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Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
α) Πρόλογος 
Ο Ξενοκράτης ο Χαλκηδόνιος, γνωστός ως ο δεύτερος σχολάρχης της Ακαδη-

µίας µετά το θάνατο του Πλάτωνα, είναι µια φιλοσοφική φυσιογνωµία στους πε-

ρισσότερους άγνωστη στην ουσία της. Τι πίστευε και τι δίδασκε ο Ξενοκράτης 

είναι το ζήτηµα που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη. Το εγχείρηµα είναι ένα 

ταξίδι στο φιλοσοφικό σύµπαν του Ξενοκράτη. Σ� αυτό το ταξίδι οι αποσκευές 

είναι ελάχιστες, καθώς δε διαθέτουµε κανένα αυτούσιο κείµενο του ίδιου του Ξε-

νοκράτη, παρά µόνο µαρτυρίες τρίτων για τις θέσεις του και τη φιλοσοφία του. 

Η µελέτη αυτή στηρίζεται στην έκδοση των αποσπασµάτων του Ξενοκράτη 

από τον Heinze Richard, Xenokrates (Darstellung der Lehre und Sammlung der 

Fragmente), Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1965, 1892© και το 

έργο της De Vogel, C.J., Greek Philosophy, v.II, E.J.Brill, Leiden, 1967³. Ακόµη 

λάβαµε υπόψη µας το έργο της Parente Isnardi, Frammanti Senocrate-Ermodoro, 

Bibliopolis, Napoli, 1982©.  Βέβαια, όλα αυτά τα αποσπάσµατα δεν είναι απο-

σπάσµατα µε την καθαρή έννοια του όρου. Όπως υποσηµειώνει ο Guthrie, «ο 

Dörrie προειδοποιεί για την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των µαρτυριών αυ-

τών».1 

Ο Ξενοκράτης είναι ο πρώτος από µια κατηγορία φιλοσόφων, που θεωρούν ότι 

είναι απαραίτητο να αποδείξουν ότι όλες οι δικές τους θέσεις είναι «απλά ό,τι 

πράγµατι εννοούσε ο Πλάτων».2 Όµως, είναι αλήθεια ότι η προσφορά του Ξενο-

κράτη θεωρείται σηµαντικότατη σχετικά µε το έργο του Πλάτωνα και τούτο, διότι 

αναγνωρίζεται ως εκείνος ο φιλόσοφος που «έγινε ο πραγµατικός ιδρυτής του 

Πλατωνισµού ως ένα σύστηµα».3 

Θα γίνει φανερό στη διάρκεια της παρούσας µελέτης πως ο Ξενοκράτης µελέ-

τησε το έργο του Πλάτωνα. Τον άκουσε να διδάσκει και προσπάθησε να συστη-

µατοποιήσει τη διδασκαλία του. Αν και διατήρησε σε µεγάλο βαθµό τις θέσεις του 
                                                           
1 Guthrie, W.K.C., A history of Greek Philosophy, v.V, Cambridge University Press, 1978, σ.471, υπο-
σηµ.3. 
2 Cherniss, Harold, The riddle of the early Academy, University of California Press, Berkeley and Los An-
geles, 1945, σ.44. 
3 Dillon, J., The Golden Chain (Studies in the Development of Platonism and Christianity), Variorum, G. 
Britain, 1990©, σ.II 60. 
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δασκάλου του, παραµόρφωσε όµως συχνά και διαστρέβλωσε πολλά σηµεία της 

πλατωνικής διδασκαλίας, όπως αυτή µας παραδόθηκε από τους διαλόγους. Η εµ-

φανής όµως αυτή διαφοροποίηση µπορεί να αποδοθεί στις αλλαγές που υπέστη η 

θεωρία του Πλάτωνα από τον ίδιο στη διάρκεια της ζωής του. Γεγονός είναι ότι 

παρατηρείται µια εξέλιξη στη σκέψη του. Άλλο ένα στοιχείο διαφοροποίησης 

προκύπτει από την πιθανή ύπαρξη µιας προφορικής διδασκαλίας του Πλάτωνα, η 

οποία φαίνεται να διέφερε σε βασικά σηµεία από αυτήν των διαλόγων της µέσης 

κυρίως περιόδου. 

∆ιερευνώντας το σύστηµα του Ξενοκράτη προκύπτουν µια σειρά ζητηµάτων, 

που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο αυτής της µελέτης. Τα σηµαντικότερα 

είναι: α) τι είναι η τρίτη ουσία (δοξαστή και σύνθετη), η οποία αποτελεί προϊόν 

της σκέψης του και γιατί προβαίνει στην «κατασκευή» της, β) γιατί ο Ξενοκράτης 

οδηγήθηκε στην ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς, γ) ποιες είναι οι πρώτες αρ-

χές στο σύστηµά του, δ) ποιος ο ρόλος της δυάδας και τέλος ε) τι πρεσβεύει το 

δόγµα των αδιαίρετων γραµµών, το οποίο υποστηρίζει. Όλα αυτά ιδωµένα υπό το 

πρίσµα του Πυθαγορισµού και πιο συγκεκριµένα συσχετιζόµενα µε τις θέσεις του 

Φιλολάου. Έντονη η επίδραση του Πυθαγορισµού διατρέχει ολόκληρο το σύστη-

µα του Ξενοκράτη. Οι απαρχές αυτής της επίδρασης πρέπει να αναζητηθούν στη 

σχέση του Πλάτωνα µε τον Πυθαγορισµό και την επιστήµη των µαθηµατικών. 

Βέβαια δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσουµε αυτό το ευρύτατο θέµα στην παρούσα 

µελέτη. Αυτό που επιχειρούµε είναι µια διαφορετική ανάγνωση του πλατωνικού 

συστήµατος, όπως αυτό κατανοήθηκε από τον Ξενοκράτη. 

Η µελέτη αυτή θα επικεντρωθεί στον τοµέα της ∆ιαλεκτικής και τούτο διότι, 

αν και τα ενδιαφέροντα του Ξενοκράτη εκτεινόταν σε όλο το φάσµα της φιλοσο-

φίας (Φυσική, Ηθική), στον τοµέα της ∆ιαλεκτικής παρουσιάζονται ευκρινέστερα 

οι θέσεις του για την ουσία (ύπαρξη) και το ρόλο των µαθηµατικών που ουσιαστι-

κά αποτελούν τον κορµό του συστήµατός του. Σ� αυτόν τον τοµέα µπορεί να ε-

ντοπιστεί και να διερευνηθεί η σχέση του Ξενοκράτη µε τη µαθηµατική επιστήµη 

και οι διασυνδέσεις των θέσεών του µε τον Πυθαγορισµό.  
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β) Ο άνθρωπος και ο βίος του 
Ο «Ξενοκράτης ��γαθήνορος Χαλκηδόνιος» γεννήθηκε περίπου το 395/396 

π.Χ. στη Χαλκηδόνα του Βοσπόρου και πέθανε στην Αθήνα το 314 π.Χ. ∆ύο είναι 

τα γεγονότα που καθόρισαν την πορεία της ζωής και της σκέψης του. Το πρώτο 

είναι ότι ο Ξενοκράτης υπήρξε µαθητής του Πλάτωνα (427-347 π.Χ.) από νεαρή 

ηλικία στην πλατωνική Ακαδηµία και το δεύτερο γεγονός είναι ότι µετά τον 

Σπεύσιππο έγινε ο ίδιος σχολάρχης της Ακαδηµίας. Ο Ξενοκράτης λοιπόν έζησε 

ολόκληρη τη ζωή του µέσα στους κόλπους της Ακαδηµίας είτε ως µαθητής είτε ως 

δάσκαλος. Εποµένως, η φιλοσοφία του είναι φυσικό να αντανακλά τις θέσεις και 

το πνεύµα της Ακαδηµίας εκείνης της εποχής. 

Ο Ξενοκράτης µαθήτευσε κοντά στον Πλάτωνα και φαίνεται από τις µαρτυρίες 

ότι οι δυο τους είχαν προσωπική σχέση. Αυτό είναι αναµενόµενο, εφόσον οι θέ-

σεις του Πλάτωνα για τη σχέση µαθητή-δασκάλου και τη σηµασία του προφορι-

κού λόγου σ� αυτήν τη σχέση είναι γνωστές.4 Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες για την 

προσωπικότητα του Ξενοκράτη, ο Πλάτων πρέπει να αναγνώρισε στο πρόσωπό 

του έναν ενάρετο και συνετό άνδρα, κι ακόµη ένα συνοµιλητή ικανό να κατανοεί 

και να συνδιαλέγεται µε το δάσκαλό του ως ίσος προς ίσο. 

Ο Πλάτων µε τη διαθήκη του ανέθεσε τη διεύθυνση της Ακαδηµίας στο Σπεύ-

σιππο (405-339 π.Χ.), γιο της αδελφής του. Ο Σπεύσιππος παρέµεινε στη θέση του 

σχολάρχη για οκτώ χρόνια περίπου (347-339 π.Χ.). Μετά το θάνατο του Σπεύσιπ-

που το 338/339 π.Χ., τη διεύθυνση της Ακαδηµίας ανέλαβε ο Ξενοκράτης, αν και 

δεν ήταν ούτε συγγενής του Πλάτωνα αλλά ούτε Αθηναίος πολίτης. Ο Ξενοκρά-

της παρέµεινε στη θέση του σχολάρχη για εικοσιπέντε χρόνια.5 Από το Academi-

corum Index πληροφορούµαστε ότι εκλέχτηκε σχολάρχης από τα µέλη της Ακα-

δηµίας έχοντας µικρή διαφορά ψήφων από τον Ηρακλείδη τον Ποντικό και τον 

Μενέδηµο6 κι αυτό συνέβη, γιατί οι Ακαδηµεικοί εκτιµούσαν τη σωφροσύνη του. 

Από το ∆ιογένη το Λαέρτιο πληροφορούµαστε πως ο Ξενοκράτης ήταν ιδιαίτερα 

                                                           
4Πλάτων, 7η Επιστολή και Φαίδρος  275c κ.ε. 
5 De Vogel, απόσπ. 751-d: ∆ιογένης Λαέρτιος IV,2, 14. 
6 Ο Guthrie υποσηµειώνει ακόµα ότι αυτή η αναφορά του Index δεν συµφωνεί µε την αναφορά του ∆ιογέ-
νη ότι ο Σπεύσιππος λίγο πριν πεθάνει είχε καλέσει τον Ξενοκράτη και του είχε ζητήσει να αναλάβει τη 
διεύθυνση της Ακαδηµίας. Guthrie[1978], σ.470, υποσηµ.3.  



 6

αξιόπιστος, ώστε κατέθετε στα δικαστήρια χωρίς να ορκίζεται, αν και η ανωµοτί 

µαρτυρία απαγορευόταν.7 

Αυτήν την εποχή στην Ακαδηµία οι επιρροές των Πυθαγορείων είναι εµφανέ-

στατες γεγονός που µαρτυρείται και από τους αρχαίους συγγραφείς. Ο Ιάµβλιχος 

σηµειώνει ότι ο Ξενοκράτης γνώριζε τις θέσεις των Πυθαγορείων και περισσότερο 

το έργο του Φιλολάου.8 Σ� αυτήν τη µαρτυρία µε τον όποιο βαθµό αµφισβήτησης 

αυτή µπορεί να εµπεριέχει στηρίζουµε την συσχέτιση των θέσεων του Ξενοκράτη 

µ� αυτές του Φιλολάου. Στόχος µας είναι να καταδείξουµε ότι ο Ξενοκράτης κα-

τανόησε τις θέσεις του Πλάτωνα υπό το πρίσµα των θέσεων του Πυθαγόρειου Φι-

λολάου. 

Η σχέση του Ξενοκράτη µε τους Πυθαγορείους και ιδιαίτερα µε το Φιλόλαο 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον και εξαιρετικής σηµασίας ζήτηµα. Καθώς θα διαπιστώ-

σουµε ότι ο Ξενοκράτης φαίνεται να γνωρίζει τόσο καλά το έργο του Φιλολάου 

και να µεταχειρίζεται τις θέσεις του µε τέτοιο τρόπο, ώστε κατορθώνει να τις συν-

δυάζει και τις επεξεργάζεται παράλληλα προς την πλατωνική φιλοσοφία, η οποία 

σε αρκετά σηµεία δεν είναι άσχετη προς τις θέσεις του Φιλολάου. Στο ερώτηµα 

ποιος επηρεάστηκε πρώτος, ο Πλάτων ή ο Ξενοκράτης, από τις θέσεις του Φιλο-

λάου δεν είµαστε σε θέση να απαντήσουµε µε βεβαιότητα, ωστόσο εµφανέστερες 

επιδράσεις εντοπίζουµε στις θέσεις του Ξενοκράτη. Άλλωστε, ο Πλάτων έχει το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ακόµη κι όταν λαµβάνει σοβαρά υπόψη του τις θέσεις 

προγενέστερων, αυτές να φιλτραρίζονται από τον ίδιο µε έναν ξεχωριστό τρόπο. 

Μια σηµαντική πληροφορία για τη σχέση του Πλάτωνα και του Φιλολάου δίδει ο 

Έρµιππος, ο οποίος παραδίδει τη φήµη ότι ο Πλάτων αντέγραψε τον Τίµαιο βασι-

ζόµενος στο ένα και µοναδικό βιβλίο του Φιλολάου.9 Βέβαια, ο ίδιος ο Πλάτων 

αναφέρει το όνοµα του Φιλολάου µία φορά στο διάλογό του Φαίδωνα.10 

Από το ∆ιογένη το Λαέρτιο συλλέγουµε διάφορες πληροφορίες για το χαρα-

κτήρα και τη δράση του Ξενοκράτη. Πιο συγκεκριµένα, ο ∆ιογένης γράφει ότι ο 

Πλάτων, συγκρίνοντας τον Ξενοκράτη µε τον Αριστοτέλη, χαρακτηρίζει τον Ξε-
                                                           
7 De Vogel, απόσπ.751-a: ∆ιογένης Λαέρτιος IV 6, 7-8. 
8 De Vogel, απόσπ.752-a. 
9 Burkert [1972], σ.226. 
10 Ο Αριστοτέλης, ο οποίος αναφέρεται συχνά στην Πυθαγόρεια παράδοση τον κατονοµάζει µία φορά στα 
Ηθικά Νικοµάχεια. 
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νοκράτη «������� ως προς τη φύση του, ο Πλάτων επισηµαίνει ότι ο Ξενοκράτης 

χρειάζεται µια «αλογόµυγα» (οίστρο-έµπνευση), ενώ αντίθετα ο Αριστοτέλης χρειά-

ζεται χαλινάρι».11 Φαίνεται λοιπόν ότι ο οξύνους Πλάτων είχε εντοπίσει τις αδυ-

ναµίες και των δύο µαθητών του. Συχνά θα διαπιστώσουµε ότι οι θέσεις του Ξε-

νοκράτη, όπως έχουν φτάσει σε µας, χαρακτηρίζονται από µια ιδιαίτερη τυποποί-

ηση και έναν ιδιότυπο φορµαλισµό. Ο Ξενοκράτης δεν µπορεί να χαρακτηριστεί 

άλλωστε ένας πραγµατικά εµπνευσµένος φιλόσοφος, κάτι που ο δάσκαλός του το 

είχε νωρίς εντοπίσει. 

Αναφορικά µε την προσωπικότητα του Ξενοκράτη, ο ∆ιογένης γράφει ότι ήταν 

«�����	


�� ��������	 ��», ώστε ο Πλάτων συχνά αστειευόµενος µαζί του, τον 

παρακινούσε να τιµά περισσότερο τις Χάριτες.12 Μέσα απ� αυτές τις µαρτυρίες 

φαίνεται απ� τη µια πλευρά η στενή σχέση του Πλάτωνα µε τον Ξενοκράτη κι απ� 

την άλλη η ποιότητα του χαρακτήρα του.  

Ακόµη κι αν του έλειπε ο οίστρος, σε καµιά περίπτωση δεν του έλειπε η σω-

φροσύνη και η αρετή, κι ακόµα η εργατικότητα και η συστηµατικότητα στη δου-

λειά του. Όµως, δεν είναι λίγες οι αναφορές από σύγχρονους ερευνητές για το έρ-

γο και το πνεύµα του Ξενοκράτη, σύµφωνα µε τις οποίες ο φιλόσοφος αυτός δε 

διακρίνεται για την πρωτοτυπία της σκέψης του και την ιδιαίτερη φιλοσοφική του 

ικανότητα. Ο Lesky τον χαρακτηρίζει «αυστηρό στα ήθη, αλλά σηµαντικό άν-

θρωπο», ο Jackson τον χαρακτηρίζει ευγενικό «µοραλιστή», που όµως δεν κατά-

λαβε τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και ο Field θεωρεί πως ήταν ένας εξαίρετος χα-

ρακτήρας, αλλά οι επιδόσεις του στη φιλοσοφία είναι λιγότερο εντυπωσιακές.13 

Αυτές ωστόσο οι αναφορές βρίσκονται κυρίως στη δευτερεύουσα βιβλιογρα-

φία, η οποία συχνά τείνει να υποβαθµίζει την προσφορά και το έργο των διαδόχων 

του Πλάτωνα, µε απώτερη επιδίωξη να ενισχυθεί η αξία του έργου του δασκάλου. 

Μια ακόµη αιτιολόγηση αυτής της στάσης απέναντι στον Ξενοκράτη είναι η τάση 

ορισµένων µελετητών να θεωρούν αυτόν και τους άλλους διαδόχους του Πλάτωνα 

υπεύθυνους για την σύγχυση που προκλήθηκε γύρω από τις θέσεις του και ιδιαί-

τερα σχετικά µε την προφορική διδασκαλία του, τα λεγόµενα Άγραφα ∆όγµατα.  
                                                           
11 De Vogel,απόσπ.751a. 
12 De Vogel,απόσπ.751a. 
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Ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος παραδίδει έναν µακρύ κατάλογο µε τίτλους έργων, τα 

οποία αποδίδει στον Ξενοκράτη.14 Από το πλήθος των τίτλων και την ποικιλία των 

θεµάτων φαίνεται πως ο Ξενοκράτης ήταν πολυγραφότατος και µε ευρύ φάσµα 

ενδιαφερόντων, αφού υπάρχουν εργασίες για τη φύση, τη λογική, τη ρητορική, τη 

µεταφυσική, την ψυχή, τη γεωµετρία, τους αριθµούς, την αστρονοµία, την πολιτι-

κή και ακόµα πραγµατείες για θέµατα ηθικής.  

Κανένα από αυτά δε σώθηκε. Ο,τιδήποτε µπορούµε να γνωρίζουµε σήµερα για 

τις θέσεις του Ξενοκράτη βρίσκεται διάσπαρτο σε διάφορους άλλους συγγραφείς 

από τον Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) ως τον Πρόκλο (410-485 µ.Χ.), οι οποίοι µε-

ταφέρουν τις θέσεις του φιλοσόφου. Υπάρχουν µόνο αποσπασµατικές πληροφορί-

ες, σκόρπια θραύσµατα µιας ζωής και πλούσιου έργου πολλών δεκαετιών για τον 

Ξενοκράτη. Αυτά δύσκολα µπορούν να δώσουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη 

ζωή και κυρίως για το έργο του. Το ζήτηµα δυσκολεύει περισσότερο, καθώς επι-

χειρούµε να ανασυγκροτήσουµε τις φιλοσοφικές του θέσεις. 

 
γ) Η Ακαδηµία 
Η ζωή και το έργο του Ξενοκράτη υπήρξαν αναπόσπαστα συνδεδεµένα µε την 

Ακαδηµία του Πλάτωνα. Ο ρόλος και η λειτουργία της Ακαδηµίας τόσο στα χρό-

νια που τη διεύθυνση είχε ο ίδιος ο ιδρυτής της, αλλά και µετά το θάνατό του απο-

τελεί απαραίτητο εργαλείο στη µελέτη των θέσεων του Ξενοκράτη, καθώς ο τε-

λευταίος πέρασε το σύνολο της ζωής του στα πλαίσια της σχολής και το σύστηµά 

του αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ακαδηµίας στη µετά Πλάτωνα εποχή. 

Ο Πλάτων ίδρυσε το 387 π.Χ. την Ακαδηµία.15 Η Ακαδηµία ήταν κατ� αρχήν 

«ένας θρησκευτικός σύλλογος (θίασος) αφιερωµένος στη λατρεία των Μουσών», 

το πρότυπο του Πλάτωνα για την Ακαδηµία αποτέλεσε ο Πυθαγόρειος σύλλο-

γος.16 Βέβαια, η Ακαδηµία ξεκίνησε ως «µια πολιτική οργάνωση, που συγκέντρω-

νε αριστοκρατικούς νέους από την Αθήνα και ολόκληρο τον ελληνικό κόσµο και 

παράλληλα λειτουργούσε ως κέντρο επιστηµονικής έρευνας, το οποίο αποτελούσε 
                                                                                                                                                                             
13 Guthrie [1978], σ.470, υποσηµ.1. 
14 Heinze [(1892),1965 επανέκδ.], σ.157 
15 Πήρε το όνοµά της από τον κήπο, το οποίο είχε αγοράσει ο Πλάτων και ήταν αφιερωµένος στον ήρωα 
Ακάδηµο. Vegetti, M., Ιστορία της Αρχαίας Φιλοσοφίας, µτφρ. ∆ηµητρακόπουλος, Γ., εκδ. Τραυλός, Αθή-
να, 2000, σ.154. 



 9

σηµείο αναφοράς όχι µόνο για φιλοσόφους, αλλά και για µαθηµατικούς, αστρο-

νόµους, επιστήµονες».17 Ο πολιτικός χαρακτήρας της σχολής µπορεί εύκολα να 

ερµηνευθεί, αν αναλογιστούµε ότι ο Πλάτων είναι εκείνος ο φιλόσοφος που θεω-

ρεί την ιδανική λειτουργία της πόλης ως αποτέλεσµα συνδυασµού της δράσης του 

φιλοσόφου και του πολιτικού άνδρα. 

Ο ίδιος ο Πλάτων «θεωρούσε το έργο του οργανωτή της Ακαδηµίας πολύ 

σπουδαιότερο από τη συγγραφή διαλόγων».18 Ο Taylor παρατηρεί ότι, όταν ο Α-

ριστοτέλης χαρακτηρίζει τη διδασκαλία του Πλάτωνα στην Ακαδηµία ως «άγρα-

φη διδασκαλία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο Πλάτων δεν είχε καν χειρόγρα-

φα για τις διαλέξεις του. Αυτό όµως είχε ως συνέπεια ήδη στην επόµενη γενιά να 

υπάρχουν παραλλαγές των θέσεων του και ιδιαίτερα της περίφηµης διάλεξης «για 

το Αγαθό», µια διάλεξη, η οποία µάλλον περιείχε την πιο ρητή περιγραφή που 

έδωσε ποτέ ο Πλάτων για τη φιλοσοφία του».19  

Στη διάρκεια της µελέτης αυτής συχνά θα αναφερθούµε διεξοδικά στα ζητή-

µατα που πιθανώς πραγµατευόταν αυτός ο λόγος και θα εξετάσουµε τα προβλή-

µατα που προέκυψαν από τις µαρτυρίες όσων τον άκουσαν.20 

Η Ακαδηµία χαρακτηριζόταν από τον κοινό βίο των µαθητών και των δασκά-

λων. Εκεί, διανοούµενοι της εποχής διαβίωναν µε γνώµονα την αλλαγή στην κοι-

νωνία, µια αλλαγή που θα στηριζόταν στη φιλοσοφική και επιστηµονική γνώση. Η 

Ακαδηµία έχοντας το διπλό αυτό ρόλο της σχολής και του πολιτικού κέντρου κα-

θοδηγούσε τα µέλη της στο να παρακολουθούν ένα ευρύ φάσµα σπουδών που πε-

ριλάµβανε µαθηµατικά, γεωµετρία, αστρονοµία και µουσική, το οποίο συµπλη-

ρωνόταν µε τη συζήτηση των θεµελιωδών αρχών αυτών των επιστηµών. Ως πολι-

τικό κέντρο η Ακαδηµία  φιλοδοξούσε να γίνει «η οργάνωση που θα επιτύγχανε 

την παρέµβαση του αληθινού φιλοσόφου στον κόσµο όλων των ανθρώπων, πα-

ρέµβαση η οποία θα βασιζόταν στην αποκλειστική κατοχή της βαθύτερης σηµα-

                                                                                                                                                                             
16 Τσέλλερ-Νέστλε, Ιστορία της Ελληνικής Φιλοσοφίας, µτφρ. Θεοδωρίδης, Χ., Αθήνα, 1980©, σ.150. 
17 Vegetti [2000], σ.154. 
18 Taylor Α.Ε., Πλάτων: ο άνθρωπος και το έργο του, µτφρ. Αρζόγλου, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1992, σ.568. 
19 Taylor [1992], ό.π. 
20 Πληροφορίες  για το λόγο «περί Αγαθού» µεταφέρουν ο Σιµπλίκιος, Φυσικά 151, 10, Περί Ψυχής 28,7, ο 
Φιλόπονος, Φυσικά 521,10. Την πιο διεξοδική όµως πληροφόρηση γι� αυτά τα µαθήµατα τη βρίσκουµε στο 
Περί Αρµονίας (Στοιχεία Αρµονικά,45,5) του Αριστόξενου του Ταραντίνου, ο οποίος επαναλαµβάνει όσα 
άκουσε να διηγείται ο Αριστοτέλης. 



 10

σίας και αξίας των επιστηµών και η οποία θα αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση τά-

ξης και δικαιοσύνης στην κοινωνία».21   

Ο πολιτικός ρόλος της Ακαδηµίας λίγο πριν και λίγο µετά το θάνατο του Πλά-

τωνα ήταν αξιόλογος. Όµως µετά το θάνατο του δασκάλου, «η τροπή που πήραν 

τα πολιτικά πράγµατα στην Ελλάδα στέρησε την πολιτική πλευρά της Ακαδηµίας 

από το ίδιο το αντικείµενό της, η εδραίωση της µακεδονικής µοναρχίας στην Ελ-

λάδα και η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου θέτουν τέλος στις κοινωνικές συ-

γκρούσεις των ελληνικών πόλεων και δίνουν στις υπάρχουσες πολιτικές δοµές µια 

σταθερότητα που δεν εξασφαλιζόταν από την καθοδήγηση των σοφών, αλλά από 

τη δύναµη του µονάρχη».22 Μέσα στη νέα κατάσταση που είχε διαµορφωθεί ο φι-

λόσοφος, σαν σύµβουλος του µονάρχη, δεν είχε πλέον καµιά δυνατότητα δράσης. 

Έτσι, η Ακαδηµία έχασε τελείως την πολιτική της διάσταση, ο µόνος ρόλος που 

της απόµεινε ήταν αυτός της σχολής που διαδίδει µια θεωρία και έτσι θα παραµεί-

νει ως το 529 µ.Χ., όταν θα την κλείσει ο Ιουστινιανός.23 

Στα πλαίσια της Ακαδηµίας, µετά το θάνατο του ιδρυτή της, η θεωρία του πέ-

ρασε στα χέρια των διαδόχων του, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως οι γνήσιοι ερµη-

νευτές του δασκάλου. Όµως, εφόσον η Ακαδηµία έχασε τον πολιτικό της ρόλο και 

περιορίστηκε σε µια «θεωρητική» δράση, πολλά σηµεία της πλατωνικής φιλοσο-

φίας έχασαν τη δυναµική τους. Η θεωρητική αυτή δράση της Ακαδηµίας είχε ένα 

σαφή προσανατολισµό προς τα µαθηµατικά.24 Γεγονός που ήταν αναµενόµενο, 

καθώς στους κόλπους της υπήρξαν και ανέπτυξαν τις θεωρίες τους τα φωτεινότε-

ρα µυαλά της εποχής στον τοµέα των µαθηµατικών, όσο ζούσε ακόµα ο Πλάτων 

αλλά και µετά το θάνατό του. Στην Ακαδηµία «ο Θεαίτητος συµπλήρωσε το οικο-

δόµηµα της στοιχειώδους στερεοµετρίας µε την ανακάλυψη της εγγραφής του ο-

κτάεδρου και του εικοσαέδρου στη σφαίρα. Αυτός, ο Εύδοξος και άλλοι θεµελίω-

σαν τη θεωρία των ασύµµετρων αριθµών που βρίσκεται επεξεργασµένη στον Ευ-

κλείδη (Στοιχ.Ι΄). O Εύδοξος εφεύρε τη µέθοδο της προσέγγισης του µήκους και 

της επιφάνειας των καµπυλών µε «εξάντληση» και έδωσε σε ολόκληρη τη διδα-

                                                           
21 Vegetti [2000], σ.193. 
22 Vegetti [2000], σ.194. 
23 Vegetti [2000], ό.π. 
24 Vegetti [2000], σ.196. 
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σκαλία των λόγων και αναλογιών τη µορφή που αυτή εµφανίζει σήµερα στον Ευ-

κλείδη (Στοιχεία Ε΄), µε σκοπό να την καταστήσει εφαρµόσιµη στις «ασυµµετρί-

ες». Εύλογα περιµένουµε στη διδασκαλία του Πλάτωνα ίχνη του ιδιαίτερου αυ-

τού, χαρακτηριστικά ακαδηµεικού, ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία των µαθηµα-

τικών», όπως σηµειώνει ο Taylor.25 

Η διαλεκτική, όπως εµφανίζεται στους πλατωνικούς διαλόγους, ιδιαίτερα στο 

Σοφιστή, Φίληβο και Παρµενίδη ως επιστήµη του Αγαθού και των σχέσεων του µε 

τις ίδιες τις Ιδέες,26 δεν υφίσταται στους διαδόχους του Πλάτωνα. Γι� αυτούς η 

διαλεκτική µπορεί να υπάρχει ως θεωρία πλέον µόνο στη σχέση των «διαλεκτι-

κών» (φιλοσόφων) µεταξύ τους και η θεωρία της Ακαδηµίας προσανατολίζεται 

προς τις καθαρές αναγωγικές διαδικασίες των µαθηµατικών. Σ� αυτήν τη νέα κα-

τάσταση που έχει διαµορφωθεί στην Ακαδηµία εντάσσεται το σύστηµα του Ξενο-

κράτη και, όπως θα διαφανεί, η θεωρία του παρουσιάζει πάρα πολλά προβληµατι-

κά στοιχεία, αν επιχειρηθεί µια εφαρµογή της στην πράξη. 

 

δ) Περί φιλοσοφίας 
Ο Ξενοκράτης θεωρούσε ακολουθώντας τον Πλάτωνα πως η «µουσική», η 

γεωµετρία και η αστρονοµία, δηλαδή τα µαθηµατικά εν γένει, αποτελούν απαραί-

τητη προπαιδεία για την εισαγωγή στη φιλοσοφία και την κατανόησή της. Ο 

Heinze συγκεντρώνει αρκετά αποσπάσµατα, από τα οποία προκύπτει ότι ο Ξενο-

κράτης επιµένει στη σηµασία και στο ρόλο της µαθηµατικής παιδείας προκειµέ-

νου κάποιος να εισέλθει στο χώρο της φιλοσοφίας. Από αυτές τις µαρτυρίες δια-

φαίνεται ότι ο Ξενοκράτης θεωρούσε τα µαθηµατικά την αφορµή για κάθε φιλο-

σοφική ενασχόληση.  

Ο Πλούταρχος παραδίδει πως ο Ξενοκράτης έλεγε ότι «τα µαθηµατικά είναι 

αφορµές (λαβάς)27 για τη φιλοσοφία, όπως είναι οι εµπειρίες (πάθη) για τους νέ-

ους ανθρώπους».28 Συµπληρώνοντας αυτήν τη θέση του Ξενοκράτη για το ρόλο 

της µαθηµατικής παιδείας παραθέτουµε ένα περιστατικό, όπως το καταγράφει ο 

                                                           
25 Taylor [1992], σ.569-570. 
26 Vegetti [2000],σ.176. 
27 Suidas: ����������	
	�������������� ��� �����������, Heinze, απόσπ.2. 
28 Heinze απόσπ. 2: Πλούταρχος, Περί �θικ�ς �ρετ�ς, 12.  
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∆ιογένης, σύµφωνα µε το οποίο ο Ξενοκράτης απευθυνόµενος σε κάποιο νέο που 

ήθελε να φοιτήσει κοντά του, αλλά δεν είχε µάθει ούτε µουσική ούτε γεωµετρία 

ούτε αστρονοµία, του είπε ότι δεν έχει «αφορµές» για φιλοσοφία και ότι o ίδιος 

νοµίζει πως το «µαλλί δεν γνέφεται». Εννοούσε προφανώς ότι, αν κάποιος δε δια-

θέτει την κατάλληλη µαθηµατική παιδεία, δηλαδή δεν έχει περάσει από το στάδιο 

της «επεξεργασίας, προετοιµασίας», που παρέχει η µαθηµατική παιδεία, δεν µπο-

ρεί να φιλοσοφήσει.29 Αυτές οι µαρτυρίες επιβεβαιώνουν όσα παραπάνω αναφέρ-

θηκαν για τη λειτουργία και τους στόχους της Ακαδηµίας. Οι µαθηµατικές διαδι-

κασίες και οι µαθηµατικοί τρόποι είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο Ξενοκρά-

της κτίζει το οικοδόµηµά του. Βέβαια, το δρόµο για τη σηµασία των µαθηµατικών 

στη φιλοσοφία τον είχε ανοίξει ο ίδιος ο Πλάτων. Ας αναλογιστούµε µόνο τούτο 

ότι την είσοδο της Ακαδηµίας κοσµούσε µια επιγραφή που έλεγε:  

«�����������	 ����	 ������».30 

 Όσον αφορά στον απώτερο σκοπό της φιλοσοφίας όπως τον αντιλαµβανόταν 

ο Ξενοκράτης διαβάζουµε σε απόσπασµα, από την Ιστορία της Φιλοσοφίας, που 

αποδίδεται στο Γαληνό:������ ��  ���������	 ������ 	 !��� ���" #�����$��ν �� 

����%&��	 !� �' (�) ������*��� �&� �����$���.� 31 Ο πρακτικός σκοπός 

της φιλοσοφίας, λοιπόν, είναι η εξασφάλιση της ηρεµίας, της ισορροπίας στη ζωή 

του ανθρώπου.  

Η �ταραξία (ψυχική ηρεµία), που προκύπτει ως τελική κατάσταση απ� τα δια-

δοχικά βήµατα:1)�σοσθένεια λόγων(ισοδυναµία αντίθετων επιχειρηµάτων) 2)�ποχή 

(αδυναµία να εξαχθεί οποιοδήποτε συµπέρασµα), 3)�ταραξία, αποτελεί το στόχο 

στη θεωρία των Σκεπτικών. 

Στον πυθαγόρειο τρόπο ζωής σκοπός είναι «να λυτρωθούν οι άνθρωποι από 

τον κύκλο των γεννήσεων και να ξαναµπούν στη χαµένη θεϊκή µακαριότητα µε 

την κάθαρση από το αισθησιακό, τη στροφή από το γήινο».32 Η µακαριότητα, η 

ηρεµία λοιπόν είναι το ζητούµενο στις θεωρίες των Σκεπτικών και των Πυθαγο-

                                                           
29 Heinze, απόσπ. 2: ∆ιογένης Λαέρτιος, IV 2, 10 
30 Βλέπε  σχετικά Fowler, D.H, The mathematics of Plato�s Academy, Oxford University Press, New York, 
1987, σ.197. 
31 Heinze, απόσπ.4. 
32 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σ.40. 
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ρείων. Ο Ξενοκράτης και η Ακαδηµία φαίνεται ότι δέχτηκαν σοβαρές επιδράσεις 

από αυτά τα φιλοσοφικά ρεύµατα. Άλλωστε η Ακαδηµία κατέληξε την εποχή του 

Αρκεσίλαου (265 π.Χ.) να προωθεί τις θέσεις των Σκεπτικών.33 

 Το χωρίο του Γαληνού σχετικά µε το τι πίστευε ο Ξενοκράτης για το σκοπό 

της φιλοσοφίας µπορεί να συσχετιστεί µε το ανέκδοτο που θέλει τον Πλάτωνα να 

υποστηρίζει, πως το κέρδος από τη φιλοσοφία είναι το «να κάθοµαι στη σιγουριά 

της στεριάς και να βλέπω τους ανθρώπους να παραδέρνουν στη φουρτουνιασµένη 

θάλασσα».34 Αν και οι δυο παραπάνω πηγές µπορούν να κριθούν αυστηρά για την 

εγκυρότητά τους, δε φαίνεται να βρίσκονται µακριά από αυτό, που ο Πλάτων, αλ-

λά και ο µαθητής του, Ξενοκράτης θεωρούσε πως είναι ο πρακτικός σκοπός της 

φιλοσοφίας, δηλαδή η ισορροπία στη ζωή που εξασφαλίζει ηρεµία. 

Ο Ξενοκράτης προχώρησε στην τριµερή διάκριση της φιλοσοφίας. Ο Σέξτος ο 

Εµπειρικός (απόσπ.1, Heinze) αναφέρει πως ο Ξενοκράτης, όπως ο Πλάτων που 

θεωρείται αρχηγός αυτής της διάκρισης, διακρίνει τρεις ενότητες στην φιλοσοφία 

(«φυσικόν», «ηθικόν», «λογικόν»), δηλαδή τη Φυσική, την Ηθική και τη ∆ιαλεκτι-

κή.  Σ� αυτή τη διάκριση θα στηριχθούµε και θα ασχοληθούµε µε το «λογικό» 

κοµµάτι της φιλοσοφίας του Ξενοκράτη. Βέβαια, όπως θα διαπιστώσουµε ο Λόγος 

στη σκέψη του κινείται στα πλαίσια της Μεταφυσικής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Long, A.A., Η Ελληνιστική Φιλοσοφία (Στωϊκοί-Επικούρειοι-Σκεπτικοί), µτφρ. ∆ηµόπουλος & ∆ραγώνα-
Μονάχου, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1990, 1987©. 
34 Ζιγκόν, Ο., Βασικά προβλήµατα της Αρχαίας Φιλοσοφίας, µτφρ. Σκουτερόπουλος, εκδ. Γνώση, Αθήνα, 
1991, σ.26. 
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Β) Η ∆ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ («ΤΟ ΛΟΓΙΚΟΝ») ΤΟΥ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ 

Πρόλογος 

Η µελέτη του έργου του Ξενοκράτη παρουσιάζει ενδιαφέρον, όχι µόνο από τη 

σκοπιά της ιστορίας της φιλοσοφίας, αλλά και από τη σκοπιά της καθαρής φιλο-

σοφικής σκέψης. Καθώς οι θέσεις του, όπως θα επιχειρήσουµε να τις ανασυγκρο-

τήσουµε, διακρίνονται από έναν αρκετά υψηλό βαθµό πρωτοτυπίας και από µια 

ξεχωριστή διανοητική λάµψη. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σκέψης του Ξε-

νοκράτη είναι η ικανότητά του να συνδυάζει θέσεις άλλων στοχαστών για να δη-

µιουργήσει τις δικές του. Βέβαια, βασικό υλικό γι� αυτήν του τη δραστηριότητα 

αποτελεί η θεωρία του Πλάτωνα, την οποία επεξεργάστηκε υπό το πρίσµα των 

θέσεων του Πυθαγόρειου Φιλολάου. 

 Αν και σε γενικές γραµµές, ο Ξενοκράτης ακολουθεί τον τρόπο του δασκάλου 

του, σε κάποια βασικά σηµεία παρεκκλίνει από την πλατωνική σκέψη και τελικά 

παραγάγει πρωτότυπες ιδέες στα πλαίσια της οντολογίας και της γνωσιολογίας. 

Όµως, ακόµη κι όταν δεν παρεκκλίνει από τις θέσεις του Πλάτωνα καταφέρνει µ� 

έναν ξεχωριστό τρόπο να παρουσιάζει και να αναπτύσσει την πλατωνική διαλε-

κτική. Σ� αυτήν του την προσπάθεια εξετάζει την πλατωνική διαλεκτική (θεωρία 

των Ιδεών) επιχειρώντας µια συστηµατοποίηση συγκεκριµένη και καθ� όλα προσ-

διορισµένη κάτι που ο ίδιος ο Πλάτων απέφυγε να πράξει. Προκειµένου να µελε-

τήσουµε τις θέσεις του Ξενοκράτη απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η παράλλη-

λη εξέταση των αντίστοιχων θέσεων του Πλάτωνα. Αυτήν τη µεθοδολογική πο-

ρεία θα ακολουθήσουµε στη διάρκεια της µελέτης. 

Ο Πλάτων ακολούθησε τη διαλεκτική µέθοδο35 στην προσέγγιση της γνώσης. 

Ξεκίνησε από τη σκέψη ότι ο άνθρωπος φτάνει στις ανώτερες αλήθειες (γενικές 

έννοιες) αφορµώντας από τις αισθήσεις, π.χ.: στην έννοια του ωραίου οδηγούµα-

στε κλιµακωτά από τα ωραία πράγµατα που βλέπουµε και θαυµάζουµε, έπειτα 
                                                           
35 Ο όρος διαλεκτική διατηρεί τη σηµασία της πλατωνικής θεώρησης (∆ιαλέγοµαι= συνοµιλώ και διαλέγω, 
ξεδιαλύνω). Ο Πλάτων γράφει: «Τόν δε �ρωτ�ν καί �ποκρίνεσθαι �πιστάµενον �λλο τι συ καλε�ς � διαλε-
κτικόν;» (Κρατύλος 390c), γι� αυτόν εποµένως διαλεκτική είναι η φιλοσοφία. Θεοδωρίδης, Χ., Εισαγωγή 
στη Φιλοσοφία, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα, 1955², σ.224. Όπως είδαµε στην Εισαγωγή (Περί Φιλο-
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αναγνωρίζουµε τις ωραίες πράξεις και τέλος καταλήγουµε στην γενική έννοια του 

ωραίου, η οποία βρίσκεται έξω από την αισθητή πραγµατικότητα (Συµπόσιο). Η 

νόηση είναι αυτή που µπορεί να προσφέρει την απόλυτη αλήθεια (επιστήµη) και 

µέσω αυτής οδηγούµαστε στις γενικές έννοιες, ενώ οι αισθήσεις προσφέρουν µέ-

σω των παραστάσεων µόνο γνώµες (δόξα). Μόνο µε την επεξεργασία των εννοιών 

κατακτάται η αλήθεια. Στη διαλεκτική νόηση τα µαθηµατικά προσφέρουν σηµα-

ντική βοήθεια ως ένα είδος προάσκησης.36 

Αν και σε κανένα από τα αποσπάσµατα που αφορούν τον Ξενοκράτη δεν ε-

ντοπίζεται ο όρος διαλεκτική ως φιλοσοφία, όπως εµφανίζεται στους µέσους 

(Κρατύλος) πλατωνικούς διαλόγους. Η διαλεκτική («λογικόν») του Ξενοκράτη, 

όπως επιλέξαµε να ονοµάσουµε τον κεντρικό κορµό αυτής της µελέτης, αναπτύσ-

σεται στους γενικούς άξονες της πλατωνικής διαλεκτικής. Αν και η διαλεκτική 

του Ξενοκράτη είναι η αναζήτηση της αλήθειας, της γνώσης σ� ένα πυραµιδικό 

σύστηµα µε τη χρήση των µαθηµατικών τρόπων, όπου οι αριθµοί τελικά είναι αυ-

τοί που οδηγούν στη γνώση, όπως θα δείξουµε.  

Η σχέση της αλήθειας µε την γνώση για τον Ξενοκράτη εµφανίζεται καινοτο-

µική σε ορισµένα σηµεία. Ένα σηµαντικό σηµείο διαφοροποίησης προς την πλα-

τωνική θεώρηση έγκειται στο οντολογικό επίπεδο, δηλαδή στα είδη των ουσιών. 

Σύµφωνα µε την ξενοκράτεια θεώρηση, οι ουσίες είναι τρεις: α) νοητή, β) αισθητή 

και γ) δοξαστή-σύνθετη. Ένα εξίσου σηµαντικό σηµείο στη διαλεκτική του Ξενο-

κράτη αφορά την ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς.  

Ήδη αναφερθήκαµε στην υποβάθµιση της διαλεκτικής από τους Ακαδηµει-

κούς, όπως επισηµαίνει ο Vegetti. Αυτή η υποβάθµιση της διαλεκτικής συνίσταται 

κυρίως στην ενοποίηση της γνώσης, στην οποία προχωρούν οι Ακαδηµεικοί, οι 

οποίοι θεωρούν ότι κάθε επιµέρους γνώση δεν έχει το χαρακτήρα της δόξας, αλλά 

το χαρακτήρα της επιστήµης. «Η ενοποίηση του συνόλου των γνώσεων επιτυγχά-

νεται µέσω της συστηµατικής χρήσης αναγωγικών διαδικασιών, που έχουν ως 

πρότυπο τις µεθόδους των µαθηµατικών, τα πράγµατα της καθέκαστον εµπειρίας 

                                                                                                                                                                             
σοφίας), ο Ξενοκράτης διακρίνει τη φιλοσοφία σε «λογικόν», «ηθικόν», «φυσικόν», για να αποδώσουµε το 
«λογικόν» του τον όρο διαλεκτική. 
36 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σ.163. 
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ανάγονται σε στοιχειώδεις δοµές χώρου, αυτές σε αριθµούς και αυτοί µε τη σειρά 

τους, σε πολύ γενικά στοιχεία και αρχές.»37  

Ο Vegetti εξηγεί µ� αυτόν τον τρόπο την αντικατάσταση των δύο οντολογικών 

πλατωνικών επιπέδων από µια πολλαπλότητα βαθµίδων, η οποία δοµείται πυραµι-

δικά. Σ� αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύστηµα του Ξενοκράτη και θα διαπι-

στωθεί ότι πράγµατι η πυραµίδα είναι το στοιχείο που περιγράφει το οντολογικό 

σύστηµά του, καθώς και ότι η καθαρή θεωρητική κατεύθυνση της σκέψης στην 

Ακαδηµία είναι αυτή που χαρακτηρίζει τις θέσεις του. 

Η συστηµατική µελέτη της γνωσιοθεωρίας και οντολογίας του Ξενοκράτη θα 

αναδείξει τον κορµό της φιλοσοφικής του θεώρησης, µε σκοπό να ανασυγκροτη-

θεί το φιλοσοφικό του σύστηµα. Σ� αυτήν την προσπάθεια διερεύνησης του φιλο-

σοφικού συστήµατος του Ξενοκράτη θα διαπιστώσουµε τελικά ότι η διαλεκτική 

του Ξενοκράτη είναι Μεταφυσική. Σε ένα δρόµο που φαίνεται να χάραξε ο ίδιος ο 

Πλάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37 Vegetti [2000], σ.197. 
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Ι) Τα τρία είδη της ύπαρξης και της γνώσης 
Σ� αυτήν την ενότητα θα πραγµατευτούµε το ζήτηµα των ειδών (κατηγοριών) 

της ουσίας και της γνώσης, καθώς και τη µεταξύ τους σχέση. Μπορούµε, λοιπόν, 

να ξεκινήσουµε µε την πεποίθηση ότι ο Ξενοκράτης διατήρησε µια στενή σχέση 

εξάρτησης ανάµεσα στην ουσία (ύπαρξη) και τη γνώση ακολουθώντας το παρά-

δειγµα του δασκάλου του. Ο Ξενοκράτης, σύµφωνα µε το απόσπ.5 (Heinze), φαί-

νεται να θεωρεί ότι υπάρχουν τρία είδη ουσιών. Αυτό σηµαίνει ότι προχώρησε 

στην τριµερή ιεράρχηση του όντος, ακολουθώντας µια «κοσµολογική θεώρη-

ση»,38 λαµβάνοντας υπόψη του κατά κύριο λόγο τον κόσµο, δηλαδή όσα υπάρ-

χουν πάνω στη γη κι όσα φαίνονται πάνω από αυτήν. 

Το απόσπ. 5, το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή των θέσεων του Ξενοκράτη 

σχετικά µε το ζήτηµα, το αντλούµε από το έργο του Σέξτου του Εµπειρικού µε 

τίτλο, Προς ∆ογµατικούς Α΄: Προς Λογικούς Α΄ (Προς Μαθηµατικούς VII).39 Σ� αυ-

τό το βιβλίο ο Σέξτος πραγµατεύεται τις θέσεις των «δογµατικών» (λογικών και 

διαλεκτικών) σχετικά µε την αλήθεια και το κριτήριό της.  

Ο Σέξτος ακολουθεί έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο έκθεσης των θέσεων των 

προγενέστερων φιλοσόφων κάθε φορά. Αντιπαραβάλλει προς αυτές τις θέσεις των 

Σκεπτικών και ασκεί παράλληλα κριτική στις θέσεις των προγενέστερων προκει-

µένου να αναδείξει την ορθότητα των θέσεων των Σκεπτικών. Ο Σέξτος, ακολου-

θώντας λοιπόν τη χρονολογική σειρά, παραθέτει τη θέση του Πλάτωνα. Σύµφωνα 

λοιπόν µε το κείµενο (Προς ∆ογµατικούς Α΄, 141-143): «Ο Πλάτων στον Τίµαιο 

διακρίνοντας τα πράγµατα στα νοητά και στα αισθητά και λέγοντας ότι µε το λόγο 

µπορούν να συλληφθούν τα νοητά, ενώ τα αισθητά αποτελούν αντικείµενο (υποκει-

µενικής) γνώµης («δοξαστά»), καταφανώς όρισε κριτήριο για τη γνώση της πραγµα-

τικότητας το λόγο, µολονότι συµπεριλαµβάνει σε αυτόν και την ενάργεια, που προ-

κύπτει µέσω της αίσθησης. Το διατυπώνει ως εξής: «τι είναι αυτό που είναι πάντα, 

αλλά δεν έχει γένεση, και τι αυτό που γίνεται αλλά δεν είναι ποτέ; το ένα µπορεί και 

αγκαλιάζει η νόηση µαζί µε λόγο, το άλλο η γνώµη µαζί µε αίσθηση».  Οι Πλατωνι-

                                                           
38 Guthrie [1978], σ.471.  
39 Σχετικά µε τους τίτλους και τη διαίρεση των έργων του Σέξτου σηµειώνουµε ότι τα πέντε βιβλία µε τίτλο 
Προς ∆ογµατικούς Α-Ε και τα 6 µε τίτλο Προς Μαθηµατικούς (που αναφέρονται στους δασκάλους των 
εγκυκλίων µαθηµάτων) έχουν περάσει στην παράδοση και µε τον τίτλο Προς Μαθηµατικούς I-XI. 
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κοί υποστηρίζουν ότι λόγος περιληπτικός στον Πλάτωνα καλείται αυτός που συν-

δυάζει την ενάργεια και την αλήθεια».40 Ο Σέξτος παρακάτω (Προς ∆ογµατικούς Α΄ 

144) επισηµαίνει ότι: «Για να έρθει σε επαφή ο λόγος µε την ενάργεια και να δια-

κρίνει επιπλέον το αληθές που αυτή περικλείει χρειάζεται ο λόγος συνεργό την αί-

σθηση, διότι, δεχόµενος µέσω αυτής την παράσταση, παράγει τη νόηση και τη γνώση 

του αληθούς, οπότε ο λόγος αγκαλιάζει τόσο την ενάργεια όσο και την αλήθεια, 

πράγµα που ισοδυναµεί µε το να αντιλαµβάνεται µε βεβαιότητα (καταληπτικόν)».41 

Μ� αυτόν τον τρόπο ο Σέξτος πολύ συνοπτικά παρουσιάζει την οντολογική θεώ-

ρηση του Πλάτωνα και των Πλατωνικών, η οποία συνίσταται στην διττή υπόστα-

ση της ουσίας µε εµφανέστατη την υπεροχή της νοητής ουσίας. 

Κατόπιν, ο Σέξτος καταγράφει τη θέση του Σπεύσιππου, ο οποίος διαδέχτηκε 

τον Πλάτωνα στη διεύθυνση της Ακαδηµίας και του οποίου οι θέσεις διαφορο-

ποιούνται απ� αυτές του δασκάλου του. «Ο Σπεύσιππος», γράφει ο Σέξτος (Προς 

∆ογµατικούς Α΄, 145), «εφόσον από τα πράγµατα άλλα είναι αισθητά, άλλα είναι 

νοητά, των νοητών κριτήριο είπε ότι είναι ο επιστηµονικός λόγος, ενώ των αισθη-

τών η επιστηµονική αίσθηση»42. Έπειτα, ο Σέξτος αναφέρει δύο παραδείγµατα για 

να εξηγήσει τη σηµασία της παρουσίας του λόγου στην «επιστηµονική αίσθηση».  

Ο Tarán στην εµπεριστατωµένη µελέτη του σχολιάζοντας το συγκεκριµένο 

χωρίο, το οποίο αναφέρεται στο Σπεύσιππο, σηµειώνει ότι η χρήση του όρου «ε-

πιστηµονική αίσθηση» προκειµένου να περιγραφθεί το κριτήριο της αλήθειας για 

τα αισθητά µπορεί να παραπέµπει στην ορολογία των Στωικών και η χρήση αυτού 

του όρου να µην αφορά τη θέση του Σπεύσιππου, αλλά να προέρχεται από τον ίδιο 

                                                           
40 «Πλάτων τοίνυν �ν τ	 Τίµαι
 διεόµενος τά πράγµατα ε�ς τε τα νοητά και α�σθητά, και ε�πών περιληπτικά 
µέν λόγ
 εναι τά νοητά, δοξαστά δε τυγχάνειν τά α�σθητά, προδήλως κριτήριον �ρισε τ�ς τ�ν πραγµάτων 
γνώσεως τον λόγον, συµπεριλαβών α�τ	  και την διά τ�ς α�σθήσεως �νάργειαν. λέγει δε ο�τως�  «τι τό �ν 
�εί, γένεσιν δέ ο�κ �χον, και τι το γινόµενον µέν, �ν δε ο�δέποτε; το µέν δή νοήσει µετά λόγου περιληπτόν, 
το δε δόξ� µετά α�σθήσεως» περιληπτικόν δε καλε�σθαι φασι λόγον παρ� α�τ	 ο� Πλατωνικοί τον κοινόν τ�ς 
�ναργείας και τ�ς �ληθείας.» (Προς ∆ογµατικούς Α΄, 141-143). 
41 «εις µέντοι το επιβάλλειν τ� �ναργεί� και το εν ταύτ� �ληθές διακρίνειν πάλιν συνεργο� δε�ται � λόγος τ�ς 
α�σθήσεως� διά ταύτης γάρ την φαντασίαν παραδεχόµενος ποιε�ται την νόησιν και την �πιστήµην τ�ληθο�ς, 
ώστε περιληπτικόν α�τον �πάρχειν τ�ς τε �ναργείας και τ�ς �ληθείας, �περ �σον �στί τ	 καταληπτι-
κόν.»(Προς ∆ογµατικούς Α΄ 144).  
42 «Σπεύσιππος ∆ε, επεί τ�ν πραγµάτων τα µεν �στιν α�σθητά, τα δε νοητά, τ�ν µεν νοητ�ν κριτήριον 
�λεξεν ε�ναι τον �πιστηµονικόν λόγον, τ�ν α�σθητ�ν την �πιστηµονικήν α�σθησιν.»(Προς ∆ογµατικούς Α΄, 
145). 
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τον Σέξτο και την πηγή που χρησιµοποίησε για να ανασυγκροτήσει τις θέσεις του 

Σπεύσιππου.43 Ο Tarán υποσηµειώνει, ακόµα, ότι ο ίδιος αµφιβάλλει για τη χρήση 

της «επιστηµονικής αίσθησης» απ� τον ίδιο το Σπεύσιππο και υιοθετεί τη σκέψη 

ότι ο Σπεύσιππος µίλησε απλά για «αίσθησιν».44 

Ο Σέξτος, αφού ολοκληρώνει την παρουσίαση των θέσεων του Σπεύσιππου, 

προχωρά στην καταγραφή των θέσεων του Ξενοκράτη, ο οποίος έπεται χρονικά 

του Σπεύσιππου στη διαδοχή της Ακαδηµίας: 

«#�����$��	+��+���,	+����+�-���	+�.���/+�0�+���+������0� �0� �� ����0� 

�0� �� �1������+��+��2���3�/ 4� ������0� ��� �.��� �0� !���	 �-����*/ 

����0� �� �$����+�&�+!���	+�-����*/ ��2���3� �� �� �1ν����� 

�0�+�-��*+��*+�-����*.+5���0+���+�$�+!���+�6+����3���/+����0+��+��7�������

���	
+��1���+������+��*���+!%8����+���+��8���/+�9	+���+!���	+�-��- 

��*+��+����9	+�-���	+����3����+����������+�0�+!��������/+�9	+��+!���	+  

�-����*+��+������9	+�0�+�:������,+�9	 +��+����9	+�0�+�82��;+��+��1���+ 

����&	+��+���++��"+��*+!�����������*+�8���+����3����+(�(��8�+��+��$�%���+��

+�����	/��+��+��"+�9	+++����3���	++�����	+���/+�-%+�<��+��+=	+��+��"+++��*+!�

����������*+�8���/+��+��+�1������+������+�����*	+��+��+>����*	+�?+�$�%���+�

9	+�"��82�	+�0�+���+����+����9+�.���+�0�+��+>���9
+@���+��+���,	+A����	+���

����8����/B�������+���+�0�+�&�+����&�/+����$�����+�C���/+D���E+��+�0�+

�&�+������&�/+F$%����+��+�0�+�&�+��2���&�
»45 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Σέξτο, ο Ξενοκράτης αποδέχεται την ύπαρξη τριών 

ουσιών: α) την αισθητή, β) τη νοητή και γ) τη σύνθετη και δοξαστή. Προτού ανα-

φερθεί στο κριτήριο της καθεµιάς, σηµειώνει τη σχέση της καθεµιάς µε τον ουρα-

νό. ∆ιαπιστώνουµε έτσι αυτό που εισαγωγικά αναφέρθηκε ότι, δηλαδή η «κοσµο-

                                                           
43 Tarán, Leonardo, Speusippus of Athens (A critical study with a collection of the related texts and com-
mentary), Leiden, 1981, σ.432. 
44 Tarán [1981],σ.433, υποσηµ.254. 
45«Ο Ξενοκράτης λέει ότι υπάρχουν τρεις ουσίες, η αισθητή, η νοητή και η σύνθετη και δοξαστή, απ� τις οποίες αισθη-
τή είναι αυτή που βρίσκεται εντός του ουρανού, νοητή έξω από τον ουρανό κι η δοξαστή κι σύνθετη είναι η ουσία του 
ίδιου του ουρανού. ∆ιότι είναι ορατή µε την αίσθηση και νοητή µέσω της αστρονοµίας. Εφόσον έτσι έχουν τα πράγµα-
τα, για την εκτός ουρανού και νοητή ουσία κριτήριο αποφασίστηκε η επιστήµη, για την εντός ουρανού και αισθητή 
κριτήριο είναι η αίσθηση και για την µεικτή η γνώµη. Απ� αυτά γενικά το κριτήριο που προσφέρεται από τον επιστη-
µονικό λόγο είναι σίγουρο και αληθές, το κριτήριο από την αίσθηση αληθές βέβαια, αλλά όχι έτσι όπως αυτό που προ-
σφέρεται από τον επιστηµονικό λόγο, ενώ το σύνθετο είναι ανάµεσα στην αλήθεια και το ψεύδος, διότι η γνώµη άλλο-
τε είναι αληθής και άλλοτε ψευδής. Γι� αυτό η παράδοση λέει για τρεις µοίρες την Άτροπο των νοητών, επειδή είναι 
αµετάθετη, την Κλωθώ των αισθητών και τη Λάχεσι των όντων της δόξας(γνώµης).»Σέξτος ο Εµπειρικός, Άπαντα τ. 3, 
µτφρ Καραστάθη Μ-Α., Κάκτος, Αθήνα, 1998. 
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λογική θεώρηση» διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστηµα του Ξενοκράτη, 

όπως αυτό παρουσιάζεται από τον Σέξτο.  

Στη σκέψη του Ξενοκράτη κυρίαρχη θέση κατέχει το θείο, εποµένως δε πρέπει 

να µας προβληµατίζει το τελευταίο τµήµα του αποσπάσµατος, το οποίο αναφέρε-

ται στις Μοίρες (µυθικές θεότητες συνδεδεµένες µε τη ζωή και το θάνατο του αν-

θρώπου). Σύµφωνα λοιπόν µε τη µυθολογία η Άτροπος (= αναπότρεπτη), η Κλω-

θώ (= συνεχώς γυρίζει, κλώθει) και η Λάχεσις (= κλήρωση) είναι οι θεότητες που 

καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου.46  

Η πρώτη συµβολίζει τα σταθερά και αµετάβλητα, όσα δεν υπάρχει περίπτωση 

ποτέ να αλλάξουν, η δεύτερη τα µεταβλητά και συνεχώς εναλλασσόµενα και η 

τρίτη όσα τυχαίνουν. Αυτά τα τελευταία είναι εκείνα που µπορούν άλλοτε να αλ-

λάζουν κι άλλοτε να παραµένουν αµετάβλητα. Όπως θα διαπιστώσουµε στη συνέ-

χεια, οι τρεις αυτές θεότητες µε τους ιδιαίτερους συµβολισµούς τους ταιριάζουν 

απόλυτα στην τριµερή ιεράρχηση της ύπαρξης, όπως την καθόρισε ο Ξενοκράτης. 

Στη σχέση του Ξενοκράτη µε το θείο θα επανέλθουµε στη συνέχεια, καθώς η θεο-

λογία του διαµορφώνεται και διαµορφώνει την οντολογία του.  

Οι ουσίες για τον Ξενοκράτη είναι: α) Η αισθητή ουσία, στην οποία ανήκουν 

αυτά που υπάρχουν µέσα στον ουρανό, δηλαδή ό,τι βρίσκεται κάτω από το ουρά-

νιο στερέωµα κι αυτά είναι τα αντικείµενα της αίσθησης. β) Η νοητή ουσία, στην 

οποία ανήκουν όσα βρίσκονται έξω από τον ουρανό, δηλαδή πέρα από το ουράνιο 

στερέωµα, «εκεί», όπου µόνο ο νους µπορεί να φτάσει και ουσιαστικά δεν κατα-

λαµβάνει έναν πραγµατικό-υλικό χώρο, εκεί βρίσκονται τα αντικείµενα της διά-

νοιας. Και τέλος γ) η δοξαστή και σύνθετη ουσία, η οποία ταυτίζεται µε τον ίδιο 

τον ουρανό κι η οποία συνδυάζει την αισθητή και νοητή ουσία. Η καινοτοµία του 

Ξενοκράτη είναι αυτή ακριβώς η δηµιουργία της τρίτης ουσίας, για την οποία 

φαίνεται να κάνει νύξη ο Αριστοτέλης στα Μετά τα Φυσικά (1028b25) : «�µέχρι 

προς την του ουρανού ουσίαν και τα αισθητά». 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι ο Ξενοκράτης ακολουθεί τη διάκριση του Πλάτωνα 

ανάµεσα σε νοητή και αισθητή ουσία, όπως και ο Σπεύσιππος, σε γενικές γραµ-

                                                           
46 Burkert, W.H., Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, µτφρ. Μπεζαντάκος & Αβαγιανού, Καρδαµίτσας, Αθήνα, 
1993, σ. 368. 
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µές. Ωστόσο, ο Ξενοκράτης προσθέτει κάτι καινούριο και αυτό είναι ο ορισµός 

της τρίτης ουσίας, αυτής του ουρανού.  

Κατ� αρχάς πρέπει να διευκρινίσουµε τι είναι ο ουρανός. Τον ουρανό λοιπόν 

αποτελούν όλα όσα βρίσκονται πάνω από τη γη και αιωρούνται, δηλαδή οι πλανή-

τες, τα άστρα, όλα τα µετέωρα εν γένει. Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε το 

σύγχρονο όρο του σύµπαντος για να περιγράψουµε τι είναι αυτό που αντιπροσω-

πεύει ο ουρανός. Ο Ξενοκράτης φαίνεται ότι επιλέγει τον ουρανό ως την τρίτη 

ουσία, που συνδυάζει την αισθητή και τη νοητή, διότι όπως φαίνεται στη συνέχεια 

του αποσπάσµατος 5, το κριτήριο της αλήθειας για τον ουρανό βασίζεται εξίσου 

και στους δύο χώρους, αυτόν της αίσθησης και τον άλλο της νόησης.  

Η «δοξαστή» ουσία, λοιπόν, γίνεται αντιληπτή µέσω της όρασης και αυτή εί-

ναι η σχέση της µε την αισθητή ουσία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται αντιληπτή και µέ-

σω της αστρονοµίας και έτσι προσδιορίζεται η σχέση της µε τη νοητή ουσία. Αυτό 

το σηµείο χρειάζεται κάποιες διευκρινίσεις. Η άποψη µου είναι ότι το αισθητό 

τµήµα της σύνθετης ουσίας έγκειται στα αισθητηριακά δεδοµένα της όρασης του 

ανθρώπου, δηλαδή, η αισθητή υπόσταση της δοξαστής ουσίας σηµαίνει απλά: 

«βλέπω τον έναστρο ουρανό τη νύκτα, βλέπω τον ήλιο στη διάρκεια της ηµέρας».  

Σχετικά µε το νοητό τµήµα της σύνθετης ουσίας αυτό προσδιορίζεται από τη 

µελέτη και την παρατήρηση του ουρανού, µ� αυτές τις µεθόδους η αστρονοµία 

επιτελεί το έργο της. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι η αστρονοµία για τον Πλά-

τωνα είναι µαθηµατικά. Η νοητή υπόσταση της σύνθετης ουσία σχετίζεται µε τα 

καθαρά µαθηµατικά, µε τη διάνοια. Εποµένως, ο άνθρωπος προκειµένου να γνω-

ρίσει την τρίτη ουσία, αυτήν του ουρανού χρειάζεται να επιστρατεύσει και τις αι-

σθήσεις του αλλά και τη νόησή του. 

Η οντολογία διαπλέκεται µε τη γνωσιολογία στη σκέψη του Ξενοκράτη. Τι 

υπάρχει (ουσία) και το κριτήριο της αλήθειας για την ουσία αναπτύσσονται ταυ-

τόχρονα. Έτσι, µε βάση τα είδη των ουσιών διακρίνουµε στο επίπεδο της γνώσης 

ότι ισχύουν τα εξής: i) στα πράγµατα έξω από τον ουρανό αντιστοιχούν τα αντι-

κείµενα της διάνοιας («����0� �-����») και όπως είπαµε γι� αυτά κριτήριο είναι 

η «!����3��», δηλαδή, η γνώση µε το µέγιστο, τον απόλυτο βαθµό βεβαιότητας 

(ορθός λόγος), ii) στα πράγµατα, που υπάρχουν µέσα στον ουρανό αντιστοιχούν 
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τα αντικείµενα της αίσθησης «������0� �-����» και γι� αυτά κριτήριο είναι η 

«�:�����	», δηλαδή η αισθητηριακή αντίληψη, οι αισθήσεις. Μέχρι εδώ, το σχήµα 

φαίνεται πως ανταποκρίνεται στο γενικότερο δυϊστικό σύστηµα του Πλάτω-

να(Ιδέες/νοητή ουσία � Αισθητά/αισθητή ουσία).  

Η παρέκκλιση του Ξενοκράτη ως προς τις θέσεις του Πλάτωνα, όπως αυτές 

καταγράφονται στα έργα του, εµφανίζεται, όταν παρουσιάζει iii) τον ίδιο τον ου-

ρανό ως ���2���0�� και ��1������ �-�����, δηλαδή, ως ύπαρξη και των αισθη-

τών και των νοητών, στην οποία αντιστοιχούν τα αντικείµενα της πίστης ή της 

γνώµης (��82�	�), όπου τα µεν αισθητά γίνονται αντιληπτά µέσω της όρασης και 

τα δε νοητά µέσω της «αστρολογίας». Ο Guthrie σηµειώνει ότι «ο συνδυασµός της 

παρατήρησης των ουράνιων σωµάτων και της διάνοιας στη µελέτη ακολουθεί 

στενά τον Πλάτωνα (Πολιτεία VII, 529d-530c), αλλά η τριµερής διάκριση της 

γνώσης είναι καινούρια»47 και ανήκει στον Ξενοκράτη. 

 Βέβαια, η έννοια της δόξας υπάρχει και στις θέσεις του Πλάτωνα. Στο έκτο 

βιβλίο της Πολιτείας, όπου γίνεται λόγος για τη Γραµµή της ύπαρξης ο Πλάτων 

τοποθετεί στο τµήµα της γραµµής που αντιστοιχεί στα αισθητά όντα στο πρώτο 

µισό την πίστη � δόξα, ενώ στο άλλο µισό την εικασία, η οποία αντιστοιχεί στην 

σκιά των όντων. Ο ίδιος ο Πλάτων κάνει ακόµη λόγο για την αληθή δόξα στον Τί-

µαιο, στο έργο του, το οποίο κυρίως ασχολείται µε τον κόσµο και τη δοµή του.  

Ο Ξενοκράτης, όπως συχνά διαφαίνεται, έχει µια ιδιαίτερη σχέση µε το συγκε-

κριµένο διάλογο του Πλάτωνα, τον Τίµαιο. Αρχαίοι συγγραφείς αλλά και σύγχρο-

νοι µελετητές συσχετίζουν τόσο τον τρόπο του Ξενοκράτη όσο και τις καθ� αυτό 

θέσεις του µε τις ιδέες που ο ίδιος ο Πλάτων διατυπώνει στον Τίµαιο.48 Είναι ξε-

κάθαρο ότι ο Πλάτων τοποθετεί τη δόξα στο επίπεδο των αισθητών και εποµένως 

είναι εκ προοιµίου κατώτερη σε σχέση µε ό,τι βρίσκεται στο χώρο του νοητού. 

Όµως, γιατί ο Ξενοκράτης οδηγείται στο να δηµιουργήσει την τρίτη ουσία του 

ουρανού; Γιατί αποδίδει τη «δόξα» και στο επίπεδο του νοητού; Αυτή η κατα-

σκευή του µπορεί να αιτιολογηθεί, αν θεωρήσουµε ότι προσπαθεί να συνενώσει 

δυο θέσεις του ίδιου του Πλάτωνα, όπως διατυπώνονται η µια στην Πολιτεία και η 

                                                           
47 Guthrie [1978], σ.471. 
48 Cherniss, H., Aristotle�s Criticism of Plato and the Academy, v I, Russell &Russell, New York,1962. 
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άλλη στον Τίµαιο όσον αφορά τη σχέση της όρασης και της αστρονοµίας µε τη 

δυνατότητα, που προσφέρουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Στον Τίµαιο 47b6-

c2 διαβάζουµε για την τελική αιτία της όρασης και τη σχέση της µε την αστρονο-

µία:«�ο θεός την(ενν. όραση) ανακάλυψε και µας την δώρισε, για να µπορούµε να 

παρατηρούµε στον ουρανό τις αδιατάρακτες κυκλικές κινήσεις του νου και να τις 

προσαρµόζουµε στις συγγενικές αλλά ταραγµένες περιφορές της δικής µας διά-

νοιας�».49 Στον Τίµαιο (47a7-c3) η ενασχόληση µε τον ουρανό (αστρονοµία) 

βρίσκεται στο επίκεντρο και η σπουδαιότητα της όρασης τονίζεται ως ο σηµαντι-

κότερος παράγοντας στη γένεση της φιλοσοφίας(«γένος φιλοσοφίας») και στην 

αποκάλυψη της αλήθειας.  

Ενώ, αντίθετα, στην Πολιτεία (527d-531d) εναντιώνεται στην πρακτική των 

αστρονόµων και τη στάση των φιλοσόφων, που µεταχειρίζονται αυτήν την πρα-

κτική και θεωρεί πως τα δεδοµένα της παρατήρησης του ουρανού δεν προσφέ-

ρουν τίποτα στην αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό που αντιπροτείνει είναι η «πραγ-

µατική αστρονοµία», που δεν στηρίζεται στην όραση, αλλά βασίζεται αποκλειστι-

κά στο «λόγο και τη διάνοια» και αποτελεί απαραίτητη προπαίδεια για τη διαλε-

κτική.  

Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε, η όραση στον Τίµαιο διαδραµατίζει καθο-

ριστικό ρόλο και είναι αυτή που επιτρέπει την παρατήρηση του ουρανού, µια δια-

δικασία που φέρνει τους ανθρώπους κοντά στην ορθή διανόηση, ενώ στην Πολι-

τεία ο Πλάτων απορρίπτει αυτήν τη δυνατότητα της όρασης αποκόπτοντας την 

από µια τέτοια ύψιστη λειτουργία, την οποία αποδίδει αποκλειστικά στη δύναµη 

της διάνοιας, µόνο η διάνοια µπορεί να συσχετιστεί και να κατανοήσει τον ουρα-

νό. Το ερώτηµα τελικά είναι πώς ο άνθρωπος µπορεί να κατανοήσει τον ουρανό 

και να οδηγηθεί µέσω αυτού στην καθαρή νόηση και στην κατανόησή του, η ο-

ποία αποτελεί την πεµπτουσία της γνώσης.  

Ο Ξενοκράτης δίνει τη δική του απάντηση: ενώνει τη δυνατότητα της όρασης 

και της αστρονοµίας στην ουσία του ουρανού. Ενώνει αυτές τις δύο θέσεις στην 

έννοια της δόξας, στην οποία και η όραση και η αστρονοµία χωρούν και µπορούν 

να δώσουν την αλήθεια για τον ουρανό. Ο Ξενοκράτης αποδεσµευόµενος από την 

                                                           
49 Πλάτων, Τίµαιος, εισαγωγή-µετάφραση-σχόλια: Κάλφας Β., Πόλις, Αθήνα, 1995. 
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αρνητική απόχρωση που αποδίδει ο Πλάτων στην δόξα (γνώµη) θεωρεί τη δόξα 

ικανή να προσφέρει σε κάποιο βαθµό «επιστηµονική» γνώση, καθώς την θεωρεί 

αποτέλεσµα συνδυασµού της νόησης και της αίσθησης.  

Σ� αυτό σηµείο οφείλουµε να επανέλθουµε στη θέση που διατυπώνει ο Vegetti 

σχετικά µε την ολιστική θεώρηση της γνώσης που υλοποιείται στην Ακαδηµία µε-

τά το θάνατο του Πλάτωνα. Η δόξα (γνώµη) αποκτά πλέον το χαρακτήρα της επι-

στήµης και µε τη χρήση αναγωγικών διαδικασιών οι Ακαδηµεικοί περνούν στην 

κατασκευή µιας πυραµιδικής οντολογίας ξεκινώντας από αρχές και στοιχεία για 

να προχωρήσουν έπειτα στα αισθητά. Αυτόν το δρόµο φαίνεται να ακολουθεί ο 

Ξενοκράτης στο σύστηµα του όπως αυτό παραδίνεται από τις µαρτυρίες. Η δόξα 

δεν είναι πια µια υποκειµενική, ευµετάβλητη γνώση, αλλά επιφορτίζεται µε τη 

διττή δυνατότητα της νόησης και της αίσθησης. 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, πως ο Ξενοκράτης επηρεασµένος προφανώς από δύο 

διαφορετικές τοποθετήσεις του δασκάλου του, µία της µέσης περιόδου και µία της 

ύστερης, επιχειρεί ένα συγκερασµό των δύο, δηλαδή τονίζει την αξία της όρασης 

και της παρατήρησης του ουρανού (αστρονοµία) προκειµένου να κατακτηθεί η 

ενδιάµεση «δόξα». Η σχέση της αστρονοµίας µε τη φιλοσοφία είναι αναµφισβή-

τητη, γιατί η αστρονοµία είναι µαθηµατικά. Όµως, αυτή η προσπάθεια συνδυα-

σµού του Ξενοκράτη, όπως θα φανεί αµέσως παρακάτω, προκαλεί κατ� αρχήν µια 

σειρά προβληµατικών ερµηνειών για το τι ακριβώς εννοούσε µε τη «δόξα» και τι 

αντιπροσωπεύει αυτή σε γνωσιολογικό επίπεδο. 

∆ε µπορούµε να παραβλέψουµε ακόµη και τις γνώσεις του στην αστρονοµία, η 

οποία δεν µπορεί να τον άφησε αδιάφορο, καθώς ζούσε και δρούσε στην Ακαδη-

µία. Όµως, τα προβλήµατα ξεκινούν από τη στιγµή που θα αναζητήσουµε το βαθ-

µό αλήθειας των κριτηρίων στην ενδιάµεση-σύνθετη αυτή ουσία. 

Ο Σέξτος συνεχίζοντας την καταγραφή των θέσεων του Ξενοκράτη αναφέρει 

πως το κριτήριο του «επιστηµονικού λόγου» είναι ακλόνητο και απόλυτα αληθές, 

αυτό της αίσθησης είναι αληθές, αλλά σε µικρότερο βαθµό από το πρώτο και η 

«δόξα», η ανάµεικτη είναι ανάµεσα στην αλήθεια και το ψεύδος. Σ� αυτό το ση-

µείο συναντούµε την πρώτη σκόπελο. Γιατί σύµφωνα µ� αυτή τη θεώρηση η α-

στρονοµία, η οποία αποτελεί προέκταση των µαθηµατικών, προσφέρει άλλοτε α-
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ληθή κι άλλοτε ψευδή κριτήρια, οι αισθήσεις προσφέρουν άλλοτε αληθή και άλ-

λοτε ψευδή κριτήρια � αυτή η θεώρηση ταιριάζει περισσότερο σε έναν οπαδό της 

Σκέψης - ή µήπως το αληθές τµήµα της δόξας προκύπτει από την αστρονοµία 

(µαθηµατικά), ενώ το ψευδές τµήµα από την αίσθηση; 

Προφανώς, η σκόπελος ξεπερνιέται αν δεχτούµε την τελευταία εκδοχή. Αν ε-

ξετάσουµε τις θέσεις του Πλάτωνα, όπως διατυπώνονται στους διαλόγους του, θα 

εντοπίσουµε τι ήταν αυτό που έκανε τον Ξενοκράτη να θεωρήσει ότι η ενδιάµεση, 

σύνθετη ύπαρξη αντιστοιχεί γνωσιολογικά στη δόξα και ακόµη πόσο σηµαντικός 

είναι ο ρόλος της συνύπαρξης της αίσθησης και της νόησης σ� αυτήν την ενδιάµε-

ση βαθµίδα. Καθώς θα διαπιστώσουµε πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος των µαθη-

µατικών στην κατάκτηση της γνώσης που περνάει µέσα από τη δόξα. 

Πριν προχωρήσουµε στη διεξοδική εξέταση της δόξας, θα εξετάσουµε το κρι-

τήριο της αλήθειας για τη νοητή ουσία. Το κριτήριο του «επιστηµονικού λόγου» 

για τα νοητά, όπως αναφέρει ο Σέξτος, αποτελεί µέρος της ορολογίας του Σπεύ-

σιππου. Η επιλογή και η χρήση του συγκεκριµένου όρου µπορεί να τεθεί υπό συ-

ζήτηση, καθώς δεν µπορούµε µε βεβαιότητα να δεχτούµε ότι αυτός ήταν ο όρος 

που υιοθέτησε ο ίδιος ο Ξενοκράτης επηρεασµένος από τον Σπεύσιππο.50 Ο Σπεύ-

σιππος διακρίνει τα αντικείµενα της γνώσης σε αισθητά και νοητά, στα νοητά κρι-

τήριο είναι ο «επιστηµονικός λόγος», ενώ στα αισθητά κριτήριο είναι η «επιστη-

µονική αίσθηση». Σύµφωνα λοιπόν µ� αυτό και η αίσθηση µπορεί να συµµετέχει 

στην αλήθεια του λόγου. Για τον Ξενοκράτη το κριτήριο της αίσθησης είναι αλη-

θές, αλλά όχι όσο αυτό του επιστηµονικού λόγου, σ� αυτό το σηµείο και οι δύο 

σχολάρχες φαίνονται να ακολουθούν τη διδασκαλία του Πλάτωνα. Προφανώς «ε-

πιστηµονικός» σηµαίνει ότι και δύο, δηλαδή ο λόγος και η αίσθηση, µπορούν να 

προσφέρουν βέβαιη γνώση. Ο Guthrie σηµειώνει ότι «σ� αυτό ο Σπεύσιππος βρί-

σκεται κοντά στον Αριστοτέλη, ο οποίος πράγµατι ταύτιζε την αίσθηση µε το νου, 

δηλαδή την ικανότητα, η οποία διαθέτει τη διαισθητική κατανόηση της αλή-

θειας».51 

                                                           
50 Βλέπε παραπάνω υποσηµ. 43. 
51 Guthrie[1978], σ.466. 
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Μπορούµε µετά από όλα αυτά να συµπεράνουµε ότι η χρήση του «επιστηµο-

νικού λόγου» στο σύστηµα του Ξενοκράτη (απόσπ. 5, Heinze) ανάγεται στη χρή-

ση του όρου από τον Σπεύσιππο, µε όποιες επιφυλάξεις µπορούµε να διατηρή-

σουµε. Ο βαθµός αληθείας του «επιστηµονικού λόγου» είναι η απόλυτη αλήθεια. 

Τίποτα δεν µπορεί να κλονίσει τον «επιστηµονικό λόγο». Ό,τι συµπεριλαµβάνεται 

στη νοητή ουσία χαρακτηρίζεται από την απόλυτη αλήθεια και βεβαιότητα και 

ακόµα παραµένει σταθερή και αµετάβλητη (Ιδέες). Όλα τα παραπάνω αποτελούν 

τον κορµό της πλατωνικής θεωρίας. 

 Για να στηρίξουµε την πεποίθηση ότι οι διάδοχοι του Πλάτωνα ακολουθούν 

σε γενικές γραµµές τον δάσκαλό τους παραθέτουµε την αναφορά του ίδιου σχετι-

κά µε την ιεράρχηση της ύπαρξης και της γνώσης. Στην Πολιτεία (509d) ο Πλά-

των λέει: «�πως το αγαθό και ο ήλιος είναι, καθώς λέµε, δύο βασιλιάδες, ο ένας 

του νοητού κόσµου και ο άλλος του ορατού, για να µην πω του ουρανού και νοµί-

σεις πως θέλω να παίξω µε τη λέξη.»  Χωρίζει, λοιπόν, την ύπαρξη σε δύο µέρη 

στο νοητό και στο ορατό (αισθητό) επίπεδο και προχωρεί στη διαίρεση του πρώ-

του µέρους σε δύο άνισα µέρη: α) αρχή του Παντός και β) Ιδέες, αντίστοιχα διαι-

ρεί το δεύτερο µισό στα α΄) όντα και β΄) σκιές των όντων. Σ� αυτά τα τέσσερα µέ-

ρη της ύπαρξης αντιστοιχεί τέσσερα είδη γνώσης, όπως διαβάζουµε στο χωρίο 

που ακολουθεί (510e): «Και πάρε για τα τέσσερα αυτά τµήµατα τις τέσσερις αυτές 

ενέργειες που διαθέτει η ψυχή, το νου για το ανώτατο, τη διάνοια για το δεύτερο, 

απόδωσε στο τρίτο την πίστη και στο τελευταίο την εικασία και κατάταξέ τις αναλό-

γως, έχοντας υπόψη σου ότι έχουν τόση κάθε µία τους σαφήνεια όση είναι και η 

σχέση που έχουν µε την αλήθεια τα αντίστοιχα τµήµατά τους.» Ο νους και η διάνοια 

αντιστοιχούν στην απόλυτη, καθαρή αλήθεια, ενώ η πίστη είναι µια εικόνα της 

αλήθειας και αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να είναι και ψευδής και τέλος η εικασία 

είναι η εικόνα της εικόνας, άρα είναι βέβαια ψευδής. 

Στο σχήµα του Πλάτωνα το καθετί έχει µια θέση και τον αντίστοιχο βαθµό α-

λήθειας, έτσι διαπιστώνουµε ότι τα «ενδιάµεσα µαθηµατικά» τοποθετούνται στη 

δεύτερη βαθµίδα ανάµεσα στις Ιδέες και τα αισθητά. Εξετάζοντας παράλληλα το 

πλατωνικό σχήµα µ� αυτό του Ξενοκράτη θα µπορούσε να µας δηµιουργηθεί η 

εντύπωση ότι η «ενδιάµεση δόξα» µπορεί να ταυτιστεί µε τα «ενδιάµεσα  µαθηµα-
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τικά». Όµως σχετικά µ� αυτό ο Guthrie υποσηµειώνει, όταν κάνει λόγο για τις 

βαθµίδες της ύπαρξης και της γνώσης στον Ξενοκράτη ότι: «Τα µαθηµατικά �εν-

διάµεσα� σχηµατίζουν κατά µία έννοια µια τρίτη τάξη, αλλά αυτά ακόµη ανήκουν 

στον νοητό κόσµο (στο επάνω µισό της Γραµµής Πολιτεία 509d), ενώ στον Ξενο-

κράτη ανήκει η ιδέα του ουρανού ως ένα ξεχωριστό αντικείµενο της �δόξας�».52 

Όπως δείξαµε παραπάνω η ενδιάµεση δόξα ανήκει ταυτόχρονα και στους δύο κό-

σµους. 

Ο Guthrie συνεχίζει επισηµαίνοντας πως «ο Ασκληπιός σε σχόλιο του (α-

πόσπ.34, Heinze) λέει ότι στη δεύτερη θέση µετά τις Ιδέες ο Ξενοκράτης τοποθε-

τεί τα αντικείµενα της διάνοιας, ό,τι ανήκει στα µαθηµατικά δηλαδή, γραµµές και 

σχήµατα, και µετά τελευταία τα φυσικά αντικείµενα. Αν και τα δύο χωρία είναι 

σωστά, παραµένει σκοτεινό πως αυτό το σχήµα συσχετίστηκε µε το άλλο, που πε-

ριέγραψε ο Σέξτος (απόσπ.5, Heinze).»53  

Τα αντικείµενα της διάνοιας σύµφωνα µε το απόσπ.34 τοποθετούνται αµέσως 

µετά τις Ιδέες. Τα αντικείµενα της διάνοιας ανήκουν στην σύνθετη ουσία. Είναι 

αυτά που µπορούν να γίνουν αντιληπτά µέσω της όρασης, δηλαδή οι πλανήτες, τα 

άστρα γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο µε την όραση ως αντικείµενα της αί-

σθησης µπορούν να δίνουν ψευδείς εντυπώσεις (γνώµες). Καθώς η αίσθηση δεν 

διαθέτει την απόλυτη αλήθεια. Παράδειγµα: βλέπω την Αφροδίτη να κινείται στο 

ουράνιο στερέωµα και αποκτώ την εντύπωση ότι κινείται πολύ γρήγορα. Αυτή 

όµως η εντύπωση είναι εσφαλµένη. 

Τα αντικείµενα της διάνοιας όµως γίνονται αντιληπτά και µέσω της αστρονο-

µίας η οποία συνίσταται από την διαδικασία της νόησης και εποµένως εξασφαλί-

ζεται η απόλυτη αλήθεια. Παράδειγµα: µελετώντας τις τροχιές της Αφροδίτης 

διαπιστώνω ότι η Αφροδίτη κινείται αργά. Αυτή η διαπίστωση είναι αληθής, διότι 

η νόηση δεν ξεγελά. 

Οι δύο διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτηµα του Πλάτωνα: πώς ο άνθρωπος 

µπορεί να αποκτήσει την γνώση που κρύβει ο ουρανός; Με την όραση ή µε τη 

                                                           
52 Guthrie [1978], σ.471, υποσηµ.6. 
53 Guthrie [1978], ό.π. 
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νόηση; Ο Ξενοκράτης κάνει το άλµα. Και προχωρά στον συγκερασµό των δύο 

απόψεων. Με την όραση στο αισθητό τµήµα και µε τη νόηση στο νοητό τµήµα.  

Έτσι µπορεί να εξηγηθεί, γιατί η «δόξα» δίνει άλλοτε ψευδή και άλλοτε αληθή 

συµπεράσµατα. Η όραση µπορεί ως αίσθηση να µε ξεγελάσει, δηλαδή να θεωρή-

σω ότι  η Αφροδίτη κινείται πολύ γρήγορα (το πρωί την βλέπω στην µια άκρη του 

ουρανού το βράδυ στην άλλη) και αυτό να είναι ψευδές. Όµως η αστρονοµία- τα 

µαθηµατικά δεν θα µε οδηγήσουν ποτέ σε µη αληθή συµπεράσµατα. 

Πιστεύω ότι τα αντικείµενα της διάνοιας (σχήµατα και γραµµές) µπορεί να εί-

ναι οι πλανήτες, τα αστέρια ως σχήµατα και οι κινήσεις τους. Οι πλανήτες είναι 

σφαίρες, και οι κινήσεις τους (τότε) θεωρούνταν κυκλικές γραµµές! Κατέληξα σ� 

αυτό το συµπέρασµα, γιατί έτσι µπορούµε να επιχειρήσουµε µια πληρέστερη α-

ντιστοίχηση ανάµεσα στις βαθµίδες της ύπαρξης και της γνώσης, όπως παραδίδο-

νται από τα αποσπάσµατα που αφορούν τον Ξενοκράτη. 

Σε καµία περίπτωση δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι αυτό το σχήµα ανταποκρίνε-

ται πλήρως στο σύστηµα του Ξενοκράτη, όµως θεωρώ ότι προσέγγισα αρκετά το 

σχήµα που προκύπτει από τα αποσπάσµατα. 

Συνοψίζοντας όλα αυτά, συγκροτώντας µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη ει-

κόνα για το σύστηµα του Ξενοκράτη, µπορούµε να καταλήξουµε πως πίστευε ότι 

η ύπαρξη συγκροτείται σε τρία επίπεδα α) το νοητό, β) το αισθητό και γ) το συν-

δυασµό των δύο. Για τον Ξενοκράτη και η γνώση συγκροτείται σε τρία επίπεδα α) 

Ιδέες, β) αντικείµενα της διάνοιας και γ) αντικείµενα της αίσθησης. Ο βαθµός α-

λήθειας στα τρία επίπεδα λοιπόν είναι ο εξής : Οι Ιδέες είναι πάντοτε αληθείς ε-

ξαιτίας της επιστήµης (του ορθού λόγου), οι αισθήσεις είναι αληθείς, αλλά δεν 

διαθέτουν τον ορθό λόγο και τέλος η δόξα είναι και αληθής και ψευδής. 
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ΙΙ) Οι ιδέες είναι αριθµοί 
Σ� αυτό το δεύτερο κεφάλαιο αντικείµενο µελέτης είναι το περιεχόµενο της 

νοητής ουσίας, δηλαδή οι Ιδέες (τα είδη). Ο Ξενοκράτης φέρεται να ταυτίζει τις 

Ιδέες µε τους αριθµούς. Στόχος είναι να διερευνήσουµε πρώτον, γιατί ο φιλόσο-

φος οδηγείται σε µια τέτοιου είδους ταύτιση και δεύτερον αν τελικά µ� αυτήν τη 

διαφορετική θέση του καταφέρνει να παραµείνει κοντά στη διδασκαλία του Πλά-

τωνα σχετικά µε τις Ιδέες.  

Βέβαια, σχετικά µε την ποιότητα και τη λειτουργία των Ιδεών στη θεωρία του 

Πλάτωνα υπάρχουν δύο δρόµοι, τους οποίους θα επιχειρήσουµε να διαβούµε: ο 

πρώτος αφορά τις Ιδέες, όπως εµφανίζονται στους πλατωνικούς διαλόγους και ο 

δεύτερος αφορά τις Ιδέες, όπως αυτές παρουσιάζονται κυρίως στους τελευταίους 

πλατωνικούς διαλόγους και στα «άγραφα δόγµατα».  

Στους διαλόγους η πλατωνική θεωρία είναι µια θεωρία που βασίζεται κατ� αρ-

χάς στο ότι υπάρχει µια απόλυτη αλήθεια, η οποία σαφώς και ευκρινώς διακρίνε-

ται από τις «δόξες» (υποκειµενικές γνώµες). Βέβαια, καθώς ο Πλάτων ωριµάζει, 

µέσα του ωριµάζει και η έννοια της Ιδέας, γι� αυτό υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

σχετικά µε την έννοια της Ιδέας στους διαλόγους του.54 Ο Πλάτων επιχειρεί να 

πραγµατώσει ένα σύστηµα µε βάση τη θεωρία των Ιδεών. Η Ιδέα, σ� αυτό το σύ-

στηµα, είναι µια «ουσιαστική και αµετάβλητη µορφή, της οποίας τα επιµέρους 

µέρη που γίνονται αντιληπτά µέσω των αισθήσεων, είναι αντίγραφα ή αναπαρα-

γωγές».55 Αυτή η ουσιαστική µορφή (Ιδέα) είναι κατά συνέπεια, µη εµπειρική, µη 

υλική και εποµένως µη αντιληπτή µέσω των αισθήσεων.  

Οι Ιδέες µπορούν να γίνουν γνωστές από τον άνθρωπο «είτε ενορατικά είτε 

µέσω µια λογικής διαδικασίας αναγωγής».56 Με την κατάκτηση των Ιδεών ο άν-

θρωπος κατορθώνει να αποκτήσει τον απόλυτο βαθµό γνώσης και αλήθειας. Η 

κατάκτηση των Ιδεών εξασφαλίζει τη γνώση του «είναι», καθώς οι Ιδέες είναι 

ακριβώς το ίδιο το «είναι». 
                                                           
54 Βλέπε σχετικά Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σ.165-171. 
55 Vegetti [2000], σ.159. 
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Όταν ο Ξενοκράτης φέρεται να µιλάει για την πλατωνική Ιδέα, την ορίζει ως 

µία �������+�������������0+�&�+���"+�1���+��+������ ���
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� (απόσπ.30, Heinze), όπως αναφέρει ο Πρόκλος στον σχολιασµό του για 

τον πλατωνικό διάλογο Παρµενίδη.57 Με βάση αυτό το χωρίο του Πρόκλου η 

πλατωνική Ιδέα για τον Ξενοκράτη είναι το υπόδειγµα για τα αισθητά αντικείµε-

να. Και βέβαια καµιά νύξη ή συσχέτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς δεν µπορεί 

να γίνει µε βάση αυτό το απόσπασµα.  

Ιδιαίτερη αναφορά στους τελευταίους πλατωνικούς διαλόγους58 γίνεται, διότι 

σ� αυτούς φαίνεται ότι ο Πλάτων «προσπαθεί να συνδυάσει το βασικό δόγµα των 

Πυθαγόρειων, πως η ουσία των όντων είναι οι αριθµοί, µε τη θεωρία των Ιδε-

ών.»59 Σ� αυτήν τη φάση ο Πλάτων χαρακτηρίζει τις Ιδέες ως αριθµούς �

διαφοροποιούµενος σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη προς τη θέση των Πυθαγορείων, 

οι οποίοι θεωρούσαν τα όντα σα «µίµηση» των αριθµών. Ο Πλάτων προσδιορίζο-

ντας τη σχέση των δύο (Ιδεών �αριθµών) χρησιµοποιεί την έννοια «µέθεξιν».60   

Σ� αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η γενική θεωρία των Πυθαγο-

ρείων µπορεί να πρεσβεύει ότι τα όντα είναι µιµήσεις αριθµών, όπως παραδίδει ο 

Αριστοτέλης. Όµως η συσχέτιση του Πλατωνισµού µε τον Πυθαγορισµό, την ο-

ποία επιχειρούµε δεν αφορά γενικά τους τρόπους τον Πυθαγορείων, αλλά συγκε-

κριµένα τις θέσεις του Φιλολάου. Άλλωστε, αναφορικά µε τις θέσεις των Πυθα-

γορείων υπάρχει µια σύγχυση και ασάφεια όσον αφορά το τι πραγµατικά πίστευ-

αν και δίδασκαν ειδικά τα πρώτα χρόνια της Σχολής, καθώς δεν έχουµε γραπτές 

µαρτυρίες. 

Η άποψη που παρουσιάζει τον Πλάτωνα να υπερασπίζεται µια «άγραφη διδα-

σκαλία» ενισχύεται από την ιδιαίτερη προτίµηση του ίδιου προς τον προφορικό 

λόγο, καθώς τον θεωρεί καταλληλότερο για τη φιλοσοφία. Η επίδραση από τον 

Πυθαγόρα και τη στάση του σχετικά µε την προφορική διδασκαλία είναι προφα-
                                                                                                                                                                             
56 Vegetti [2000], σ.166. 
57 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε στους µελετητές το χωρίο του Πρόκλου, το οποίο εξεταζόµενο παράλ-
ληλα µε το χωρίο του ∆ιογένη του Λαέρτιου (ΙΙΙ,77) οδήγησε σε ποικίλα και ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. 
Βλέπε σχετικά: Cherniss [1962], σ.257, υποσηµ.167. 
58 Το έργο του Πλάτωνα διακρίνεται κατά γενική οµολογία σε τρεις φάσεις κατά βάση χρονολογικές. Στην 
τελευταία φάση εντάσσονται οι διάλογοι: Σοφιστής, Πολιτικός, Τίµαιος, Κριτίας, Φίληβος, Νόµοι. Βλ. σχε-
τικά: Κάλφας [1995], σ.28-32. 
59 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σ.169. 
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νής. Ο Πυθαγόρας απέφευγε το γραπτό λόγο για τις αρχές του και «κατέγραφε τη 

διδασκαλία του µόνο στο νου των οπαδών του».61  

Η εµπλοκή του Πλάτωνα µε τον Πυθαγορισµό είναι αναµφισβήτητη.62 Όµως 

σε ποιο βαθµό επηρεάστηκε απ� αυτόν και σε ποια σηµεία; Ο Αριστοτέλης συν-

δέει στενά τον Πλάτωνα µε την Πυθαγόρεια παράδοση, και όπως γράφει, «η πλα-

τωνική µελέτη ακολουθεί σε πολλά σηµεία την Πυθαγόρεια παράδοση».63 Ο ίδιος 

ο Αριστοτέλης ακόµα κάνει λόγο για την άγραφη διδασκαλία του Πλάτωνα.64 Στα 

πλαίσια της άγραφης διδασκαλίας η Πυθαγόρεια παράδοση είναι διάχυτη. Χρειά-

ζεται όµως να εντοπίσουµε τα σηµαντικότερα σηµεία της και τους συσχετισµούς 

µεταξύ των δύο, προκειµένου να κατανοήσουµε κάποιες θέσεις του Ξενοκράτη 

και την τελική ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς, στην οποία τελικά προβαίνει.  

Ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στον Πλάτωνα των άγραφων δογµάτων και τον 

Πυθαγορισµό φαίνεται πως είναι ένας σηµαντικότατος εκπρόσωπος του Πυθαγο-

ρισµού, ο Φιλόλαος. Το «κρυσταλλογραφικό πρότυπο»65 γένεσης των φυσικών 

πραγµάτων από τη µονάδα, όπως διατυπώθηκε από το Φιλόλαο συνιστά το πρό-

τυπο για τη διαµόρφωση της άγραφης διδασκαλίας του Πλάτωνα, όπως θα διαπι-

στώσουµε στη συνέχεια. Ακόµη, οι θέσεις του Φιλολάου για το ρόλο των αριθ-

µών στην κατάκτηση της γνώσης συγκλίνουν και µπορούν να οδηγήσουν στην 

ταύτιση της λειτουργίας των Ιδεών του Πλάτωνα µε τη λειτουργία των αριθµών 

του Φιλολάου. 

Ο Αριστοτέλης στο Α του έργου του Μετά τα Φυσικά 987b 18-25 λέει ότι ο 

Πλάτων πράγµατι ονόµαζε τις ιδέες αριθµούς και υποστήριζε ότι κάθε ιδέα ή α-

ριθµός έχει δύο συστατικά: αφενός το Ένα, που ο Αριστοτέλης το θεωρεί «αρχή 

ως ουσία», και αφετέρου κάτι που αποκαλεί «το µεγάλο και το µικρό» ή «αόριστη 

δυάδα», το οποίο ο Αριστοτέλης θεωρεί «αρχή ως ύλη». Έτσι σύµφωνα µε τον 

Taylor «ο αριθµός είναι κάτι που προέρχεται από το γεγονός ότι το Ένα προσδιο-

ρίζει ένα προσδιοριστό (το µεγάλο και το µικρό). Αφού οι Ιδέες αποτελούν τις 
                                                                                                                                                                             
60 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], ό.π.    
61 Burkert, W., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, trans. by Minar, E.L., Harvard University 
Press, 1972, σ.218.  
62 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σελ.162. Vegetti [2000], σ.156. 
63 Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά Α 987 a29. 
64 Αριστοτέλης, Φυσικά 209 b14. 
65 Vegetti [2000], σελ.84. 
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αιτίες όλων των άλλων πραγµάτων, τα συστατικά αυτά (τυπικό και ουσιαστικό) 

των Ιδεών αποτελούν τα θεµελιακά συστατικά του παντός, αυτό το νόηµα έχει η 

ρήση ότι όλα τα άλλα πράγµατα «µετέχουν των Ιδεών».66 

Η θεωρία αυτή, παρατηρεί ο Αριστοτέλης, µοιάζει µε την Πυθαγόρεια διδα-

σκαλία ότι «τα πράγµατα είναι αριθµοί» ή «µιµήσεις αριθµών», διαφέρει όµως 

από εκείνη απ� τη µια λόγω της αντικατάστασης του «απεριορίστου» (απείρου), 

ως συστατικού των αριθµών, µε τη δυάδα, απ� την άλλη λόγω της άποψης ότι τα 

µαθηµατικά βρίσκονται στο ενδιάµεσο των αριθµών και των αισθητών πραγµά-

των, ενώ οι Πυθαγόρειοι πρέσβευαν ότι οι αριθµοί είναι τα πράγµατα.67 Βέβαια, 

όλα τούτα αποτελούν τις ερµηνείες του Αριστοτέλη απ� τη µια στην προφορική 

διδασκαλία του Πλάτωνα κι απ� την άλλη στις «θεωρίες των Πυθαγορείων». Ο 

Αριστοτέλης δεν φαίνεται να εκτιµά ούτε τις θεωρίες των Πυθαγορείων ούτε ό-

µως και την άγραφη διδασκαλία του Πλάτωνα, την οποία ο ίδιος παραθέτει. Ο 

Σταγειρίτης είναι εκείνος που κάνει λόγο για τη συγκεκριµένη θέση των Πυθαγο-

ρείων � «τα πράγµατα είναι αριθµοί» � αντιπαραβάλλοντας την µε τη θέση του 

Πλάτωνα διαστρέφοντας όµως, τη θέση των Πυθαγορείων.68 

Αν όµως εξετάσουµε τις θέσεις του Φιλολάου69 σχετικά µε το τι είναι οι αριθ-

µοί, θα διαπιστώσουµε ότι ο Φιλόλαος δεν ισχυρίζεται σε κανένα από τα σωζόµε-

να αποσπάσµατά του ότι τα πράγµατα είναι αριθµοί. Φαίνεται όµως να πιστεύει 

ότι όσα οι άνθρωποι µπορούν να γνωρίσουν γίνονται γνωστά µέσω των αριθµών. 

Στο απόσπ. 4, Huffman διαβάζουµε ότι: 
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Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν ότι ο αριθµός στη σκέψη του Φιλολάου διαδραµα-

τίζει έναν καθαρά γνωσιοθεωρητικό ρόλο. Η ανθρώπινη γνώση περνάει µέσα από 
                                                           
66 Taylor [1992], σ.573. Ο Taylor υποσηµειώνει σ� αυτό το σηµείο ότι: «Αυτό σηµαίνει απλώς ότι, όπως 
λέει ο Τίµαιος, όλα τα γνωρίσµατα των �πραγµάτων» εξαρτώνται από τη γεωµετρική δοµή των σωµατιδίων 
τους και έτσι, τελικά, από τη δοµή των «τριγώνων», στα οποία µπορούν να αναλυθούν οι όψεις των σωµα-
τιδίων αυτών. Ένα τρίγωνο, πάλι, προσδιορίζεται από τρεις «αριθµούς», τα µήκη των πλευρών του.», ό.π., 
σ.688. 
67 Taylor [1992], σ.573. 
68 Huffman [1993], σ.64. 
69 Ο Φιλόλαος (περ. 470-399π.Χ.) συγκαταλέγεται στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους και εντάσσεται 
στους κύκλους των Πυθαγορείων, γιατί στις θέσεις του διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο τα µαθηµα-
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τον αριθµό. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι ο Φιλόλαος 

µε τις παραπάνω προτάσεις εννοεί ότι τα ίδια τα πράγµατα είναι αριθµοί. Θεω-

ρούµε ότι µ� αυτήν την όψη του Πυθαγορισµού ήταν εξοικειωµένοι ο Πλάτων και 

ο Ξενοκράτης και όχι µε τους Πυθαγόρειους, όπως παρουσιάζονται από τον Αρι-

στοτέλη. 

Η τάση του Πλάτωνα, όπως διατυπώνεται από τον Αριστοτέλη, να ονοµάζει 

τις Ιδέες αριθµούς, αν συσχετιστεί µε τη θέση του Φιλολάου για τη λειτουργία 

των αριθµών, µπορεί να δώσει ένα βέβαιο συµπέρασµα: ότι οι αριθµοί του Φιλο-

λάου και οι Ιδέες του Πλάτωνα έχουν την ίδια και αυτή λειτουργία, δηλαδή µπο-

ρούν να εξασφαλίσουν τη γνώση. Ο Ξενοκράτης παρουσιάζεται να ταυτίζει ρητά 

τις Ιδέες µε τους αριθµούς. Ποιο άλλο συµπέρασµα θα µπορούσε να εξαγάγει 

γνωρίζοντας τις θέσεις του Πλάτωνα και αυτές του Φιλολάου, παρά να ταυτίσει 

Ιδέες και αριθµούς; Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι κάνει, όπως παρουσιάζεται σε διά-

φορα αποσπάσµατα, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στα έργα του Αρι-

στοτέλη.  

Ο Αριστοτέλης στο Ζ του έργου του Μετά τα Φυσικά πραγµατεύεται το ερώ-

τηµα: τι είναι το ον. Ο Σταγειρίτης, όπως συνηθίζει, εκθέτει κατ� αρχάς το ζήτηµα 

που θα πραγµατευτεί, δηλαδή τι είναι το ον, κατόπιν προχωρά στην έκθεση των 

θέσεων που έχουν διατυπωθεί σχετικά µ� αυτό. Συνοπτικά και χωρίς να κατονο-

µάζει τους φιλοσόφους παραθέτει τις θέσεις των Προσωκρατικών, διακρίνοντας 

τις σε δύο κυρίαρχα ρεύµατα, αυτών που «δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο 

(ουσία) πέρα από τα αισθητά (υλιστές)» και στη θέση εκείνων που πιστεύουν «ότι 

υπάρχουν αιώνιες ουσίες περισσότερες στον αριθµό και περισσότερο πραγµατικές».  

Αµέσως µετά περνάει στη θέση του Πλάτωνα, τον οποίο αναφέρει ονοµαστικά 

και για τον οποίο λέει ότι θεωρεί «τα είδη και τα µαθηµατικά αντικείµενα δύο ου-

σίες και τρίτη την ουσία των αισθητών» (Μετά τα Φυσικά,1028 b20-21). Αµέσως 

µετά ο Αριστοτέλης αναφέρεται στο Σπεύσιππο, ο οποίος θεωρεί ότι υπάρχουν 

«περισσότερες ουσίες και αρχές κάθε ουσίας, άλλη για τους αριθµούς, άλλη για τα 

                                                                                                                                                                             
τικά και η µουσική. Τα αποσπάσµατα που αφορούν τις θέσεις του συγκεντρώθηκαν από τον Huffman, 
C.A., Philolaus of Croton: Pythagorean and Presocratic, Cambridge University Press, 1993.  
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µεγέθη και στη συνέχεια για την ψυχή και µ� αυτό τον τρόπο επαυξάνει τις ουσίες» 

(Μετά τα Φυσικά 1028 b22-24).  

Σ� αυτό το σηµείο ο Σταγειρίτης ακολουθώντας τη χρονική διαδοχή των θέ-

σεων αναφέρει µια τρίτη θέση, η οποία είναι η θέση του Ξενοκράτη, χωρίς όµως 

να τον κατονοµάζει. Αναφέρεται σ� αυτήν την τρίτη θέση χρησιµοποιώντας πλη-

θυντικό αριθµό γεγονός που υποδηλώνει προφανώς ότι υπήρχαν πολλοί υποστη-

ρικτές αυτής της θέσης. Αυτό είναι λογικό και αναµενόµενο, αφού ο Ξενοκράτης 

ήταν σχολάρχης, άρα θα είχε και οπαδούς-υποστηρικτές των θέσεών του. Όµως, 

ποιοι ήταν αυτοί και γιατί οι θέσεις τους δεν διασώθηκαν, παραµένουν αναπάντη-

τα ερωτήµατα. 

Σχετικά µε τα όσα καταγράφει ο Αριστοτέλης για τον Πλάτωνα και τους δια-

δόχους του αναφορικά µε τη θέση των αριθµών στη φιλοσοφία τους, ο Cherniss 

θεωρεί ότι «στη θεωρία των ιδεών-αριθµών, την οποία ο Αριστοτέλης αποδίδει 

στον Πλάτωνα, σ� αυτή τη θεωρία οι µη-πρόσθετοι αριθµοί είναι αυτές, δηλαδή οι 

Ιδέες των αριθµών στη θεωρία των διαλόγων, µε τις οποίες όλες οι άλλες ιδέες 

υποθετικά ταυτίστηκαν. Ενώ αυτό είναι απλά ένα είδος αριθµού, το οποίο ο 

Σπεύσιππος και ο Ξενοκράτης δεν διατήρησαν, αν και οι δύο προώθησαν αριθ-

µούς ενός είδους ως απόλυτες και ανεξάρτητες οντότητες, είναι ασφαλές να συ-

µπεράνουµε τουλάχιστον ότι κανείς από αυτούς δεν κατάλαβε την αληθινή σηµα-

σία των µη-µαθηµατικών αριθµών του Πλάτωνα».70 Βέβαια, αυτή η θέση του 

Cherniss διαπιστώνει κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ορθό, αλλά καταρρί-

πτεται, αν θεωρηθεί ότι οι αριθµοί που ταυτίζει ο Ξενοκράτης µε τις Ιδέες είναι οι 

αριθµοί του Φιλολάου και όχι οι µαθηµατικοί αριθµοί του Πλάτωνα. 

Σε πολλά χωρία ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για τη θεωρία εκείνου � χωρίς να 

τον ονοµάζει � που ταυτίζει τις Ιδέες µε τους αριθµούς (1083 b2 :«�����	 

��8��	, �� �.��� ��� �-��� ������ ��� �&� ���&� �� ��� �����������»). 

Γράφει ακόµη στα Μετά τα Φυσικά Ζ 1028 b24 (απόσπ.34, Heinze): «G���� �� �" 

��� �:�� �� ��H	 ������H	 �0� �-�0� G%��� ���� �1���, �" �� I��� !%8����, 

�����"	 �� !������, ��%�� ���	 �0� ��* �-����*  �-���� �� �" ������$». 

Υπάρχουν µια σειρά από αποσπάσµατα του Σταγειρίτη σχετικά µε τον τρίτο τρό-
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πο, αυτόν που ταυτίζει τις Ιδέες µε τους αριθµούς: Μετά τα Φυσικά 1069 a33, 

1076 a19, 1080 b21(απόσπ. 34, Heinze). 

Ο «τρίτος τρόπος», δηλαδή η ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς αποδίδεται 

στον Ξενοκράτη και χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως «ο χειρότερος από 

τους τρεις τρόπους» (1083 b3-8). Ο Αριστοτέλης ασκεί αυστηρή κριτική στην 

ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς του Ξενοκράτη. Ο Σταγειρίτης θεωρεί ότι 

αυτό, δηλαδή η ταύτιση Ιδεών- αριθµών είναι χειρότερο ακόµη κι απ� τους ιδεα-

τούς, µη-µαθηµατικούς αριθµούς του Πλάτωνα και από την χωριστή ύπαρξη µα-

θηµατικών αριθµών του Σπεύσιππου, γιατί αυτή η θέση καταστρέφει την καθαρή 

φύση των µαθηµατικών αριθµών (1083b1-3, 1086a5-11, 1090b20-32).71 Ο Α-

σκληπιός (απόσπ.34, Heinze) επιβεβαιώνει πως η αναφορά σχετίζεται µε τον Ξε-

νοκράτη, ότι, δηλαδή, αυτός που ταύτισε τις Ιδέες µε τους αριθµούς ήταν ο Ξενο-

κράτης. 

 Έµµεση αναφορά στη θέση του Ξενοκράτη για την ταύτιση Ιδεών-αριθµών 

κάνει ο Φιλόπονος (αποσπ.29, Heinze), ο οποίος σχολιάζοντας το Περί ψυχής του 

Αριστοτέλη αναφέρει πως ο Ξενοκράτης, όπως και οι Πυθαγόρειοι, θεωρούσε 

τους αριθµούς ��������	
�. Οι Ιδέες-αριθµοί, που εξασφαλίζουν τη γνώση δε 

θα µπορούσαν βέβαια να έχουν υλική υπόσταση. Αυτή η έµµεση αναφορά του 

Φιλόπονου θεωρώ ότι επιβεβαιώνει την ταύτιση των αριθµών του Πυθαγόρειου 

Φιλολάου µε τις Ιδέες του Πλάτωνα, την οποία υποστηρίζει ο Ξενοκράτης.  

Η διάκριση σε ειδητικούς αριθµούς και µαθηµατικούς αριθµούς του Πλάτωνα, 

δηλαδή σε Ιδέες-αριθµούς και πραγµατικούς-µαθηµατικούς αριθµούς είναι το ζή-

τηµα, το οποίο προκαλεί την όλη σύγχυση επί του θέµατος. Οι ειδητικοί αριθµοί 

του Πλάτωνα, επειδή είναι Ιδέες, µπορούν να προσφέρουν γνώση. Οι αριθµοί του 

Φιλολάου είναι το µέσον µε το οποίο ο ανθρώπινος νους µπορεί να γνωρίσει τα 

πράγµατα. Εποµένως, ο Ξενοκράτης ορθά φαίνεται ότι προχωρά στην ταύτιση 

«πλατωνικών» ειδητικών αριθµών και αριθµών του Φιλολάου. Το ζήτηµα που 

προκύπτει από την ταύτιση Ιδεών-αριθµών, όπως αυτή παρουσιάζεται από τον 

                                                                                                                                                                             
70 Cherniss [1945], σ.37. 
71 Tarán [1981], σ.19. 
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Αριστοτέλη, είναι η ταύτιση των ειδητικών µε τους µαθηµατικούς αριθµούς, την 

οποία αποδίδουν στον Ξενοκράτη.  

Στο βιβλίο Λ 1069 a32-35 των Μετά τα Φυσικά συνεχίζοντας τη µελέτη του 

όντος και ερευνώντας τις αρχές και τα αίτια των όντων ο Αριστοτέλης εκθέτει τις 

θέσεις των Προσωκρατικών για τις ουσίες. Έπειτα αναφέρεται στους εκπροσώ-

πους της Ακαδηµίας λέγοντας ότι «ορισµένοι λένε ότι η ουσία είναι χωριστή, µερι-

κοί την διαιρούν στα δυο (ενν. Πλάτων) άλλοι θεωρούν συναφή τα είδη και τα µα-

θηµατικά αντικείµενα (ενν. Ξενοκράτης) και κάποιοι τρίτοι τέλος που από τα δύο 

αποδέχονται µόνο τα µαθηµατικά (ενν. Σπεύσιππος)».  

Στο Μ βιβλίο ο Αριστοτέλης, όπως εξηγεί, θα εξετάσει την ύπαρξη και την 

ποιότητα των ακίνητων και αιώνιων ουσιών. Επισηµαίνει πως υπάρχουν δύο 

γνώµες, η πρώτη δέχεται την ύπαρξη τέτοιων ουσιών (ακίνητες και αιώνιες), ενώ 

η άλλη δεν αποδέχεται την ύπαρξη τους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν ο Πλά-

των και οι διάδοχοι του, χωρίς να τους κατονοµάζει, προφανώς θεωρεί ότι οι θέ-

σεις και οι υποστηρικτές τους έχουν ξεκαθαριστεί σε προηγούµενες αναφορές. 

Σηµειώνει λοιπόν ότι «µερικοί (ενν. Πλάτων και Πλατωνικοί) υποστηρίζουν ότι τα 

µαθηµατικά αντικείµενα είναι ουσίες, για παράδειγµα οι αριθµοί, οι γραµµές και τα 

συναφή προς αυτά, αλλά επίσης και οι ιδέες. Επειδή, λοιπόν, κάποιοι θεωρούν ότι 

αυτά, οι ιδέες και οι µαθηµατικοί αριθµοί, είναι δύο διαφορετικά γένη και άλλοι ότι 

και τα δύο έχουν την ίδια φύση, ενώ κάποιοι άλλοι λένε πως οι µαθηµατικές ουσίες 

υπάρχουν.» (Μετά τα Φυσικά, 1076 a1921)». Γι� αυτό και ο ίδιος ο Αριστοτέλης 

θα εξετάσει κατ� αρχάς τα µαθηµατικά αντικείµενα χωριστά από όλες αυτές τις 

θέσεις και αφού µιλήσει για τα καθ� αυτά µαθηµατικά θα στρέψει την προσοχή 

του στο αν οι Ιδέες είναι αριθµοί (κεφάλαια 6-9).  

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Αριστοτέλη, ο Πλάτων φαίνεται πως διαχωρίζει τους 

ειδητικούς από τους µαθηµατικούς αριθµούς, ο Σπεύσιππος αναγνωρίζει µόνο 

µαθηµατικές οντότητες και τέλος ο Ξενοκράτης δεν διαχωρίζει τους µαθηµατι-

κούς αριθµούς από τους ειδητικούς. Ο Guthrie προσπαθώντας να εξηγήσει την 

ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς του Ξενοκράτη τονίζει πως «πήρε από τον 

Πλάτωνα τη σύλληψη των ιδεατών αριθµών ως �χωριστή  ύπαρξη και την πρώτη 

αρχή του Είναι� και γι� αυτό το λόγο οι αριθµοί αυτοί δεν είναι αµοιβαία ισοδύ-
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ναµοι ή προσθετοί, όπως οι µαθηµατικοί αριθµοί, και τροποποίησε αυτή τη θέση 

µε το να µην κάνει καµιά διάκριση ανάµεσα στα δύο είδη του αριθµού (µαθηµα-

τικούς και ειδητικούς), ή µε του όρους, που χρησιµοποιούνται από τον Αριστοτέ-

λη για τον Πλάτωνα, ανάµεσα στις Ιδέες και τα �ενδιάµεσα��».72 

Ο Tarán σηµειώνει ότι «οι ιδεατοί αριθµοί του Πλάτωνα είναι η υποστασιο-

ποίηση της σειράς των φυσικών αριθµών. ∆υστυχώς, αυτή η σηµαντική σύλληψη 

των αριθµών δεν κατανοήθηκε απ� το Σπεύσιππο, τον Ξενοκράτη και τον Αριστο-

τέλη ούτε από τους αρχαίους γενικά».73 Ο Tarán θεωρεί πως οτιδήποτε είναι κοι-

νό στις θέσεις του Σπεύσιππου, του Ξενοκράτη και του Αριστοτέλη σχετικά µε 

τους αριθµούς είναι ότι όλοι κατανοούν πως οι αριθµοί είναι «άθροισµα µονά-

δων».74 

Ο Cherniss σηµειώνει πως ο Ξενοκράτης οδηγήθηκε σε αυτήν την ταύτιση 

των Ιδεών µε τους αριθµούς, επειδή δεν κατάλαβε τίποτα από τους ειδητικούς α-

ριθµούς του Πλάτωνα.75 Ο Tarán προσπαθώντας να δώσει µια εξήγηση για την 

ταύτιση των Ιδεών µε τους αριθµούς, στην οποία προχώρησε ο Ξενοκράτης θεω-

ρεί ότι «πιθανότατα ο Ξενοκράτης προσπαθεί να προσφέρει έναν συµβιβασµό α-

νάµεσα στις λογικά διαφορετικές θέσεις του Πλάτωνα και του Σπεύσιππου για 

τους αριθµούς. ∆ιαφορετικά, λέει ο Tarán, δεν µπορεί να υπάρξει λογική εξήγηση 

για το γιατί υποστηρίζει ότι αριθµοί τέτοιοι είναι µαθηµατικοί αριθµοί και επίσης 

Ιδέες-αριθµοί».76  

Στο σύνολο τους οι σύγχρονοι µελετητές θεωρούν ότι οι ειδητικοί αριθµοί του 

Πλάτωνα δεν κατανοήθηκαν από τον Ξενοκράτη κι αυτή του η αδυναµία τον ο-

δήγησε στην ταύτιση Ιδεών-αριθµών. Θεωρώ ότι δείξαµε ευκρινώς ότι αυτή η 

ταύτιση είναι λογική συνέπεια που προέρχεται από το συνδυασµό των θέσεων του 

Πλάτωνα και του Φιλολάου και ότι η ταύτιση Ιδεών και αριθµών γίνεται στο επί-
                                                           
72 Guthrie[1978], σ.473.  
73 Tarán [1981], σ.15. 
74 Tarán [1981], σ.16, υποσηµ.78. 
75 Ο Cherniss στηριζόµενος στο απόσπ.33 του Heinze θεωρεί πως ο Ξενοκράτης διάβασε στον Τίµαιο τη 
δική του δηµιουργία των ιδεών-αριθµών, οι οποίες ήταν πολλαπλότητες των ενοτήτων, εξήγησε ότι αυτή η 
γένεση ήταν µόνο µία µορφή της έκθεσης, που χρησιµοποιείται για την ανάµειξη της εξήγησης µε τον ίδιο 
τρόπο όπως στις γεωµετρικές αναλογίες. Cherniss [1962], σ.52. 
76 Tarán[1981], σ.19. Στα συµπεράσµατά του ο Tarán καταλήγει να πιστεύει ότι στην περίπτωση του Ξενο-
κράτη το δόγµα του για την ταύτιση των ιδεών µε τους µαθηµατικούς αριθµούς είναι µια προσπάθεια να 
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πεδο των ειδητικών αριθµών του Πλάτωνα και των αριθµών που εξασφαλίζουν τη 

γνώση για το Φιλόλαο. Η πεποίθησή µας είναι ότι ο Ξενοκράτης ταυτίζει Ιδέες 

(Πλάτων) και αριθµούς (Φιλόλαος) και όχι ειδητικούς και µαθηµατικούς πλατω-

νικούς αριθµούς. 

Ας δεχτούµε πως ο Ξενοκράτης επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από τον Τί-

µαιο στο σύνολό του και πιο συγκεκριµένα από το χωρίο, όπου ο Πλάτων παρου-

σιάζει έναν «∆ηµιουργό», ο οποίος δρα ως καθαρά µαθηµατικός νους, µπορούµε 

να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι πράγµατι ο Ξενοκράτης είχε λόγους να θε-

ωρήσει ότι οι πλατωνικές θέσεις αντανακλούν την Πυθαγόρεια διδασκαλία. Ο 

∆ηµιουργός έχει, βέβαια, ως Πρότυπό του το Έµβιο Όν (Τίµαιος, 30c-d), «που 

περιλαµβάνει το σύνολο των έµβιων νοητών όντων», όµως για να «συγκροτήσει» 

τον κόσµο από υλικά που ήδη υπήρχαν χρησιµοποιεί ως κύρια µέσα-εργαλεία, 

τους γεωµετρικούς-µαθηµατικούς τρόπους. Η συγκρότηση του σώµατος του κό-

σµου γίνεται µε την γεωµετρική αναλογία (31c-32c) και η συγκρότηση της κο-

σµικής ψυχής επιτυγχάνεται µε τη χρήση των αρµονικών µουσικών αναλογιών 

(35b-36c). Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορεί η άποψη του Burkert, ο οποίος 

σηµειώνει ότι ο Ξενοκράτης κατανόησε τις Ιδέες που περιέχονται στους πλατωνι-

κούς διαλόγους και ιδιαίτερα στον Τίµαιο ως τη διδασκαλία του Πυθαγόρα.77 

Αν συσχετίσουµε την ταύτιση των Ιδεών-αριθµών µε τις θέσεις του Φιλολάου 

θα διαπιστώσουµε πως, αν πράγµατι ο Ξενοκράτης γνώριζε το έργο του Φιλολά-

ου, γεγονός που δεν έχουµε λόγο να αµφισβητούµε, τότε η απάντηση στο γιατί 

ταυτίζει τις Ιδέες µε τους αριθµούς βρίσκεται στη θεωρία του Φιλολάου.  

Ο Φιλόλαος ισχυρίζεται ότι όσα οι άνθρωποι µπορούν να γνωρίσουν γίνονται 

γνωστά µέσω των αριθµών (Απόσπασµα 4, 7, Huffman). Έχουµε ήδη κάνει λόγο 

για την στενή σχέση εξάρτησης ανάµεσα στη γνώση και την ύπαρξη στο σύστηµα 

του Ξενοκράτη. Λαµβάνοντας υπόψη µας αυτή τη θέση του Φιλολάου µπορούµε 

να συµπεράνουµε πως ο Ξενοκράτης ταυτίζοντας τις Ιδέες µε τους αριθµούς τεί-

νει να συµβιβάσει τον Πλατωνισµό µε τον Πυθαγορισµό στα δύο κορυφαία ση-

µεία τους.  

                                                                                                                                                                             
γεφυρωθεί το χάσµα ανάµεσα στη θεωρία των ιδεών του Πλάτωνα και τη χωριστή ύπαρξη µαθηµατικών 
αριθµών του Σπεύσιππου «υπό το φως της κριτικής του Αριστοτέλη και στους δύο», σ.110. 
77 Burkert [1972], σ.64-65. 
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Μόνο µε τα καθόλου (Ιδέες) του Πλάτωνα ο άνθρωπος µπορεί να κατακτήσει 

τη γνώση-αλήθεια. Ο ανθρώπινος νους έχει πρόσβαση µόνο µέσω των αριθµών, 

λέει ο Πυθαγορισµός του Φιλολάου. Τελικά, ο Ξενοκράτης αποδέκτης και των 

δύο θεωριών καταλήγει να ταυτίζει τα καθόλου µε τους αριθµούς. 

 Ο Ξενοκράτης, όντας µαθητής του Πλάτωνα, στο χώρο του νοητού τοποθετεί 

τις Ιδέες. Μελετώντας τις θέσεις του διαπιστώνουµε πως ο Ξενοκράτης οικοδό-

µησε το οντολογικό του «σύστηµα» ακολουθώντας σε γενικές γραµµές τους Πυ-

θαγόρειους τρόπους και όπως αρκετοί µελετητές διαπιστώνουν ο Ξενοκράτης κα-

τανόησε την πλατωνική διδασκαλία υπό το πρίσµα του Πυθαγορισµού. Ακολου-

θώντας αυτή τη γραµµή ο Ξενοκράτης προβάλλει την πρωτοκαθεδρία της Μονά-

δας και της ∆υάδας, από τις οποίες παράγονται οι Ιδέες-αριθµοί, όπως θα διαπι-

στώσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΙΙΙ) Οι πρώτες αρχές 
Στο σύστηµα του Ξενοκράτη οι πρώτες αρχές βρίσκονται στην κορυφή της 

πυραµίδας της ύπαρξης και είναι δύο, η Μονάδα και η ∆υάδα. Η αφετηρία αυτής 

της σκέψης του Ξενοκράτη βρίσκεται στην επίδραση της Πυθαγόρειας παράδο-

σης, όπως αυτή φιλτραρίστηκε µέσα από την πλατωνική φιλοσοφία και κυρίως 

από την άγραφη διδασκαλία. Βέβαια, οι δύο αυτές αρχές σε καµία περίπτωση δεν 

πρέπει να συγχέονται µε τους αριθµούς ένα και δύο. 

Ο Πλάτων των «άγραφων δογµάτων» στην κορυφή της ύπαρξης φέρεται να 

τοποθετεί δύο αρχές, ένα ζευγάρι αρχών: το Ένα και τη ∆υάδα (αόριστη), η οποία 

αποκαλείται «το µέγα και το µικρό». Αυτές είναι οι αρχές όλων των πραγµάτων, 

ακόµη και των Ιδεών. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Πλάτων σε κανέναν από τους 

διαλόγους του δεν αποκαλεί το Ένα και τη ∆υάδα αρχές του Παντός. Αυτή η κα-

τασκευή για τις «πλατωνικές» πρώτες αρχές προέκυψε από τις µαρτυρίες που έ-

χουµε για το λόγο του «περί του Αγαθού». Σ� αυτόν φαίνεται ότι έδωσε τις απα-

ντήσεις σχετικά µε το πώς γεννιούνται οι Ιδέες από αυτές τις πρώτες αρχές. Όσα 

είπε και δίδαξε σ� αυτόν το λόγο του ο Πλάτων τα κατέγραψαν και διατήρησαν 

πολλοί µαθητές του. Οι µαρτυρίες γι� αυτόν το λόγο αποτελούν την πηγή προέ-

λευσης των «άγραφων δογµάτων». 

Το ζήτηµα των «άγραφων δογµάτων» αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στην 

πλατωνική βιβλιογραφία. Είναι όµως για µας απαραίτητο να σταθούµε για λίγο σ� 

αυτό, καθώς οι θέσεις του Ξενοκράτη φαίνεται να προσοµοιάζουν στην άγραφη 

διδασκαλία. Βέβαια, υπάρχουν και οι αντίθετες απόψεις για τη µη ύπαρξη των «ά-

γραφων δογµάτων». Έτσι, ο Cherniss θεωρεί πως ό,τι θεωρείται ως απόδειξη της 

υποτιθέµενης «άγραφης διδασκαλίας» του Πλάτωνα βασίζεται είτε σε αδυναµία 

του Αριστοτέλη να καταλάβει το δάσκαλό του είτε σε σφάλµατα του ίδιου του 

Αριστοτέλη. Σύµφωνα µε τον Cherniss ο πραγµατικός Πλάτωνας βρίσκεται στους 

διαλόγους.78  

Ο Krämer οδηγήθηκε στο συµπέρασµα, ότι υπάρχει µια εσωτερική διδασκαλία 

που προοριζόταν για συζήτηση στην Ακαδηµία. Στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης 

ο Krämer ισχυρίζεται ότι τα µαθήµατα (διαλέξεις) «για το Αγαθό» δεν αποτελούν 
                                                           
78 Cherniss [1945], σ.33. 
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ούτε ένα και µοναδικό µάθηµα του Πλάτωνα ούτε ένα µάθηµα των τελευταίων 

του χρόνων, αλλά απλά αποτελούν µια άλλη έκφραση για την εσωτερική φιλοσο-

φία του Πλάτωνα.79  

Ο Krämer θεωρεί ότι η ουσία και το κέντρο της εσωτερικής διδασκαλίας του 

Πλάτωνα είναι το Ένα, που είναι ταυτόχρονα το Αγαθό, σαν απόλυτη αιτία της 

ύπαρξης. Έτσι, ο Krämer τοποθετεί τον Πλάτωνα πιο στέρεα στην παράδοση που 

ξεκινά από τον Παρµενίδη και συνεχίζεται µε τη σειρά των στοχαστών που προ-

σπαθούν να βρουν την πρώτη «αρχή». Προσπερνώντας τον Παρµενίδη, ο Πλάτων 

στην αρχή του Ενός αντιθέτει µια άλλη, την αρχή της δυάδας, της αντιθετικότητας 

(το µέγα και το µικρό), και µε την αλληλοδιείσδυση των δύο αρχών ερµηνεύει τον 

κόσµο µε την πολλαπλότητά του.  

Το Ένα στην πλατωνική διδασκαλία συχνά αποκαλείται και το Αγαθό. Στον 

αντίποδα του Ενός βρίσκεται η ∆υάδα «µε τη διπλή λειτουργία του πολλαπλα-

σιασµού και του µερισµού, του διπλασιασµού και της διχοτόµησης�το Ένα πα-

ρουσιάζεται σαν περίληψη ολόκληρου του κόσµου, που ο χωρισµός του τελειώνει 

µε το αχώριστο, �το άτµητο είδος�».80 Το Ένα περικλείει µέσα του όλες τις οι Ιδέ-

ες και µε τη βοήθεια της ∆υάδας που µπορεί να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί 

προέρχονται όλα τα υπόλοιπα, αριθµοί και φυσικά αντικείµενα.  

Ο Ξενοκράτης, έχοντας υπόψη του την προφορική διδασκαλία του Πλάτωνα 

και τις θέσεις των Πυθαγορείων ή καλύτερα του «πιο γνήσιου εκπροσώπου του 

Πυθαγορισµού, του Φιλολάου»,81 διατύπωσε τις δικές του θέσεις σύµφωνα µε τις 

οποίες πρώτες αρχές είναι η µονάδα και η δυάδα, οι οποίες γεννούν τα πάντα.  

Ο Αέτιος (απόσπ.15, Heinze) αναφέρει για τον Ξενοκράτη ότι θεωρούσε «την 

µονάδα και δυάδα θεούς». Φαίνεται πως αποδίδει στις αρχές αυτές θεϊκή υπόστα-

ση και τις τοποθετεί στην κορυφή της πυραµίδας στη διαδικασία παραγωγής της 

ύπαρξης. Στο ίδιο απόσπασµα διαβάζουµε ότι ο Ξενοκράτης θεωρούσε τη Μονά-

δα ανώτερο αρσενικό θεό, πατέρα, αιτία, που ρυθµίζει τα θέµατα του ουρανού και 

φέρεται να την αποκαλεί ∆ία, Νου και «περιττό». Η ∆υάδα είναι το θηλυκό, η 

                                                           
79 Krämer, H. J., Arete bei Platon und Aristoteles. Zum Wesen und zur Geschichte der platonischen Onto-
logie. Άµστερνταµ, 1967. 
80 Τσέλλερ-Νέστλε [1980], σ.170. 
81 Burkert [1972], σ.230. 
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µητέρα των θεών και ο τόπος κυριαρχίας της βρίσκεται κάτω από τους ουρανούς, 

όσα βρίσκονται σ� αυτόν το χώρο «εµψυχώνονται» από αυτήν, όπως η ψυχή του 

παντός. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν σ� αυτό το απόσπασµα τις πρώτες 

αρχές του Ενός και της ∆υάδας παραπέµπουν ευθέως στην Πυθαγόρεια παράδοση 

και στα αντιθετικά ζεύγη: ένα-δύο, πατέρας-µητέρα, αρσενικό-θηλυκό, πάνω-

κάτω, περιττός-άρτιος, άπειρο-περατό,82 τα οποία αποτελούν αρχές για τους Πυ-

θαγορείους. 

Βέβαια, στο απόσπασµα 7 του Huffman για τον Φιλόλαο διαβάζουµε: «�� 

��J��� K�������/ �� L� !� �' ���) �J	 ������	/ M���� ����,���». Ο Huffman 

θεωρεί ότι ο Αριστοτέλης διαστρέφει τη θέση του Φιλολάου, όταν αναφέρει ότι οι 

Πυθαγόρειοι ταυτίζουν τη γένεση του κόσµου µε τη γένεση της σειράς των αριθ-

µών.83 Ο Αριστοτέλης σχολιάζοντας τις θέσεις των Πυθαγορείων αναφέρει πρώτα 

ότι µπέρδευαν την αριθµητική ενότητα µε ένα υλικό µέγεθος και έπειτα βάλλει 

εναντίον της θέσης τους ότι, δηλαδή, το ένα γεννάται ή δηµιουργείται και στη συ-

νέχεια τους σαρκάζει για το ότι δεν είναι ικανοί να πουν τι είναι αυτό που δη-

µιουργείται.  

Το χωρίο στα Μετά τα Φυσικά 987 a113 αποκαλύπτει συγκεκριµένα την πραγ-

µάτευση του Αριστοτέλη στη σχέση µεταξύ του ενός, του πέρατος και του απεί-

ρου. Εκεί ο Σταγειρίτης γράφει: «Οι Πυθαγόρειοι, τώρα, ενώ υποστήριξαν κατά 

τον ίδιο τρόπο ότι οι αρχές είναι δύο, πρόσθεσαν και κάτι ακόµα, το οποίο είναι και 

ιδιαίτερο γνώρισµά τους: το πεπερασµένο και το άπειρο δεν τα εξέλαβαν ως ξεχω-

ριστές φύσεις, σαν το νερό ή τη γη ή κάποιο παρόµοιο, αλλά θεώρησαν ότι το ίδιο 

το ένα και το ίδιο το άπειρο αποτελούν την ουσία εκείνων των πραγµάτων στα ο-

ποία αποδίδονται ως κατηγορήµατα, και εποµένως, ότι ο αριθµός είναι η ουσία των 

πάντων».84 

Ενώ ο Αριστοτέλης µιλάει σ� αυτό το χωρίο για δύο αρχές, φαίνεται αταίρια-

στο ότι προχωράει στην καταγραφή τριών τελικά αρχών: το πεπερασµένο, το ά-

πειρο και το Ένα. Βέβαια, στο αρχαίο κείµενο η φράση «και τό έν» βρίσκεται µέ-

σα σε εξοβελιστικές αγκύλες, γεγονός που σηµαίνει πιθανότατα ότι κάποιος αντι-
                                                           
82 Βλ. σχετικά Cherniss [1962], σ.125-128. 
83 Huffman [1993], σ.202. 
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γραφέας πρόσθεσε τη συγκεκριµένη φράση. Αν ανατρέξουµε στο κείµενο του Α-

λέξανδρου του Αφροδισιέα θα διαπιστώσουµε ότι ο συγγραφέας διαβάζει «και το 

έν» έστω και αν, όπως επισηµαίνει ο Burkert, αυτό θα ήταν φυσικό για ένα ύστερο 

Πλατωνιστή να εξισώνει το ένα µε το πέρας.  

Ο Huffman σηµειώνει ότι «είναι δυνατό να διαβάσουµε το χωρίο ως παρά-

δειγµα της καταλογοποίησης του Αριστοτέλη στο πρωταρχικό ζευγάρι αρχών που 

χρησιµοποιούσαν οι Πυθαγόρειοι (πέρας-άπειρο) για να τους προσαρµόσει στα 

χαρακτηριστικά των Προσωκρατικών που είχαν αναπτύξει µόνο δύο αρχές, αλλά 

ακόµη προχωράει στην καταγραφή άλλων αρχών που χρησιµοποιούσαν οι Πυθα-

γόρειοι, όπως το ένα και οι αριθµοί».85   

Οι διευκρινίσεις σχετικά µε τις θέσεις των Πυθαγορείων για τις πρώτες αρχές 

είναι απαραίτητες προκειµένου να προχωρήσουµε στη διερεύνηση του θέµατος 

στο σύστηµα του Ξενοκράτη και να αναζητήσουµε τις διασυνδέσεις και τα σηµεία 

επαφής ανάµεσα στο ξενοκράτειο σύστηµα και τον Πυθαγορισµό του Φιλολάου. 

Σε αρκετά αποσπάσµατα γίνεται λόγος για τη θεολογία του Ξενοκράτη (α-

πόσπ.15-22). Το βέβαιο συµπέρασµα είναι ότι ο φιλόσοφος τοποθετεί το θεϊκό 

στοιχείο σε κυρίαρχη θέση στο σύστηµά του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Θεόφραστος (αποσπ.26, Heinze), όταν κάνει λόγο γι� αυτούς, που ξεκινούν την 

«ιεραρχία της ύπαρξης» από το ένα και την αόριστη δυάδα, από αυτές τις δύο ο-

ντότητες γεννιούνται οι αριθµοί, τα επίπεδα και τέλος τα φυσικά σώµατα. Ο Θεό-

φραστος διευκρινίζει πως µόνο ο Ξενοκράτης, ακολουθώντας αυτή τη σειρά, «τε-

λικά δίνει στο καθετί µία θέση στον κόσµο είτε αυτό είναι κάτι αισθητό είτε νοη-

τό είτε µαθηµατικό, ακόµη κι αν είναι κάτι θεϊκό». 

Η διαδικασία παραγωγής της ύπαρξης ξεκινάει από τη Μονάδα και τη ∆υάδα 

(ή την Αόριστη ∆υάδα), έπειτα ακολουθούν οι αριθµοί, «που πηγάζουν από την 

επιβολή του ορίου πάνω στην απροσδιόριστη πολλαπλότητα υπό τη βοήθεια της 

µονάδος και έτσι συνεχίζεται».86 Γίνεται ακόµη πιο εµφανής η επίδραση των Πυ-

θαγορείων, όταν η παραγωγή των φυσικών αντικειµένων γίνεται από τους µαθη-

µατικούς αριθµούς και τα σχήµατα: «από το σηµείο(1) έρχεται η γραµµή(2), απ� 

                                                                                                                                                                             
84 Η µετάφραση από τα Μετά τα Φυσικά Α είναι του Β. Κάλφα, υπό έκδοση. 
85 Huffman [1993], σ.205. 
86 Guthrie [1978], σ.472. 
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αυτήν η επιφάνεια(3), από την επιφάνεια το στοιχειώδες στερεό[τετράεδρο](4) 

και από αυτό µε αδιάσπαστη συνέχεια ο φυσικός, αισθητός κόσµος». Όπως επι-

σηµαίνει ο Guthrie, τα παραπάνω σε µεγάλο βαθµό ακολουθούνται κι από τον ί-

διο τον Πλάτωνα τουλάχιστον στην τελευταία του και «πιο πυθαγορική φάση».87  

Ο Αέτιος γράφει: «��������
 �	������ �� �� �� ��� ��
 ��� ��� 

����	� ���� �� ��� ����� ���
 !�" ��� ��#$�	
%» Οι όροι που χρησιµο-

ποιεί ο Αέτιος «το ένα και το αέναο» για να περιγράψει τις πρώτες αρχές του Ξε-

νοκράτη διαφοροποιούνται από το ένα και τη δυάδα για τις οποίες κάνει λόγο ο 

Θεόφραστος (απόσπ. 26, Heinze). Ο όρος «ύλη» για την δυάδα χρησιµοποιείται 

και από τον Θεοδώρητο (απόσπ. 28, Heinze), άρα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

η δυάδα λέγεται και ύλη. Άλλωστε, η δεύτερη αρχή είχε αρκετές ονοµασίες: δυάς, 

αόριστος δυάς, το µέγα και το µικρό, ύλη. Η ίδια η ∆υάδα αποτελεί ένα δεύτερο 

ζευγάρι και µάλιστα ένα ζευγάρι αντιθέτων.  

Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η πιο θεµελιώδης διαφορά ανάµεσα στον Πυθα-

γορισµό και τον Πλατωνισµό είναι ο χωρισµός, η ανακάλυψη και ο ορισµός µιας 

πνευµατικής, ασώµατης κυριαρχίας της ύπαρξης, για την οποία οι Πυθαγόρειοι 

δεν ήξεραν τίποτε. Ο Burkert σηµειώνει ότι «σύµφωνα µε την πλατωνική ανάπτυ-

ξη µιας ιεραρχίας της ύπαρξης ακολούθησε µια ορολογική διαφοροποίηση ανά-

µεσα στο Έν και τη µονάδα, όµως µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Ενώ ο Σπεύ-

σιππος πάντοτε αποκαλούσε το Έν την ύψιστη αρχή και την διαχώριζε από την 

µονάδα στο βασίλειο των αριθµών, η «Πυθαγόρεια» παράδοση θεωρούσε τη µο-

νάδα ως την βασική αρχή και εξόρισε το ένα στο βασίλειο των αριθµών και της 

αισθητηριακής αντίληψης».88 Ενώ δηλαδή στην Ακαδηµία του Σπεύσιππου το 

Ένα είναι η ύψιστη αρχή, για τους Πυθαγορείους το Ένα είναι ένας αριθµός, το 

ίδιο ισχύει και για τη ∆υάδα, η οποία κατά την άγραφη διδασκαλία είναι η δεύτε-

ρη αρχή, για τους Πυθαγορείους είναι απλά αριθµοί. 

 Ο Cherniss θεωρεί πως ο Ξενοκράτης, όπως και ο Σπεύσιππος, κληρονόµη-

σαν την έννοια της Αόριστης ∆υάδας από τον Πλάτωνα,89 αν και υπάρχουν µελε-

                                                           
87 Guthrie [1978], ό.π. 
88 Burkert[1972], σ.230. 
89 Cherniss [1962], σ.85. 
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τητές, οι οποίοι διατύπωσαν διαφορετική άποψη.90 Σύµφωνα µε την προσέγγιση 

του Cherniss στο χωρίο των Φυσικών 191b35 -192a34, η έννοια της «δυάδας» 

αποδίδεται στον Πλάτωνα από τον Αριστοτέλη.91 Ο Σταγειρίτης εξισώνει την ου-

σία, που ονοµάζει «το µεγάλο και το µικρό» 92 µε την δική του �<��� και µε τις 

φυσικές αρχές των Προσωκρατικών, ως την ουσία της φαινοµενικής ύπαρξης. 

Ερµηνεύει την πλατωνική ύλη (το µεγάλο και το µικρό) ως ένα ζευγάρι αντιθέτων 

(Φυσικά, 187a16-20), αν και στο 191b35-192a34 προσπαθεί να δείξει ότι αυτή η 

ουσία είναι για τους πλατωνικούς µια λογική και αριθµητική ενότητα.  

Ο Cherniss συµπεραίνει, όπως ο Αριστοτέλης επιµαρτυρεί, ότι ο Πλάτων απο-

καλούσε την υλική αρχή «το µεγάλο και το µικρό», ότι την ταύτιζε µε την µη-

ύπαρξη και ότι γι� αυτήν την αρχή χρησιµοποιούνταν η λέξη «δυάς».93 Όταν ανα-

φερόµαστε στην δυάδα εννοούµε τη δεύτερη αρχή, την οποία ο Αριστοτέλης α-

ποκαλεί «το µέγα και το µικρό» και ο Ξενοκράτης ύλη. Το βέβαιο είναι ότι η δυάς 

αποτελεί µία από τις πρώτες αρχές και συνίσταται από ένα αντιθετικό ζεύγος, εί-

ναι αυτή που µπορεί να επεξεργαστεί µε ποικίλους τρόπους ο υλικό που προσφέ-

ρει το Ένα. 

 O Cherniss διαπιστώνει ακόµα πως το «µεγάλο και το µικρό» του Πλάτωνα 

ταυτίζεται από τον Αριστοτέλη (192a11-14) µε την «Υποδοχή» του Τίµαιου. Ο 

Πλάτων εισάγει την έννοια της «Υποδοχής» στον Τίµαιο 49a-51b σε ένα σηµείο, 

όπου δε φαίνεται η περιγραφή της να εξυπηρετεί τον κοσµολογικό χαρακτήρα του 

κειµένου, έχουµε πια ξεφύγει από τη Φυσική και κινούµαστε στο πεδίο της Οντο-

λογίας.94 Ο Πλάτων στον Τίµαιο εισάγοντας την καινούρια έννοια της «Υποδο-

χής» ως µία τρίτη οντότητα ανάµεσα στις Ιδέες και τα Αισθητά, φαίνεται να δίνει 

απάντηση στην κριτική, που ασκεί ο ίδιος στο διάλογό του Παρµενίδη, όπου επι-

σηµαίνει τις αδυναµίες της οντολογίας του. 

                                                           
90 Taylor, A. E., A Commentary on Plato�s Timeaus, Oxford,1928, «Τίποτα δεν αναφέρεται στον Τίµαιο (ή 
σε οποιοδήποτε άλλο πλατωνικό διάλογο για την �αόριστη δυάδα�. Η µόνη δυάς, την οποία ακούµε στους 
διάλογους είναι ο ακέραιος αριθµός δύο (2)», σ.136. 
91 Cherniss [1962], σ.85-86. 
92 Ο Σιµπλίκιος παρατηρεί ότι ο Πλάτων στον προφορικό λόγο του για το Αγαθό αποκάλεσε το δεκτικό 
(receptive) υλικό µε το όνοµα το «µεγάλο και το µικρό». Ross, W. D., Aristotle�s Metaphysics, v I, Oxford 
University Press,1924© [1975],σ.lvii. 
93 Cherniss [1962], σ.85-86. 
94 Κάλφας [1995], σ.129-145. 
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Η περιγραφή της «Υποδοχής» στον Τίµαιο µε διάφορες µεταφορές, όπως µητέ-

ρα (50b3), τροφός (49a6), εκµαγείο (50c2) και µε γενικούς χαρακτηρισµούς ως 

αόρατη και άµορφη(51a6), «χωρίς µεσολάβηση των αισθήσεων»(52b), αιώ-

νιο(52b). όλοι αυτοί οι προσδιορισµοί που αποδίδονται στην «Υποδοχή» µπορούν 

να παραπέµψουν στην «Αόριστη δυάδα», όπως αυτή περιγράφεται από το Θεό-

φραστο ��8��	+��+���ό�+��+I������� (απόσπ. 26, Heinze). Αυτή η κοινή ορο-

λογία και ο παρόµοιος τρόπος προσδιορισµού της «Υποδοχής» και της ∆υάδας 

µας επιτρέπουν να συσχετίσουµε τις δύο έννοιες. 

Όµως δε µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια απόλυτη ταύτιση των δύο εν-

νοιών, γιατί η «Αόριστη δυάδα» λειτουργεί µέσα στις Ιδέες και σχετίζεται ουσια-

στικά µόνο µαζί τους, ενώ η «Υποδοχή» λειτουργεί «µεταξύ» των Ιδεών και των 

Αισθητών, ως ο ενδιάµεσος «χώρος», ο οποίος δεν επιτρέπει στις δύο οντότητες 

να έρθουν σε άµεση επαφή. Η «Υποδοχή» φαίνεται από την περιγραφή του Πλά-

τωνα στον Τίµαιο να οµοιάζει περισσότερο στον ουρανό και στην δοξαστή-

σύνθετη ουσία του Ξενοκράτη, τα χαρακτηριστικά της οποίας διερευνήσαµε στο 

πρώτο κεφάλαιο. Εκεί, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι η δοξαστή ουσία σχετί-

ζεται και έρχεται σε επαφή και µε τους δύο χώρους, αυτόν της νόησης και τον 

άλλον της αίσθησης.  

Φαίνεται πως ο Ξενοκράτης χρησιµοποίησε την έννοια της «Αόριστης ∆υά-

δας» επιδιώκοντας να εξασφαλίσει απόλυτο κύρος για τις θέσεις του από την ό-

ποια χρήση της έννοιας στη διδασκαλία του Πλάτωνα και επιθυµώντας να υπερα-

σπιστεί την έννοια αυτή εναντίον της κριτικής του Αριστοτέλη. Ακόµη οφείλουµε 

να σταθούµε στη σχέση των πυθαγόρειων τρόπων µε την Ακαδηµία στην εποχή 

του Σπεύσιππου και του Ξενοκράτη. Υποθέτουµε πως πρέπει να  δηµιουργήθηκε 

έντονη συζήτηση γύρω από το θέµα ανάµεσα στους διαδόχους του Πλάτωνα και 

τον Αριστοτέλη σχετικά µε το τι τελικά αντιπροσωπεύει η «Αόριστη ∆υάδα».95  

Στο σύστηµα του Ξενοκράτη το ζεύγος Μονάδα-∆υάδα ως αρχές του Παντός 

πρέπει να εξεταστεί µε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το ζεύγος αυτό αποτελεί προϊόν 

της Πυθαγόρειας παράδοσης και όπως ήδη αναφέραµε, αν και δεν υπάρχει ως ξε-

κάθαρη θέση στους διαλόγους του Πλάτωνα. Βέβαια, οφείλουµε να διευκρινί-
                                                           
95 Cherniss [1962], σ.88. 
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σουµε ότι η άγραφη διδασκαλία δεν αφορά µόνο τον ίδιο τον Πλάτωνα, αλλά και 

άλλα µέλη της Ακαδηµίας. Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τάση 

του Αριστοτέλη να µην κατονοµάζει ρητά το πρόσωπο, του οποίου την θεωρία 

αναφέρει. Έτσι, δεν µπορούµε να βεβαιώσουµε ότι, όταν κάνει λόγο για την αό-

ριστη δυάδα, το µέγα και το µικρό αναφέρεται σε θέσεις του Πλάτωνα ή σε θέσεις 

του Ξενοκράτη ή κάποιου άλλου µέλους της Ακαδηµίας.  

Η αλήθεια είναι πως ο ίδιος ο Πλάτωνας δεν χρησιµοποιεί σε κανέναν από 

τους διαλόγους του τον όρο µέγα και µικρό ή δυάδα προκειµένου να περιγράψει 

αυτό που εννοεί ο Αριστοτέλης, όταν γράφει:«=	+���+�C�+<��+�� 

����+��+��+������ �.��� ��%$	, =	+�N+�-����+��++L�» (Μετά τα Φυσικά, 987b 20-

21). Ο Ross επιχειρώντας να φωτίσει τη σηµασία του δόγµατος, παραθέτει το χω-

ρίο 206 b27 από τα Φυσικά του Αριστοτέλη και σηµειώνει ότι «η αόριστη ή υλική 

αρχή παρουσιάζεται ως �το µέγα και το µικρό�, γιατί είναι πλήρως αόριστη ως 

προς την ποσότητα (µέγεθος) και µπορεί να εκτείνεται σε µια άπειρα µεγάλη και 

µια άπειρα µικρή έκταση (βαθµό). Ο Αριστοτέλης διαµαρτύρεται (209 b30) ότι ο 

Πλάτωνας δεν εξαντλεί τη χρήση της αρχής για όσο αξίζειú δεν υπάρχει απείρως 

µικρός αριθµός, ενώ το 1 είναι το µικρότερο, και ο Πλάτωνας δεν αναγνωρίζει α-

πείρως µεγάλο αριθµό, αλλά κάνει το 10 το µεγαλύτερο».96 

Βέβαια, η µοναδική αναφορά σε ζεύγος αντιθέτων που µπορεί να συσχετιστεί 

µε το µέγα και µικρό βρίσκεται στο Φίληβο 24a, όπου γίνεται λόγος για το �$���� 

��+��+O���� και χρησιµοποιείται µια σειρά αντιθέτων για να περιγραφθεί το ά-

πειρο. Κανείς από τους µεταγενέστερους σχολιαστές ούτε ο Αριστοτέλης, ούτε ο 

Αλέξανδρος Αφροδισιέας, ούτε ο Σιµπλίκιος δεν σχετίζουν το «µέγα και µικρό» µε 

κάποιον από τους πλατωνικούς διαλόγους, ο µόνος που προχωράει σε µια τέτοιου 

είδους συσχέτιση είναι ο Πορφύριος, ο οποίος σχολιάζοντας τα Φυσικά του Σι-

µπλίκιου 453.30 συνδέει το «µέγα και το µικρό» µε τον πλατωνικό Φίληβο.97   

Ωστόσο, σύγχρονοι µελετητές επισηµαίνουν τη συσχέτιση και την αναπτύσ-

σουν περαιτέρω. Έτσι, ο Ross σηµειώνει πως, όταν ο Πλάτων στο Φίληβο περι-

γράφει το άπειρο ως το �$����+��+��+O���� µπορούµε σ� αυτήν την έκφραση να 

                                                           
96 Ross [1975],σ.169. 
97 Ross [1975],σ.170. 



 48

αναγνωρίσουµε την περιγραφή του «µεγάλου και µικρού», βέβαια σε µια αρχική 

µορφή, την οποία αργότερα ο ίδιος ο Πλάτων επεξεργάστηκε περισσότερο, ώστε 

να καταλήξει στην προφορική του διδασκαλία να το αποκαλεί «το µεγάλο και το 

µικρό» σύµφωνα µε τις µαρτυρίες.98 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη του Φίληβου, όπου ο Πλάτων, ενώ 

πραγµατεύεται το ζήτηµα της ηδονής, δεν παραλείπει να εκθέσει τις απόψεις του 

για το ένα και τα πολλά, το πεπερασµένο και το άπειρο, µε τον τρόπο που επιλέγει 

ο πλατωνικός Σωκράτης για να παρουσιάσει το πρόβληµα της ηδονής. Το ζήτηµα 

του ενός και των πολλών φαίνεται ότι διατρέχει έντονα ολόκληρο το πλατωνικό 

έργο, ωστόσο το ζήτηµα αυτό αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα στους ύστερους δια-

λόγους και δε λείπει από κανέναν διάλογο, ακόµη κι αν το θέµα του διαλόγου δεν 

σχετίζεται άµεσα µ� αυτό, όπως συµβαίνει και µε το Φίληβο.  

Είναι απαραίτητο σ� αυτό το σηµείο να συνοψίσουµε τις βασικές θέσεις του 

πλατωνικού Φίληβου, ώστε να εντοπίσουµε το πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται το 

θέµα του ενός και των πολλών, καθώς και το αντιθετικό ζεύγος 

�$����+��+��+O����: α) Η ευτυχισµένη ζωή δεν είναι η ζωή της άµικτης ηδονής 

ούτε της φρόνησης µονάχα, αλλά ένας συνδυασµός των δύο (11a-23b), β) στην 

ανάµειξη των δύο (ηδονής και φρόνησης) προηγείται η νόηση (23c-31b), γ) στη 

µικτή ζωή θα συµπεριλάβουµε όλες τις γνώσεις, αλλά όχι όλες τις ηδονές παρά 

µόνο τις καθαρές (όσες δηλαδή έχουν αλήθεια, µέτρο και οµορφιά). Σ� αυτό το 

γενικό σχήµα διερευνάται α) η φύση της ηδονής και της λύπης (31b-55c), της 

νόησης και της γνώσης (55c-59c), β) το ζήτηµα του ενός και των πολλών, του α-

πείρου και του πεπερασµένου (14c-18d), γ) η διαίρεση των όντων σε i) άπειρο, ii) 

πεπερασµένο, iii) συνδυασµό των δύο και iv) αιτία του συνδυασµού αυτού (23c-

27c). 

Το πρόβληµα του ενός και των πολλών εισάγεται αναγκαστικά στη συζήτηση 

για να δοθεί απάντηση στην απόλυτη τοποθέτηση του Φίληβου ότι η ηδονή είναι 

µία και αδιαίρετη. Ο Σωκράτης δείχνει ότι από το ένα προς τα πολλά και από το 

πεπερασµένο στο άπειρο περνάµε διαµέσου ορισµένης ποσότητας. Ο Σωκράτης 

                                                           
98 Ross [1975], ό.π. 
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καταλήγει σε µια κατάταξη και διαίρεση των όντων σε τέσσερις κατηγορίες (γέ-

νη), α) το γένος του απείρου, β) το γένος του πεπερασµένου, γ) το µικτό και δ) την 

αιτία της µείξης των δύο πρώτων γενών. 

Ο Gadamer µελετώντας τα τέσσερα είδη του Φίληβου και προσπαθώντας να 

προσδιορίσει το γένος του απείρου και του πέρατος γράφει: «� Ό,τι υπάγεται στο 

είδος του απείρου γίνεται θερµότερο � όχι µια οντότητα που έχει την ποιότητα του 

να είναι θερµότερη, αυτό σηµαίνει, ότι ορίζεται ως µια οντότητα µόνο ως «θερµό-

τερη από�», αλλά περισσότερο απ� τα είδη αυτής της ίδια της αοριστίας (απροσ-

διοριστίας). Οµοίως, ό,τι υπάγεται στην ενότητα του πέρατος δεν είναι µια οντό-

τητα που είναι πάντα ορισµένη, και έτσι δίνει την προσδιοριστικότητα, ως µια ο-

ντότητα περισσότερο, απ� αυτό είναι µια καθαρή ποιότητα της παρεχόµενης προσ-

διοριστίας. Η απροσδιοριστία και το µέτρο αποκλείουν το ένα το άλλο, έτσι όπου 

ένα ορισµένο µέτρο φαίνεται µέσα σε µια οντότητα, αυτό δεν είναι µακρύτερα 

από κάτι αόριστο. Αυτό σταµατά να είναι οριζόµενο ως «θερµότερο από�», όταν 

αυτό οριστεί σαν να είχε µια ορισµένη θερµοκρασία. Αυτό δεν σηµαίνει ξεκάθαρα 

ότι η οντότητα έχει αλλάξει στην ουσιαστικής της φύση. Όταν κάτι αόριστο ορίζε-

ται, από το µέτρο και τον αριθµό, η οντότητα δεν αλλάζει, αλλά κυρίως αλλάζει ο 

υπαρξιακός της χαρακτήρας. Σταµατώντας κάτι να είναι αόριστο, γίνεται κάτι ο-

ρισµένο, καθιερωµένο. Έτσι, η ίδια οντότητα µπορεί να µας παρουσιάζεται µε έ-

ναν περισσότερο ή λιγότερο αόριστο χαρακτήρα και επίσης ως κάτι ορισµένο σε 

σχέση µε το µέτρο και τον αριθµό».99 Έτσι, λοιπόν διαπιστώνουµε ότι ο ρόλος του 

µέτρου και του αριθµού είναι καθοριστικός προκειµένου να προσδιοριστεί το αό-

ριστο και να καταστεί περατό το άπειρο. 

Αν ανατρέξουµε στους διαλόγους της τελευταίας συγγραφικής φάσης του 

Πλάτωνα θα διαπιστώσουµε ότι σε όλους τους διαλόγους ένα από τα κεντρικά ζη-

τήµατα που απασχολούν το φιλόσοφο είναι οι έννοιες του απείρου και του πεπε-

ρασµένου και µια πιθανή διαδικασία µείξης τους. Έτσι, εντοπίζουµε δείγµατα µιας 

διαδικασίας µείξης, ανάµειξης υλικών τέτοιων,100 ώστε κάθε φορά να προκύπτει 

                                                           
99 Gadamer, H. G., Plato�s Dialectical Ethics (Phenomenological Interpretations Relating to the Philebus), 
trans. R. M. Wallace, Yale University Press, 1991, σ.132. 
100Τα στοιχεία που αναµειγνύονται κάθε φορά είναι ζεύγη αντιθέτων (πέρας-άπειρο, διαιρετό-αδιαίρετο, 
ταυτό-έτερο). 
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κάτι διαφορετικό και ανώτερο, δεν θα σφάλαµε, αν ισχυριζόµασταν ότι αυτό που 

προκύπτει κάθε φορά είναι το µέτρο ή ακόµη καλύτερα η αρµονία, η εξισορρόπη-

ση των δύο άκρων-αντιθέτων που αναµειγνύονται.  

Σ� αυτό το σηµείο υπεισέρχεται ο συσχετισµός του Πλατωνισµού µε τον Πυ-

θαγορισµό του Φιλολάου. Η αρµονία είναι µια από τις βασικές έννοιες στη φιλο-

σοφία του Φιλολάου.101 Ο Φιλόλαος γνωρίζοντας το ρόλο της αρµονίας στα µα-

θηµατικά, στη µουσική, αλλά και στην ιατρική της εποχής του, καθώς και το ρόλο 

της σε άλλους προσωκρατικούς φιλοσόφους (Ηράκλειτο, Εµπεδοκλή), θεωρεί την 

αρµονία ως µία δύναµη, η οποία εξασφαλίζει την ισορροπία µεταξύ των περατών 

και των απείρων και διατηρεί την τάξη του κόσµου. Η ύπαρξη της δρα σταθερο-

ποιητικά και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ευταξία. Είναι αλήθεια ότι ο 

Φιλόλαος ταυτίζει την αρµονία µε αριθµητικό µέγεθος (µε αριθµό) (απόσπ.6, 

Huffman) σε αντίθεση προς τα περατά και τα άπειρα, τα οποία σε καµιά περίπτω-

ση δεν ταυτίζονται µε τους αριθµούς. Αυτό µπορεί να µας οδηγήσει σε ποικίλα 

συµπεράσµατα.  

Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε ότι, εφόσον η αρµονία ταυτίζεται µε τον 

αριθµό και οι αριθµοί είναι αυτοί που εξασφαλίζουν την γνώση (απόσπ.4, Huff-

man), τότε και η αρµονία µπορεί να προσφέρει γνώση. Ακόµα µπορούµε να θεω-

ρήσουµε ότι η αρµονία στο σύστηµα του Φιλολάου που συνδιαλέγεται και εξι-

σορροπεί τα περατά και τα άπειρα µπορεί να σχετίζεται µε την δυάδα στην πλα-

τωνική διδασκαλία, όπου και εκεί η δυάδα, όπως είδαµε εξισορροπεί τα άκρα του 

ζεύγους από το οποίο συνίσταται. 

Επιστρέφοντας στη µελέτη των πλατωνικών διαλόγων και στην έννοια των α-

ντιθετικών ζευγών, τα οποία εµφανίζονται και για τα οποία το ζητούµενο είναι εκ 

µέρους του Πλάτωνα η ισορροπία µεταξύ τους, θα εξετάσουµε συγκεκριµένα πα-

ραδείγµατα προκειµένου να φωτιστεί αυτή η θέση. Στον Πολιτικό, όπου ο λόγος 

είναι παραβολικός, ο υφαντής είναι αυτός που πρέπει να υφάνει χρησιµοποιώντας 

τις σκληρότερες ίνες του στηµονιού και τις µαλακότερες του υφαδιού προκειµέ-
                                                           
101 Τα βασικά σηµεία στη σκέψη του Φιλολάου, όπως τα συνοψίζει ο Huffman, είναι τα εξής: α) δεν ταυτί-
ζει τα περατά και τα άπειρα µε τους αριθµούς, β) δε θεωρεί τα περατά και τα άπειρα ως ξεχωριστές αρχές, 
χωρισµένες από τον κόσµο, αλλά ως προφανή χαρακτηριστικά του κόσµου, γ) τα περατά και τα άπειρα δεν 
επαρκούν για να εξηγήσουν την τάξη του κόσµου, αυτό που συµπληρώνει την εξήγηση ως µια τρίτη «αρ-
χή» είναι η αρµονία, δηλαδή το συνταίριασµα των άλλων δύο. Βλέπε σχετικά Huffman[1993], σ.39-41. 
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νου να φτιάξει το καλύτερο ύφασµα. Αντίστοιχα, καθώς υπάρχουν δύο ειδών αν-

θρώπινες φύσεις α) οι «σκληρότερες», τυχοδιωκτικές, ορµητικές, αρρενωπές και 

β) οι ηρεµότερες, πραότερες, ο καλός πολιτικός άνδρας οφείλει να αναγνωρίσει 

αυτές τις φύσεις και αποφεύγοντας τα άκρα των δύο, δηλαδή τους βίαιους και πα-

ράφορους απ� τη µια και τους µαλθακούς και αδρανείς από την άλλη, πρέπει να 

«υφάνει» µε καλό και επιδέξιο τρόπο τους «σκληρότερους» µε τους «µαλακότε-

ρους» προκειµένου να επιτύχει την ιδανική συγκρότηση της πολιτείας. Βέβαια, 

και στην πολιτεία ισχύει η ύπαρξη των δύο άκρων µε βάση τα οποία η πολιτεία 

καθίσταται ιδανική, όταν υπάρξει ανάµειξη και τελικά εξισορρόπηση µεταξύ των 

άκρων, ενώ οδηγείται σε ακραίες και ολέθριες γι� αυτήν καταστάσεις, αν παρα-

συρθεί από το ένα απ� τα δύο άκρα. 

 Ακόµη, στον Τίµαιο ο δηµιουργός µε µια γεωµετρική διαδικασία (δρώντας ως 

µαθηµατικός νους) αναµειγνύει την αδιαίρετη ουσία µε την διαιρετή ουσία των 

σωµάτων για να «φτιάξει» ένα τρίτο είδος ενδιάµεσης ουσίας, έπειτα ενώνει την 

αδιαίρετη µε την διαιρετή Ταυτότητα και την αδιαίρετη µε την διαιρετή Ετερότη-

τα και τα µείγµατα που προέκυψαν τα ένωσε µαζί µε την ενδιάµεση ουσία για να 

κατασκευάσει τελικά την κοσµική ψυχή (35a-b). 

Επιστρέφοντας στην έννοια του απείρου και του πεπερασµένου, όπως παρου-

σιάζονται στον Φίληβο, ας σηµειώσουµε την τοποθέτηση του Ross, ο οποίος επι-

σηµαίνει πως «µε το απεριόριστο ο Πλάτων εννοεί αυτό που είναι ποσοτικά αόρι-

στο, αν και ποιοτικά ορισµένο π.χ. η θερµοκρασία ή ο ήχος, µε το όριο εννοεί τον 

ποσοτικό ορισµό. Το ζεστό και το κρύο ή το υψηλό και το χαµηλό στις νότες, δεν 

θεωρούνται προφανώς ως διαφορετικοί βαθµοί του ίδιου πράγµατος, αλλά ως χω-

ριστές και αντίθετες ποιότητες, γιατί ο ποιοτικός καθορισµός περιγράφεται ως ο 

λόγος ανάµεσα στο ζεστό και το κρύο, το υψηλό και το χαµηλό�».102  

Ο Taylor προχωράει σε µια πιο εντυπωσιακή θεώρηση και ισχυρίζεται πως « 

ό,τι εµείς ονοµάζουµε «συνεχές σύνολο» ο Πλάτων το αποκαλεί «ό,τι απεριόριστα 

επιδέχεται το περισσότερο και το λιγότερο» και συνεχίζει «βλέπουµε λοιπόν αµέ-

σως, γιατί ο Πλάτων χαρακτήρισε «µεγάλο και µικρό» ή «δυάδα» ό,τι οι Πυθαγό-

                                                           
102 Ross [1975], σ.171. 
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ρειοι ονόµαζαν άπειρο: πρόκειται για δυάδα, γιατί επιδέχεται απεριόριστη µετα-

βολή προς την µια ή την άλλη από δύο κατευθύνσεις».103 

Όπως γράφει ο Αριστοτέλης, είναι µια κατασκευή του Πλάτωνα το ότι «στη 

θέση του απείρου ως µια ενότητα δηµιούργησε την δυάδα και το άπειρο από το µε-

γάλο και το µικρό» (Μετά τα Φυσικά 987 b25-26). Ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιέας 

σχολιάζοντας το συγκεκριµένο χωρίο αναφέρει πως ο «Πλάτων δηµιούργησε τη 

δυάδα, εννοώντας µ� αυτήν το υποκείµενο», δηλαδή αυτό που βρίσκεται από κάτω, 

και το άπειρο, καθόσον δε δηµιουργεί Ιδέες το ίδιο, γιατί το µέγα και µικρό είναι και 

«υπεροχή» (αφθονία) και «έλλειψις» (έλλειµµα), διότι σ� αυτά βρίσκεται η φύση του 

απείρου, αυτό που ήταν η υλική αιτία για τον Πλάτωνα» (Alexandri in Metaphysi-

corum A6, 987 b25). Και ο σχολιαστής συνεχίζει «δεν ταυτίζονται ως προς την 

ουσία τους το µέγα και µικρό, ούτε η υπεροχή και η έλλειψη, γιατί είναι αντίθε-

τα(«ενάντια») κι όχι ένα». Ο Αλέξανδρος τονίζει ότι για τον Πλάτωνα οι αριθµοί 

υπάρχουν έξω από τα αισθητά, ότι οι αριθµοί είναι η υλική αιτία, αλλά δεν τους 

θεωρούσε ο Πλάτων αιτίες µε τον τρόπο που το έκαναν οι Πυθαγόρειοι.  

Μέχρι εδώ έχει ήδη γίνει κατανοητό ότι η δυάδα των «άγραφων δογµάτων» 

δεν είναι βέβαια ο αριθµός δύο (2) και σε καµιά περίπτωση στους κόλπους της 

Ακαδηµίας δεν φαίνεται να ταυτίζεται ή να αντικαθιστά ο αριθµός δύο το άπειρο. 

Η δυάς των άγραφων δογµάτων είναι ένα ζεύγος αντιθέτων και η λέξη δυάς χρη-

σιµοποιείται ως συνώνυµο του ζεύγους αυτού. «Το µέγα και το µικρό» αποτελούν 

δύο άκρα, δύο όρια. Η δυάδα αντιπροσωπεύει την ισορροπία ανάµεσα στα δύο 

άκρα, είναι «µια στιγµή που πάγωσε». 

Στο σύστηµα του Ξενοκράτη λοιπόν δύο αρχές, ένα ζεύγος βρίσκεται στην κο-

ρυφή της ύπαρξης, η Μονάδα�∆υάδα. Οι επιδράσεις απ� τον Πλατωνισµό των ά-

γραφων δογµάτων και τον Πυθαγορισµό του Φιλολάου παρουσιάστηκαν ευκρι-

νώς. Έτσι, συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το Ένα του ξενοκράτειου συ-

στήµατος µπορεί να είναι η ύψιστη αρχή του Αγαθού, όπως παραδίδεται στα ά-

γραφα δόγµατα. Και η Αόριστη ∆υάδα, το ζευγάρι των αντιθέτων είναι αυτό που 

γεννά την αρµονία, το µέτρο και εξασφαλίζει την αρµονική συνύπαρξη στον κό-

σµο και τον συνδηµιουργεί µε το Ένα.  

                                                           
103 Taylor [1992], σ.574. 
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Οι αρχές του Ξενοκράτη δείξαµε ότι έχουν τις ρίζες τους τόσο στην προφορική 

διδασκαλία του Πλάτωνα περί αρχών, όσο και στην Πυθαγόρεια παράδοση των 

αριθµών και της έννοιας της αρµονίας, όπως αυτή ξεκίνησε από τον Φιλόλαο και 

πέρασε στον Πλάτωνα. Κατανοούµε ότι το ζήτηµα δεν µπορεί να εξαντληθεί εδώ, 

ωστόσο προτείνουµε µια πιθανή ερµηνεία για την πορεία της εξέλιξης των αρχών 

από τον Φιλόλαο ως τον Ξενοκράτη σε µια προσπάθεια να αναγνώσουµε τον 

Πλατωνισµό του Ξενοκράτη υπό το πρίσµα της πυθαγόρειας παράδοσης.  
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IV) Το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών 
 
Σ� αυτό το κεφάλαιο στόχος µας είναι να διερευνήσουµε το δόγµα των αδιαί-

ρετων γραµµών, υποστηρικτής του οποίου φέρεται να ήταν και ο Ξενοκράτης. Αν 

θέλαµε να συνοψίσουµε το περιεχόµενο του δόγµατος αυτού θα µπορούσαµε να 

το κάνουµε λέγοντας ότι ο Ξενοκράτης «διακρίνοντας το χώρο από τα αισθητά 

πίστευε πως κύρια στοιχεία του χώρου είναι οι άτµητες ευθείες».104  

Αν θεωρήσουµε πως το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών του Ξενοκράτη αντι-

προσώπευε κάτι τέτοιο, προσεγγίζουµε τη θέση του υπό το πρίσµα της δηµοκρί-

τειας φιλοσοφίας των ελάχιστων σωµατιδίων. Βέβαια, «αρκετοί σχολιαστές τον 

συνδέουν µε τον ∆ηµόκριτο», όπως σηµειώνει ο Guthrie, «και φαίνεται σαν να 

είχε µια θεωρία των φυσικών ατόµων ως τα µικρότερα µέρη της στοιχειώδους µά-

ζας (απόσπ. 50-51, Heinze)».105  

Όµως µια τέτοια συσχέτιση αποµακρύνει κατά πολύ τις θέσεις του Ξενοκράτη 

απ� το δάσκαλό του και τον φέρνει εγγύτερα στο ∆ηµόκριτο. Σ� αυτό το σηµείο 

πρέπει να επισηµάνουµε πως ο ίδιος ο Πλάτων εναντιώνεται στη φιλοσοφία του 

∆ηµόκριτου χωρίς βέβαια να το δηλώνει ευθέως.106 Ο Ξενοκράτης προφανώς 

γνώριζε τις θέσεις του ∆ηµόκριτου περί ατόµων σωµατιδίων.  

Το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών εντάσσεται στο πλαίσιο της µαθηµατικής 

θεωρίας της εποχής του Ξενοκράτη στους κόλπους της Ακαδηµίας. Εφόσον, οι 

γραµµές είναι τα στοιχειώδη συστατικά των σωµάτων και των στερεών, αυτές θα 

πρέπει να µην προέρχονται από τίποτε άλλο, εποµένως να µην υποδιαιρούνται. Η 

µεγάλη συζήτηση του είδους και του γένους ανοίγει σ� αυτό το σηµείο. Θα διαπι-

στώσουµε ότι και οι αρχαίοι σχολιαστές, υποστηρικτές της ύπαρξης των αδιαίρε-

των γραµµών, αλλά και αντίθετοι προς αυτήν, καθώς και οι σύγχρονοι µελετητές, 

οι οποίοι ερεύνησαν το ζήτηµα καταλήγουν στο να διερευνούν τη σχέση του γέ-

νους και του είδους και να αναζητούν τη λύση του προβλήµατος σ� αυτή τη σχέ-

ση. 

                                                           
104 Μακρής, Ν., Οι Έλληνες Φιλόσοφοι της Αρχαιότητας και η Φιλοσοφία, τ. Ά, εκδ. Σµπίλιας, Αθήνα, 1995, 
σ.484. 
105 Guthrie[1978], σ.477. 
106 Βλέπε σχετικά Κάλφας [1995], σ.164. 
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Ο Heinze παραθέτει µια σειρά από αποσπάσµατα (41-49) µε τον γενικό τίτλο: 

Οι αδιαίρετες γραµµές. Σ� αυτά περιλαµβάνονται κατά βάση χωρία απ� τα έργα 

του Αριστοτέλη και των σχολιαστών του (Αλέξανδρο Αφροδισιέα, Σιµπλίκιο, Φι-

λόπονο κ.α.). Από αυτήν τη σειρά αποσπασµάτων ξεχωρίζει το απόσπ. 42, το ο-

ποίο προέρχεται από ένα έργο µε τίτλο Περί Ατόµων Γραµµών, το οποίο αποδίδε-

ται στον Αριστοτέλη και το οποίο βάλλει εναντίον της θέσης του Ξενοκράτη για 

την ύπαρξη των αδιαίρετων γραµµών χωρίς όµως να τον κατονοµάζει. Σχετικά µε 

την συγγραφική προέλευση του συγκεκριµένου έργου οι µελετητές υποστηρίζουν 

πως συγγραφέας δεν είναι ο Αριστοτέλης, αλλά ένας οπαδός της Περιπατητικής 

Σχολής.107 

Θα ξεκινήσουµε, λοιπόν, τη διερεύνηση του δόγµατος των αδιαίρετων γραµ-

µών αφορµώντας από τη συγκεκριµένη πραγµατεία και στη συνέχεια, αφού γνω-

ρίσουµε τις βασικές θέσεις του δόγµατος, θα εξετάσουµε τη σχέση του Ξενοκράτη 

µ� αυτό και τις συνέπειες αυτής της τοποθέτησής του στο γενικότερο πλαίσιο του 

συστήµατός του. Ακολουθώντας τη µέθοδο που µέχρι τώρα αξιοποιήσαµε θα 

στρέψουµε την προσοχή µας κατ� αρχάς στον Πλάτωνα και τη σχέση του µε το 

συγκεκριµένο δόγµα.  

Ο Αριστοτέλης παραδίδει το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών και ως θέση του 

Πλάτωνα. Έτσι, στα Μετά τα Φυσικά, Α 992 a20 ο Αριστοτέλης γράφει: 
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(0��(,��������+ 

! ,�����(���1(������(��-�(,����#
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����
». Ο Furley γράφει σχετικά µ� αυτό ότι «είναι η µόνη ευθεία απόδοση της 

θεωρίας των αδιαίρετων γραµµών στον Πλάτωνα».108 Σηµαντικότατη είναι η πα-

ρατήρηση του Furley σχετικά µε το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών στην Ακαδη-

µία, ότι δηλαδή πρόκειται για µια θεωρία, η οποία «θεωρητικά αποδίδει στις α-

διαίρετες γραµµές την ιδιότητα να έχουν έκταση µέσα στο χώρο κι ακόµη ότι ήταν 

                                                           
107«Εναντίον της γνησιότητας του έργου Περί Ατόµων Γραµµών, που παραδόθηκε στο corpus του Αριστο-
τέλη, έχουν προβληθεί πολύ σοβαρά επιχειρήµατα. Βλ. Hirsch, W, Die pseudo-Aristoteles Schrift de lineis 
insecabilibus, διδακτ. ∆ιατριβή, Χαϊδελβέργη, 1953.», Düring, Ι., Ο Αριστοτέλης: Παρουσίαση και ερµηνεία 
της σκέψης του, τοµ. Α΄, µτφρ Κοτζιά-Παντελή, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1991, σ.420, υποσηµ.146. Μ� αυτό συµφω-
νούν οι περισσότεροι µελετητές: Hett, W. S., Aristotle: Minor Works, Harvard University Press, 1963, 
σ.415. Guthrie [1978], σ.477. Ross [1928], σ.204. 
108 Furley, D. J., Two studies in the Greek Atomists: Study I Indivisible Magnitudes, Princeton University 
Press, Princeton, New Jersey, 1967, σ.104. 
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µια θεωρία ανθρώπων που ήταν σε επαφή µε τους καλύτερους µαθηµατικούς της 

εποχής τους».109 

Στο σχολιασµό του Σιµπλίκιου στα Φυσικά (Ι, 3) του Αριστοτέλη110 διαβά-

ζουµε ότι «για τον Πλάτωνα τα πρώτα και ελάχιστα σώµατα είναι τα επίπεδα, για 

τον Ξενοκράτη οι γραµµές, αδιαίρετες ως προς την µικρότητα, διαιρετές οι ίδιες στη 

φύση». Ο Ξενοκράτης φέρεται να υποστηρίζει πως υπάρχουν αδιαίρετα µεγέθη 

(απόσπ. 37 και 38), δηλαδή µεγέθη ιδεατά και γι� αυτό αδιαίρετα. Ο Ξενοκράτης 

ακολουθώντας το δάσκαλό του, ο οποίος στον Τίµαιο, όταν µιλάει για τα πρωταρ-

χικά στοιχεία του κόσµου, γράφει (53c4-8): «Κατ� αρχάς, χωρίς αµφιβολία είναι 

σε όλους φανερό ότι η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέρας είναι σώµαταׁ  και, ακόµη, 

ότι κάθε σώµα έχει και τη διάσταση βάθους. Το βάθος, πάλι, περικλείεται κατ� ανά-

γκη από επιφάνειες, και όσες από τις επιφάνειες είναι επίπεδες αποτελούνται από 

τρίγωνα». Οι επιφάνειες αποτελούνται από τρίγωνα, λοιπόν, όµως τα τρίγωνα από 

τι αποτελούνται; Προφανώς φαίνεται πως τα τρίγωνα είναι αδιαίρετα, όπως και οι 

γραµµές του Ξενοκράτη. Αν και στον Τίµαιο, όταν ο Πλάτων περιγράφει τη δοµή 

των πρωταρχικών σωµάτων αναφέρει πως κατασκευάστηκαν από δύο βασικά τρί-

γωνα (53c). ∆εν αναφέρει όµως τίποτα ξεκάθαρο για την αδιαιρετότητα αυτών 

των τριγώνων.  

Σ� αυτό το σηµείο αξίζει να παραθέσουµε όσα αναφέρει ο Πλούταρχος (α-

πόσπ. 23, Heinze), ο οποίος παραδίδει ότι ο Ξενοκράτης παροµοίαζε τις διάφορες 

µορφές ύπαρξης, δηλαδή τους θεούς, τους δαίµονες και τους θνητούς, µε τρίγωνα. 

Οι τρεις αυτές βαθµίδες έχουν ως τόπο κατοικίας, αντίστοιχα το χώρο πάνω από 

τον ουρανό, τον ίδιο τον ουρανό και κάτω απ� τον ουρανό(γη).111 Οι θεοί συγκρί-

νονται µε τα ισόπλευρα τρίγωνα, οι δαίµονες µε τα ισοσκελή και οι θνητοί µε τα 

σκαληνά. Βέβαια το συγκεκριµένο χωρίο δεν αποδεικνύει τίποτα σχετικά µε τη 

µη-διαιρετότητα των τριγώνων. Ωστόσο συνδέει την ύπαρξη µε τα µαθηµατικά 

και αποδεικνύει ότι ο Ξενοκράτης το «λογικόν» κοµµάτι της φιλοσοφίας του το 

ταυτίζει µε το µεταφυσικό. Το βέβαιο συµπέρασµα που µπορούµε να βγάλουµε 

είναι ότι οι θεοί κατέχουν την τέλεια αρµονία (όλες οι πλευρές του τριγώνου είναι 

                                                           
109 Furley [1967], ό.π. 
110 De Vogel, απόσπ.758-a. 
111 Βλέπε σχετικά κεφάλαιο Ι)τα τρία είδη της ύπαρξης και της γνώσης. 
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ίσες), οι δαίµονες µετέχουν και στο θείο και στο ανθρώπινο εξίσου (δύο πλευρές 

είναι ίσες), ενώ τους ανθρώπους τους χαρακτηρίζει η ασυµµετρία (καµιά πλευρά 

του σκαληνού δεν είναι ίση µε άλλη). 

Στην πραγµατεία Περί Ατόµων Γραµµών, όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους 

οποίους κάποιοι στοχαστές υιοθέτησαν το δόγµα � ανάµεσα τους και ο Ξενοκρά-

της � δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη απόδειξη για τη θέση του Πλάτωνα και 

γι� αυτό ο Ross σηµειώνει ότι «η απόδοση σ� αυτόν κάποιου από αυτούς τους λό-

γους πρέπει να θεωρηθεί εικασία, αλλά µια εικασία µπορεί να αποδειχθεί αληθι-

νή».112 Ο Guthrie σηµειώνει ότι ο Ξενοκράτης «ακολουθώντας τον Πλάτωνα πί-

στευε στις ελάχιστες αδιαίρετες γραµµές», αν και ο ίδιος ο µελετητής διατηρεί 

κάποια επιφύλαξη όσον αφορά την απόδοση αυτής της θέσης στον Πλάτωνα από 

τον Αριστοτέλη.113 Υπάρχουν λοιπόν αρκετές επιφυλάξεις σχετικά µε το αν η α-

διαιρετότητα των γραµµών αποτελούσε ένα δόγµα, το οποίο υπερασπιζόταν ο ί-

διος ο Πλάτων. 

Στην πραγµατεία Περί Ατόµων Γραµµών ο συγγραφέας ξεκινάει µε την απα-

ρίθµηση των λόγων εξαιτίας των οποίων ορισµένοι στοχαστές οδηγήθηκαν στην 

πίστη για την ύπαρξη τέτοιου είδους αδιαίρετων γραµµών, µπορούµε να συνοψί-

σουµε αυτούς τους λόγους µε τον ακόλουθο τρόπο: 1.Αν αυτό που επιτρέπει έναν 

άπειρο αριθµό διαιρέσεων είναι µεγάλο, ό,τι είναι µικρό θα επιτρέπει µόνο έναν 

πεπερασµένο αριθµό διαιρέσεων (968a2-9). 2. Αν η Ιδέα της γραµµής είναι η 

πρώτη απ� όλες τις γραµµές, αυτή δεν µπορεί να έχει µέρηú γιατί αν αυτή είχε µέ-

ρη, αυτά θα έπρεπε να προηγούνται της γραµµής (968a9-14). 3. Αν τα στοιχεία 

είναι τα πράγµατα απ� τα οποία τίποτε δεν προηγείται, και τα µέρη προηγούνται 

του όλου, τα στοιχεία δεν µπορούν να έχουν µέρη (968a14-18). 4. Η θέση του Ζή-

νωνα:(1) Αν ένα κινούµενο σώµα κατά µήκος µιας γραµµής πρέπει να φτάσει στη 

µέση πριν φτάσει στο τέλος, τότε ένα κινούµενο σώµα θα πρέπει να αγγίξει έναν 

άπειρο αριθµό από σηµεία σ� έναν ορισµένο χρόνο εκτός κι αν υπάρχουν 

αδιαίρετες γραµµές (18-23). (2) Ακόµη κι αν είναι έτσι, υπάρχει µια δυσκολία ότι 

ακόµη και η πιο γρήγορη κίνηση θα έρθει σε επαφή µε µια απειρία αντικειµένων, 

                                                           
112 Ross [1928], σ.204. 
113 Guthrie[1978], σ.476 και 439. 
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έτσι θα µετρήσει τα άπειρα σε έναν ορισµένο χρόνο, πράγµα που είναι αδύνατον 

(23-b4). 5. Αν υποθέσουµε ότι όλες οι σύµµετρες γραµµές είναι πράγµατι µετρή-

σιµες, θα υπάρξει ένα µήκος µε το οποίο όλες αυτές θα µετρούνται και αυτό πρέ-

πει να είναι αδιαίρετο, εφόσον η µονάδα θα πρέπει να είναι διπλάσια (b5-14).114 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι: λογικά συµπερά-

σµατα που στηρίζονται σε µαθηµατικά δεδοµένα της εποχής, εξαιτίας των οποίων 

η πίστη στην ύπαρξη αδιαίρετων γραµµών µπορούσε να βασιστεί. Ο Furley ση-

µειώνει ορθά ότι «όλες αυτές οι θέσεις, µε εξαίρεση την τρίτη (3), σχετίζονται µε 

την µη φυσική, αλλά µε τη θεωρητική διαιρετότητα».115 Και αυτή η θεωρητική 

διαιρετότητα είναι ένας λόγος να στρέφουµε την προσοχή µας στους θεωρητικούς 

της σκέψης (ιδεαλιστές) και να αποµακρυνθούµε από τους υλιστές (∆ηµόκριτο). 

Ο συγγραφέας της πραγµατείας στοχεύει ευθέως προς τον Ξενοκράτη.116 Ας 

δούµε όµως παράλληλα µε τα υπόλοιπα χωρία πως διαµορφώνεται η πίστη του 

Ξενοκράτη και τι εν τέλει είχε στο µυαλό του, όταν έκανε λόγο για την ύπαρξη 

αδιαίρετων γραµµών. Όσοι υποστήριζαν τη θέση του Ξενοκράτη θεώρησαν ότι η 

µη-διαιρετότητα της γραµµής αναφέρεται στην ιδέα της γραµµής, η οποία είναι η 

γραµµή, όπως την συνέλαβαν οι µαθηµατικοί. Άρα, όταν αναφέρεται στη µη-

διαιρετότητα της γραµµής, εννοεί την µη-διαιρετότητα της ιδεατής γραµµής. Έ-

τσι, στο απόσπ. 46 (Heinze) ο Πρόκλος αναφερόµενος αρχικά στη θέση του Πλά-

τωνα για τη φύση της γραµµής καταλήγει να υπερασπίζεται τη θέση του Ξενο-

κράτη λέγοντας ότι «το να πιστεύει σ� ένα αδιαίρετο µέγεθος είναι άτοπο, αλλά ξε-

κάθαρα ο Ξενοκράτης θεωρούσε ότι πρέπει να αποκαλεί (αδιαίρετη) την «ουσιώ-

δη» γραµµή». Προφανώς, ο Πρόκλος µιλώντας για «ουσιώδη» γραµµή εννοεί την 

ιδεατή γραµµή.  

 Ο Ξενοκράτης, εφόσον κάνει λόγο για αδιαίρετες γραµµές, µπορεί να µιλήσει 

για αδιαίρετα σχήµατα και µεγέθη επηρεασµένος σ� αυτό απ� τον ίδιο τον Πλά-

τωνα. Βέβαια, όπως επισηµαίνει ο Πρόκλος (απόσπ.46), τα αδιαίρετα µεγέθη εί-

ναι µια άτοπη θέση. Γι� αυτό προσπαθεί ο ίδιος ο Πρόκλος να «διασώσει» τον 

                                                           
114 Για τη σύνοψη των θέσεων βλ. Ross [1928], σ.204 και Furley [1967], σ.105.  
115 Furley [1967], σ.105. 
116 Ross [1928], σ.204. 
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Ξενοκράτη, και ουσιαστικά τον Πλάτωνα, µιλώντας για την αδιαιρετότητα της Ι-

δεατής γραµµής, εποµένως και των ιδεατών µεγεθών. 

Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ο Πορφύριος (απόσπ.45, Heinze), όταν γράφει ό-

τι: «οι γύρω από τον Ξενοκράτη πρόσφεραν το πρώτο συµπέρασµα, ότι δηλαδή αν 

είναι ένα το ον θα είναι και αδιαίρετο, αλλιώς δεν θα είναι αδιαίρετο, διότι ούτε ένα 

µόνο ον υπάρχει, αλλά περισσότερα. Ωστόσο, η διαίρεση του δεν γίνεται στο άπειρο, 

αλλά σταµατάει σε κάποια άτοµα (αδιαίρετα). Αυτά λοιπόν είναι αδιαίρετα υπό την 

έννοια ότι δεν έχουν µέρη (αµερή) και ότι είναι ελάχιστα ως προς την ποσότητα, 

όπως είναι η ύλη, ως προς το είδος είναι άτοµα και πρώτα, έτσι θεώρησε ότι πρώτες 

είναι οι άτοµες γραµµές απ� αυτές παράγονται τα επίπεδα και τα πρώτα στερεά. Για-

τί ο Ξενοκράτης θεώρησε ότι το πρόβληµα της διχοτόµησης και γενικά της άπειρης 

διαιρετότητας λύθηκε, όταν εισήγαγε τις αδιαίρετες γραµµές και τα αδιαίρετα µεγέθη 

γενικά, έτσι αποφεύγοντας το δίληµµα ότι, αν ό,τι υπάρχει είναι αδιαίρετο, διαλύεται 

και εξαφανίζεται µέσα σ� ό,τι δεν υπάρχει, ενώ οι αδιαίρετες γραµµές έξω από τις 

οποίες υπάρχουν τα πράγµατα, παραµένουν γραµµές άτµητες και αδιαίρετες.» Οι 

Ιδέες, τα καθόλου µπορούν να είναι αδιαίρετες άλλωστε µια βασική ιδιότητα της 

Ιδέας είναι η αδιαιρετότητά της. 

Βέβαια, εκτός από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ο οποίος ευθέως εµφανίζεται α-

ντίθετος προς το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών αποσπάσµατα 41, Heinze (Φυ-

σικά VI 2,233b 15, Περί Ουρανού III 1,299a6, Μετά τα Φυσικά XIII 8, 1084a37, 

Φυσικά I 3,187a 1), υπάρχουν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι κατακρίνουν αυτό το 

δόγµα, όπως ο Θεµίστιος117, ο οποίος κατηγορεί τον Ξενοκράτη ότι µ� αυτό το 

δόγµα καθιστά «το ίδιο πράγµα ένα µέγεθος και ένα µη-µέγεθος»(απόσπ. 44, 

Heinze). Οι αντιτιθέµενοι προς το δόγµα θεωρούν ότι όσοι το υποστηρίζουν δεν 

διακρίνουν το ένα από τα πολλά, δηλαδή το γένος από τα είδη. 

Σηµαντική είναι η πληροφορία που µας παρέχει ο Guthrie, ο οποίος αναφέρει 

ότι: «Ένα απόσπασµα του Ξενοκράτη σωσµένο στα αραβικά και επικυρωµένο ο-

νοµαστικά118 εκτείνει αυτό (δηλαδή ότι τα µέρη οντολογικά προηγούνται του ό-
                                                           
117 Ο Θεµίστιος (317-388) από τη Βιθυνία «θαύµαζε τον λογικό Αριστοτέλη, από τον οποίο ψάχνει να βρει 
τη γέφυρα για τον Πλάτωνα, τον οποίο παραθέτει συχνά». Leski, A., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογο-
τεχνίας, µτφρ. Τσοπανάκης Αγ, εκδ. Κυριακίδη, Αθήνα, 1990, σ. 1190-91. 
118 Πρώτη δηµοσίευση 1947, µεταφρασµένο και σχολιασµένο από τον S.Pines, Trans.Amer. Philos. Soc., 
vol. LI pt 2 91961) 3-34 (6), Guthrie [1978], σ.478. 
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λου, ότι ένα µέρος µπορεί να υπάρχει χωρίς το όλον, αλλά το όλον δεν µπορεί να 

υπάρχει χωρίς τα µέρη που το συνθέτουν) στη σχέση των ειδών µε τα γένη: τα εί-

δη είναι µέρη του γένους, ένα µέρος προηγείται του όλου, εποµένως τα είδη προη-

γούνται του γένους. Αυτό αναφέρεται απ� τον Αλέξανδρο Αφροδισιέα (απόσπ.44, 

Heinze), ο οποίος προχωρά στην αναίρεση του. Εδώ ο Ξενοκράτης, που ακολου-

θεί το δάσκαλό του σε πάρα πολλά πράγµατα, πηγαίνει αντίθετα προς αυτόν. Για 

τον Πλάτωνα, τα είδη ήταν µέρη των γενικών ειδών και µόνο τα infima species 

είναι αδιαίρετα (Σοφιστής 229d), αλλά η ύψιστη και η πιο καθολική Ιδέα οντολο-

γικά προηγείται του είδους».119 

Όπως υποσηµειώνει ο Guthrie, το ζήτηµα που ανακύπτει είναι η θέση του Ξε-

νοκράτη για τη σχέση των ειδών και των γενών. Απ� τη µια ο Guthrie θεωρεί ότι 

στους ύστερους διαλόγους του Πλάτωνα ο ίδιος ο φιλόσοφος κάνει σαφές πως τα 

είδη και τα γένη διακρίνονται οντολογικά, δηλαδή η Ιδέα του ζώου µπορεί να υ-

πάρχει χωρίς την Ιδέα του σκύλου. Απ� την άλλη ο Cherniss φαίνεται ότι θεωρεί 

πως ο Πλάτων δεν διακρίνει γένος και είδος οντολογικά.120  

Το ζήτηµα για την αδιαιρετότητα των γραµµών στη σκέψη του Ξενοκράτη α-

ντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα. Υπάρχουν πολλές αναφορές σύµφωνα µε τις ο-

ποίες ο Ξενοκράτης φαίνεται να πίστευε σ� αυτό το δόγµα, έτσι δεν µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι είναι µια κατασκευή που του αποδίδεται αβάσιµα. Όµως, όπως 

φάνηκε, το δόγµα των αδιαίρετων γραµµών δεν συνάδει µε την θεωρητική, µαθη-

µατική δυνατότητα του Ξενοκράτη.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
119 Guthrie [1978], σ. 477-478. 
120 Cherniss [1962], σ.46. 
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Γ ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Σ� αυτή τη µελέτη επιχειρήθηκε η ανασυγκρότηση του φιλοσοφικού συστήµα-

τος του Ξενοκράτη στον τοµέα της γνωσιολογίας και της οντολογίας. Το εγχείρη-

µα αυτό είχε εξ� αρχής αρκετές δυσκολίες, καθώς σήµερα δεν έχουµε στα χέρια 

µας τα ίδια τα κείµενα του Ξενοκράτη, αλλά βασιζόµαστε στις µαρτυρίες τρίτων 

για τις θέσεις του. Στις περισσότερες απ� αυτές τις µαρτυρίες η τάση είναι να υπο-

τιµηθούν οι θέσεις του φιλοσόφου. Συχνά ασκείται έντονη κριτική στις θέσεις του. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα έντονης κριτικής είναι τα κείµενα του Αριστοτέ-

λη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν εκτιµά τις θέσεις του Ξενοκράτη και αυτή του τη 

στάση δεν την κρύβει.  

Πολλές µπορεί να είναι οι αιτίες αυτής της στάσης του Αριστοτέλη απέναντι 

στον Ξενοκράτη. Είτε η δυσαρέσκεια του πρώτου για την επιλογή του δεύτερου 

ως σχολάρχη της Ακαδηµίας �ας µην ξεχνάµε ότι αναφερόµαστε βέβαια σε λα-

µπρά πνεύµατα της φιλοσοφίας, που όµως δεν έπαυαν να είναι άνθρωποι και ως 

τέτοιοι είχαν «θνητές» αδυναµίες (φιλοδοξίες, όνειρα). Είτε η προσπάθεια του Ξε-

νοκράτη να συστηµατοποιήσει την πλατωνική διδασκαλία µε τρόπο διαφορετικό 

απ� αυτόν του Σταγειρίτη. Όµως δεν µπορούµε να δώσουµε ιδιαίτερο βάρος σε 

καµιά απ� αυτές τις εικασίες. Ας σταθούµε απλά σε µια βασική διαφορά τους, ό-

πως την εντόπισε ο ίδιος ο Πλάτων. Ο Αριστοτέλης χρειαζόταν «χαλινάρι», ενώ ο 

Ξενοκράτης µια «αλογόµυγα», όπως είδαµε στην Εισαγωγή αυτής της µελέτης. 

Το σύστηµα του Ξενοκράτη κινείται σε δύο κεντρικούς άξονες, όπως δείξαµε. 

Απ� τη µια πλευρά βρίσκεται ο Πλατωνισµός, οι διάλογοι και οι προφορικές δια-

λέξεις του Πλάτωνα και απ� την άλλη στέκεται ο Πυθαγορισµός, µε τη µυστική 

διδασκαλία του Πυθαγόρα και τις σωζόµενες θέσεις του Φιλολάου. Στην διάρκεια 

της µελέτης αυτής επιχειρήσαµε να δείξουµε ότι ο Ξενοκράτης εµφανίζεται σε µια 

προσπάθεια να συµβιβάσει τον Πλατωνισµό και τον Πυθαγορισµό στις κορυφαίες 

τους στιγµές. Σ� αυτήν την προσπάθειά µας αναδείχθηκε µια άλλη διάσταση του 

Πλατωνισµού, η Πυθαγόρεια, όπως την αφοµοίωσε ο Ξενοκράτης. 

Συχνά στη διάρκεια της µελέτης διαπιστώσαµε ότι αυτή η τάση του Ξενοκράτη 

να κατανοήσει και να ερµηνεύσει τον Πλατωνισµό υπό το πρίσµα του Πυθαγορι-

σµού οδηγεί σε παρεκκλίσεις και παρερµηνείες της πλατωνικής διδασκαλίας, ό-
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πως αυτή παραδίδεται κυρίως από τους διαλόγους. Αυτές οι Παρεκκλίσεις απ� την 

πλατωνική διδασκαλία είναι αυτές που εξεγείρουν αντιδράσεις απ� τους αρχαίους 

συγγραφείς, φιλοσόφους, αλλά και απ� τη µεριά των σύγχρονων µελετητών για το 

σύστηµα του Ξενοκράτη. 

Η αδιαµφισβήτητη σχέση του Ξενοκράτη µε τον Πλάτωνα και την πλατωνική 

διδασκαλία, καθώς και η οµολογηµένη σχέση του µε τον Πυθαγορισµό του Φιλο-

λάου συγκροτούν τον πυρήνα της σκέψης του. Οι τρεις ουσίες στο σύστηµα του 

Ξενοκράτη: α) νοητή, β) αισθητή και γ) σύνθετη-δοξαστή αποτελούν την πλέον 

βέβαιη απόδειξη του εγχειρήµατός του να συγκεράσει τα δύο φιλοσοφικά ρεύµα-

τα, εφόσον τις θεωρούσε και τις δύο σπουδαίες και φέρεται να τις γνώριζε εξίσου 

καλά. Ο ουρανός ως χώρος της τρίτης ουσίας µαρτυρεί τη σχέση του µε την α-

στρονοµία. Ο συνδυασµός της νοητής και της αισθητής ουσίας στην τρίτη αποδεί-

χθηκε ότι δεν είναι µια αυθαίρετη κατασκευή του Ξενοκράτη, αλλά αποτελεί 

προϊόν επεξεργασίας των θέσεων του ίδιου του Πλάτωνα, σε µια εποχή, όπως εί-

δαµε, οπότε και η Ακαδηµία έχει πλέον µόνο θεωρητικό περιεχόµενο και χαρα-

κτήρα. 

Οι αριθµοί, όπως τους κατανόησε ο Φιλόλαος, είναι εκείνοι που έχουν τη µο-

ναδική ικανότητα να προσφέρουν γνώση. Πηγή γνώσης είναι και οι Ιδέες στη θε-

ωρία του Πλάτωνα. Ο Ξενοκράτης ταυτίζει τις Ιδέες µε τους αριθµούς και προφα-

νώς έχει στο µυαλό του τη βασική αυτή ιδιότητα των Ιδεών του Πλάτωνα που 

ταυτίζεται µε τη βασική ιδιότητα των αριθµών του Φιλολάου. Οι Ιδέες-αριθµοί 

του Ξενοκράτη αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό δείγµα της Πυθαγόρειας ανά-

γνωσης του Πλατωνισµού εκ µέρους του. Μπορεί στο σχήµα της οντολογίας του, 

όπως αυτό ανασυγκροτήθηκε, να µην µπορούµε να εντάξουµε απόλυτα τις Ιδέες-

αριθµούς είτε στο χώρου του νοητού είτε στο χώρου της σύνθετης ουσίας, αλλά 

αυτό συµβαίνει, διότι ο χώρος της σύνθετης ουσίας συνίσταται από δύο διαφορε-

τικά πράγµατα, τη νόηση και ταυτόχρονα την αίσθηση. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι αποτελεί έναν τόπο συνάντησης δύο άκρων και αυτή η σκέψη φαίνεται κατά 

τη γνώµη µου να αντιπροσωπεύει επακριβώς το πνεύµα του Ξενοκράτη. ∆εν υ-

πάρχουν στεγανά, όλα επικοινωνούν µε όλα και ο δρόµος που κυριαρχεί σ� αυτήν 

την περίοδο της φιλοσοφικής σκέψης είναι η σύνθεση και η παραγωγή των σηµα-
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ντικότερων προγενέστερων στιγµών. Η ολιστική θεώρηση της γνώσης που χαρα-

κτηρίζει την Ακαδηµία µετά το θάνατο του Πλάτωνα εντοπίζεται ευδιάκριτα στο 

σύστηµα του Ξενοκράτη. Όλα σχετίζονται µε όλα, τα τρίγωνα µε τις µορφές ύ-

παρξης, οι Ιδέες µε τους αριθµούς! Το ζητούµενο είναι η ισορροπία, η αρµονία 

του κόσµου. 

Οι Ιδέες-αριθµοί γεννιούνται από δύο αρχές, τη Μονάδα και τη ∆υάδα που 

βρίσκονται στην κορυφή της πυραµίδας της ύπαρξης. Η επίδραση του Πυθαγορι-

σµού σ� αυτήν την κατασκευή είναι πρόδηλη. Η δεύτερη αρχή αυτή της ∆υάδας 

(στην άγραφη πλατωνική διδασκαλία) αποτελείται η ίδια από ένα αντιθετικό ζεύ-

γος. Αυτό εντοπίζεται στους τελευταίους πλατωνικούς διαλόγους µε εµφανή την 

πρόθεση του Πλάτωνα να δώσει µέσα από την ανάµειξη των αντιθέτων την αρµο-

νία. Η αρµονία ως ζητούµενο στο έργο του Πλάτωνα µπορεί να σχετιστεί µε την 

αρµονία του Φιλολάου, στη σκέψη του οποίου η αρµονία είναι µια δύναµη που 

διατηρεί την ισορροπία ανάµεσα στα δύο αντίθετα (περατά�άπειρα) που αποτε-

λούν τις αρχές στο σύστηµα του Φιλολάου.  

Ο Ξενοκράτης διατηρεί τις βασικές πλατωνικές θέσεις, προχωράει όµως ένα 

βήµα παραπέρα διαµορφώνοντας τις θέσεις του δασκάλου του τραβώντας στα ά-

κρα τις Πυθαγόρειες προεκτάσεις τους. Ο τρίτος σχολάρχης της Ακαδηµίας ε-

ντάσσει στο σύστηµά του ό,τι κατανόησε απ� την πλατωνική διδασκαλία υπό το 

πρίσµα του πυθαγόρειου Φιλολάου.  

Το σύστηµα του Ξενοκράτη, όπως ανασυγκροτήθηκε στην παρούσα µελέτη, 

αποδεικνύει ότι ο Ξενοκράτης ήταν ένας φιλόσοφος προσαρµοσµένος στα δεδο-

µένα της εποχής του, ικανός να συνδυάζει και τελικά να δηµιουργήσει τη δική του 

θεωρία. Η αλήθεια είναι ότι οι ερµηνείες θέσεων εκ µέρους µας πάντα διατρέχουν 

τον κίνδυνο να απέχουν κατά πολύ από αυτά που πραγµατικά σκέφτηκαν και επε-

ξεργάστηκαν οι φιλόσοφοι. Όµως, ευελπιστούµε ότι δεν παραµορφώσαµε και δεν 

διαστρέψαµε σε υπερβολικό βαθµό τις θέσεις του Ξενοκράτη. 
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