐτὸ τὸ ἓν μὴ παρὰ φφςιν γίγνεςκαι, ἅμα τελευτῇ ἂν γεγονὸσ ὕςτατον
ἂν τῶν ἄλλων πεφυκὸσ εἴθ γίγνεςκαι. φαίνεται. νεϊτερον ἄρα τῶν ἄλλων τὸ ἕν ἐςτι, τὰ δ᾽
ἄλλα τοῦ ἑνὸσ πρεςβφτερα. οὕτωσ αὖ μοι φαίνεται.) *Πλατ. Παρμ. 153a-153d]
IV. Νικόμαχοσ ο Γεραςηνόσ
Ο Νικόμαχοσ από τα Γζραςα (ςθμερινό Jerash τθσ ιορδανίασ) (π.60 – π.120) ιταν από τουσ
ςθμαντικότερουσ μακθματικοφσ τθσ αρχαιότθτασ. Ζχουν μείνει αποςπάςματα από τα ζργα
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του: Αριθμητική Ειςαγωγή και Εγχειρίδιον Αρμονικήσ. Ωσ Πυκαγόρειοσ ενδιαφερόταν
περιςςότερο για τθ μυςτικι ςθμαςία παρά για τθν πρακτικι χριςθ των αρικμϊν.
Εςτιαηόμενοσ ςτουσ φυςικοφσ αρικμοφσ και κυρίωσ τουσ πρϊτουσ και τουσ τζλειουσ (ι
πλιρεισ) αρικμοφσ κεωροφςε τθν αρικμθτικι οντολογικά πρότερθ των υπόλοιπων
μακθματικϊν κλάδων (γεωμετρίασ, αςτρονομίασ και μουςικισ). το Εγχειρίδιον Αρμονικήσ
παρουςιάηεται αν και Πυκαγόρειοσ υπζρμαχοσ και του Αριςτοξζνιου δόγματοσ του
ακοφςματοσ. Επίςθσ μιλά για τθ μουςικι των ςφαιρϊν ωσ ςυνδζςμου μεταξφ μουςικισ και
αρχιτεκτονικισ του φμπαντοσ.
V. Νουμήνιοσ Απαμείασ
Ο Νουμινιοσ Απαμείασ (2ο μιςό του 2ου αιϊνα) κεωρείται από τουσ βαςικοφσ
νεοΠυκαγόρειουσ και πρόδρομοσ του νεοΠλατωνιςμοφ. Ήταν κατά βάςθ Πλατωνιςτισ, ςε
απόςταςθ όμωσ από τον ςκεπτικιςμό ςτον οποίο είχε οδθγθκεί θ Ακαδθμία πριν τουσ
νεοΠλατωνικοφσ και επίςθσ εισ βάκοσ ςυγκρθτιςτισ. Θεωροφςε ωσ τθν κακαρι πθγι τθσ
αλικειασ τον Πυκαγόρα και πιο πίςω τουσ Ορφικοφσ. Ο Πλάτων ιταν κατά τθ γνϊμθ του ο
γνιςιοσ ςυνεχιςτισ του Πυκαγόρα, ςυγκρικϊνοντασ τισ αλικειεσ του Πυκαγόρα με αυτζσ
του ωκράτθ, αλλά ιταν λάκοσ θ τότε εικόνα και ερμθνεία των Πλατωνικϊν ιδεϊν
αναμεμιγμζνθ με Αριςτοτελικζσ και τωικζσ ιδζεσ και επιχείρθςε ςτα ζργα και ςχόλια του
να αποκακάρει τον Πλατωνικό λόγο από αυτζσ τισ επιδράςεισ. Εφριςκε εν τοφτοισ
ςυγγζνεια του Πυκαγοριςμοφ-Πλατωνιςμοφ με τθν Μωςαϊκι παράδοςθ των Ιουδαίων,
τουσ Βραχμάνουσ, τουσ Βαβυλϊνιουσ Μάγουσ και τουσ Αιγυπτίουσ. Θεωροφςε τον Πλάτωνα
και τον Μωυςι ωσ πολφ ςυγγενείσ ωσ προσ τθν αντίλθψθ του κείου κακϊσ και οι δυο
κεωροφςαν τον κεό ωσ το Ον.
Οι βαςικζσ του κζςεισ ιταν ότι θ πραγματικι φπαρξθ ταυτίηεται με τον πρϊτο κεό που
υπάρχει αφ’ εαυτοφ και ταυτίηεται με το Αγακό και τον Νου. Κατά τθ γνϊμθ του όμωσ ο
πρϊτοσ κεόσ δεν ζχει κανζνα κίνθτρο για δθμιουργία, δεν είναι δθμιουργόσ. Ειςάγει λοιπόν
τθν ζννοια ενόσ δεφτερου κεοφ, του Δθμιουργοφ, ςτον οποίο μεταδίδει τισ ιδζεσ του ο
πρϊτοσ κεόσ και επίςθσ τθν ανάγκθ για δθμιουργία. Θεωροφςε επίςθσ το ςϊμα ωσ φυλακι
τθσ ψυχισ, όπωσ και οι Ορφικοί και ο Πλάτων.
Σο ζργο του, όπωσ πλθροφοροφμεκα από τον Πρόκλο, ζχαιρε υψθλισ εκτίμθςθσ από τουσ
νεοΠλατωνικοφσ, ιδίωσ από τον Αμζλιο τον μακθτι του Πλωτίνου, που ζγραψε μάλιςτα
ςχόλια ςτα ζργα του.
VII. Βαςικά μαθηματικά θεωρήματα ςτουσ Νικόμαχο Γεραςηνό και Θζωνα Σμυρναίο
Μια μεγάλθ κατθγορία αρικμϊν, οι λεγόμενοι πολυγωνκοί περιγράφονται ςτα κείμενα των
Πυκαγορείων. τθν γενικότερθ αυτι κατθγορία εντάςςονται οι λεγόμενοι ορκογϊνιοι,
τριγωνικοί, τετραγωνικοί, πενταγωνικοί κλπ.
Ορθογώνιοσ (oblong) ονομάηεται ο αρικμόσ πλικοσ των ςθμείων που καλφπτουν ζνα
ορκογϊνιο πίνακα n ςτθλϊν και (n+1) γραμμϊν.
on = 2+4+6+…+2n = 2(1+2+3+…+n)=2n(n+1)/2 = n(n+1)

Μάρκοσ Ν. Δενδρινόσ: Πυκαγόρεια και Καββαλιςτικι Αρικμοςοφία
Περί των Νεοπυκορείων με ζμφαςθ ςτον Νικόμαχο Γεραςθνό

Τριγωνικόσ (triangular) ονομάηεται ο αρικμόσ πλικοσ των ςθμείων που καλφπτουν ζνα
ιςόπλευρο τρίγωνο n ςθμείων.
tn = 1+2+3+…+n = n(n+1)/2

Προφανϊσ on=2tn
Τετραγωνικόσ (square) ονομάηεται ο αρικμόσ πλικοσ των ςθμείων που καλφπτουν ζνα
τετράγωνο n ςτθλϊν και n γραμμϊν.
sn=n2

Οι Πυκαγόρειοι ανακάλυψαν ότι το τετράγωνο ενόσ αρικμοφ n ιςοφται με το άκροιςμα των
n πρϊτων περιττϊν αρικμϊν¨
n2=1+3+5+…+(2n-1)
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Ο Fibonacci το1225 δίνει ςτο βιβλίο του Liber quadratorum τον παραπάνω τφπο των
Πυκαγορείων.
Μια άλλθ ιδιότθτα που ςυνδζει τετραγωνικοφσ και τριγωνικοφσ αρικμοφσ γνωςτι ςτουσ
πρϊτουσ Πυκαγορείουσ παρουςιάςτθκε από τον Πλοφταρχο ςτο ζργο του Πλατωνικά
Ερωτήματα. Με ςθμερινι ςθμειογραφία:
s2n+1 = (2n+1)2 = 8tn+1 = 8n(n+1)/2+1

Οι όροι πολυγωνικόσ, ορκογϊνιοσ, τριγωνικόσ, τετραγωνικόσ, πενταγωνικόσ αρικμόσ κλπ
ειςάγονται από τον Υψικλή τον 2ο αιϊνα π.Χ., ςυγγραφζα του Βιβλίου XIV, ςυμπλιρωμα
ςτο Βιβλίο XIII των Στοιχείων του Ευκλείδη.
Σα ςθμαντικότερα ζργα Αρικμθτικισ που ςϊηονται από τον 2ο αιϊνα είναι θ
προαναφερκείςα Αριθμητική Ειςαγωγή του Νικομάχου και το ζργο Τα κατά μαθηματικόν
χρήςιμα εισ την Πλάτωνοσ ανάγνωςιν του Θζωνοσ μυρναίου. Και οι δυο ςυγγραφείσ
αναφζρουν τον τφπο, ότι κάκε τετραγωνικόσ αρικμόσ ιςοφται με το άκροιςμα δυο
διαδοχικϊν τριγωνικϊν αρικμϊν, τθσ ίδιασ τάξθσ και τθσ προθγοφμενθσ:
sn = tn + tn-1

Ο Νικόμαχοσ ςθμειϊνει ότι αν γραφοφν εναλλακτικά οι τετραγωνικοί και οι ορκογϊνιοι
αρικμοί και ςυνδυαςτοφν κατά ηεφγθ, τότε προκφπτουν οι τριγωνικοί αρικμοί.
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Η παραπάνω ζκφραςθ του Νικομάχου ςε ςφγχρονθ ςθμειολογία:
t2n = sn + on και t2n+1 = sn+1 +on.
Από αυτά εξάγει 2 ακόμθ τφπουσ, για τθ ςχζςθ τετραγωνικϊν και ορκογϊνιων αρικμϊν
(απαλείφοντασ τουσ τριγωνικοφσ):
sn + sn+1 + 2on = s2n+1 και on-1 + on + 2sn = s2n.
Ο Νικόμαχοσ επεκτείνει τθ κεωρία του για τουσ τετραγωνικοφσ αρικμοφσ ςε υψθλότερεσ
διαςτάςεισ, μιλϊντασ ςτθ ςυνζχεια για τουσ κυβικοφσ αρικμοφσ, δίνοντασ ζνα τφπο για τον
κυβικό αρικμό ωσ ακροίςματοσ κάκε γραμμισ ενόσ τριγϊνου, όπου βρίςκονται
διατεταγμζνοι οι περιττοί αρικμοί.

τθν Αριθμητική Ειςαγωγή του ο Νικόμαχοσ ςυηθτά επίςθσ για τισ ιδιότθτεσ τθσ
αρικμθτικισ, τθσ γεωμετρικισ και τθσ αρμονικισ προόδου. Όςον αφορά τθν αρικμθτικι
πρόοδο τριϊν φυςικϊν αρικμϊν: a-k, a, a+k, παρατθρεί ότι το γινόμενο των ακραίων
διαφζρει από το τετράγωνο του μεςαίου κατά το τετράγωνο τθσ κοινισ τουσ διαφοράσ:
(a-k)(a+k) + k2 = a2.
Κατά τον Μεςαίωνα, οι κανόνεσ πολλαπλαςιαςμοφ δυο αρικμϊν ιταν πολφπλοκοι.
O παραπάνω κανόνασ του Νικομάχου χρθςιμοποιείτο για τθν εφρεςθ του τετραγϊνου ενόσ
αρικμοφ, κοντά ςε δεκάδα, εκατοντάδα ι χιλιάδα, πχ. 982 = (98-2)(98+2)+22 = 9604.
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Μετά από τουσ ορκογϊνιουσ, τουσ τριγωνικοφσ και τουσ τετράγωνουσ αρικμοφσ ο
Νικόμαχοσ και ο Θζων αςχολοφνται με τουσ πενταγωνικοφσ και εξαγωνικοφσ αρικμοφσ. Οι
πενταγωνικοί αρικμοί 1, 5, 12, 22, …, p5n, … είναι ίςοι με τουσ πλικοσ των ςθμείων για να
γεμίςουν πεντάγωνα με πενταγωνικζσ διατάξεισ.

Από τον παραπάνω πίνακα ο Νικόμαχοσ ςυμπεραίνει ότι το άκροιςμα του n-τετραγωνικοφ
και του (n-1)-τριγωνικοφ ιςοφται με τον n-πενταγωνικό:
p5n = sn + tn-1
Για παράδειγμα για n=6:
p56 = s6 + t5 ι p56 = 36+15 = 51
Επίςθσ ςυμπεραίνει ότι το 3πλάςιο του (n-1)-τριγωνικοφ ςυν n ιςοφται με τον nπενταγωνικό:
p5n = 3 tn-1 + n
Για παράδειγμα για n=9:
p59 = 3 t8 + 9 = 3.36+9 = 117
Αλλά θ μεγάλθ ανακάλυψθ ςχετικά με τουσ πολυγωνικοφσ αρικμοφσ δίνεται ςτο τζλοσ από
τον Νικόμαχο υπό τθ γενικι αναδρομικι (recursive) μορφι:
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pmn + p3n-1 = pm+1n
Η πρϊτθ μετάφραςθ τθσ Αριθμητικήσ Ειςαγωγήσ ζγινε από τον Απουλιιο από τα Μάδαυρα
μετά από τον κάνατο του Νικομάχου αλλά χάκθκε.
Τπιρξαν όπωσ πολυάρικμα ςχόλια ςτθν Ειςαγωγή, το ςθμαντικότερο των οποίων ιταν του
νεοΠλατωνικοφ Ιάμβλιχου του φριου. Ο ιςλαμικόσ κόςμοσ γνϊριςε τον Νικόμαχο από τα
αποςπάςματα των 2 βιβλίων του Νικομάχου από τον Thabit ibn. Ο Thabit ιταν
μακθματικόσ, γιατρόσ και φιλόςοφοσ του 9ου αιϊνα που ζδραςε ςτον Οίκο τθσ οφίασ ςτθ
Βαγδάτθ.
Μια άλλθ εκδοχι τθσ Ειςαγωγήσ γράφτθκε από τον Βοικιο. Σο ζργο αυτοφ ςτα λατινικά
ιταν το βαςικό κείμενο μζςω του οποίου οι Ρωμαίοι και οι άνκρωποι του Μεςαίωνα
γνϊριςαν τθν ελλθνικι Αρικμθτικι.
Σον 4ο αιϊνα (πΧ.) ο Φίλιπποσ ο Οποφντιοσ και ο πεφςιπποσ ζγραψαν επίςθσ πραγματείεσ
για τουσ πολυγωνικοφσ αρικμοφσ που δεν επζηθςαν. Αυτοί οι δυο ιταν εκείνοι που
επζκτειναν τουσ τριγωνικοφσ αρικμοφσ ςτουσ τετραεδρικοφσ αρικμοφσ (από το επίπεδο
ςτον χϊρο).
Ο τετραεδρικόσ αρικμόσ τάξθσ n (P3n) ςχθματίηεται ωσ το άκροιςμα των διαδοχικϊν
τριγωνικϊν αρικμϊν μζχρι και τθν τάξθ n:
P3n = p31+p32+…+p3n
Για παράδειγμα:
P34=1+3+6+10=20
Οπότε οι 4 πρϊτοι τετραεδρικοί (τάξθσ 4) αρικμοί είναι: 1, 4, 10, and 20.
Ζνασ Αιγυπτιακόσ πάπυροσ του 300 (π.Χ.) δίνει τον τφπο για το P3n:
P3n = n(n+1)(n+2)(n+6)
Ο τφποσ για το P3n ανακαλφφκθκε και από τον Ινδό μακθματικό και αςτρονόμο Aryabhata,
που είχε επίςθσ υπολογίςει ζνα από τουσ πιο πρϊιμουσ πίνακεσ θμιτόνων,
χρθςιμοποιϊντασ τθν τιμι 3.146 ωσ εκτίμθςθ για το π.

VIII. Πυθαγόρει Αριθμοςοφία
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Για παράδειγμα πνεφμα=576 και αετόσ=576, Ιθςοφσ = 888 (θ υπζρβαςθ του 666)
Αδάμ = 46, Εφα = 406
ΙΧ. Εβραϊκή Αριθμοςοφία

Τρόποι αντιςτοίχιςησ γραμμάτων και αριθμών
Mispar Hechrachi (απόλυτθ τιμι): κάκε γράμμα με τθν αρικμθτικι του αξία 1-22
Mispar Gadol: ςφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα
Mispar ha-Gadol: κάκε γράμμα με τον αρικμό που προκφπτει αν βροφμε το αρικμοςοφικό
αντίςτοιχο ολόκλθρου του ονόματοσ του γράμματοσ
Mispar Kidmi (τριγωνικι τιμι): κάκε γράμμα με το άκροιςμα των τιμϊν όλων των
γραμμάτων μζχρι τθ κζςθ αυτοφ ςτθν αλφάβθτο, Aleph = 1, Bet = 1 + 2 = 3, Gimmel =
1+2+3=6, κλπ. etc.
Mispar ha-Akhor: κάκε γράμμα με τθν τιμι του πολλαπλαςιαςμζνθ με τθ κζςθ του
γράμματοσ ςτθ λζξθ είτε ςε αφξουςα είτε ςε φκίνουςα τάξθ. Η μζκοδοσ αυτι είναι πολφ
ενδιαφζρουςα κακϊσ λαμβάνει υπόψθ και τθ κζςθ του γράμματοσ εντόσ τθσ λζξθσ
Τρόποι αντικατάςταςησ γραμμάτων από άλλα
Atbash: αντικατάςταςθ κάκε γράμματοσ τθσ λζξθσ με το αντίκετό του ςτθν αλφάβθτο, δθλ.
το πρϊτο γράμμα (Aleph) με το τελευταίο (Tav), το δεφτερο (Bet) με το προτελευταίο (Shin),
κλπ. Σο αποτζλεςμα μπορεί να ερμθνευτεί ωσ ζνα κρυφό μινυμα, όπωσ ςτον Ιερεμία 25:26,
51:41, όπου το όνομα "( ששךSheshek") αναπαριςτά το ( בבלBabylon).
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Albam: θ αλφάβθτοσ διαιρείται ςε 2 ςτιλεσ, 11 γράμματα το κακζνα. Σο πρϊτο γράμμα τθσ
πρϊτθσ ςτιλθσ αντικακίςταται από το πρϊτο τθσ δεφτερθσ ςτιλθσ κλπ
Achbi: θ αλφάβθτοσ διαιρείται ςε 2 ςτιλεσ, 11 γράμματα το κακζνα. Σο πρϊτο γράμμα τθσ
πρϊτθσ ςτιλθσ αντικακίςταται από το τελευταίο τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ, το 2ο από το 10ο, κλπ
Κάποιοι προτείνουν 231 μεκόδουσ αντικατάςταςθσ, όςεσ και οι μυςτικζσ Πφλεσ του Sefer
Yetzirah.
Χ. Χριςτιανική αριθμοςοφία
Επιςτολή Βαρνάβα. 9:8
λζγει γάρ· Καὶ περιζτεμεν Ἀβραὰμ ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ ἄνδρασ δεκαοκτὼ καὶ τριακοςίουσ.
τίσ οὖν ἡ δοκεῖςα αὐτῷ γνῶςισ; μάκετε, ὅτι τοὺσ δεκαοκτὼ πρϊτουσ, καὶ διάςτθμα ποιιςασ
λζγει τριακοςίουσ. τὸ δεκαοκτὼ ι’ δζκα, θ’ ὀκτϊ· ἔχεισ Ἰθςοῦν. ὅτι δὲ ὁ ςταυρὸσ ἐν τῷ ταῦ
ἤμελλεν ἔχειν τὴν χάριν, λζγει καὶ τοὺσ τριακοςίουσ. δθλοῖ οὖν τὸν μὲν Ἰθςοῦν ἐν τοῖσ δυςὶν
γράμμαςιν, καὶ ἐν τῷ ἑνὶ τὸν ςταυρόν
Ι:10
Η:8
φνολο18
ταυρόσ Σ:300
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