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ΤΟ ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝ1 

ΑΜΕΣΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

Ή στενή συνάφεια και ή σχέσις μεταξύ του Πλάτωνος και των Πυθαγορείων 

έχει καταδειχθή άπο μακρού. Γνωρίζομεν δτι ό Πλάτων Ιδειξε ζωηρον ενδια

φέρον δια τάς θεωρίας τών Πυθαγορείων. Έν τούτοις περιέργως αποφεύγει να 

άναφέρη ονομαστικώς τον Πυθαγόραν, μνημονεύων αυτόν μόνον άπαξ εις τα συγ

γράμματα του : «'Αλλά δή ει μη δημοσία ίδί$ τισίν ήγεμών παιδείας αυτός ζών 

λέγεται "Ομηρος γενέσθαι, οι εκείνον ήγάπων επί συνουσία και τοις ύστέροις 

όδόν τίνα παρέδοσαν βίου Όμηρικήν, ώσπερ Πυθαγόρας αυτός τε διαφερόντως 

επί τούτω ήγαπήθη, και οί ύστεροι έτι καΐ νυν Πυθαγόρειον τρόπον έπονομά-

ζοντες του βίου διαφανείς πη δοκουσιν είναι έν τοις άλλοις ;» ' . 

Ούτω, κατά τον 'Αθήναιον φιλόσοφον, ό Πυθαγόρας «ύπερβαλόντως ήγαπήθη» 

υπό τών μαθητών του διδάσκων εις αυτούς «τρόπον ζωής», ό όποιος ακόμη και 

κατά τους χρόνους του Πλάτωνος έκαλεΐτο «Πυθαγόρειος». 

Άλλα και οί Πυθαγόρειοι μόνον άπαξ ονομάζονται εις το σημεΐον, είς το 

όποιον ό Σωκράτης λέγει δτι ούτοι θεωρούν τήν Μουσικήν καΐ τήν Άστρονο-

μίαν άδελφάς επιστήμας : «Κινδυνεύει, έ'φην, ως προς άστρονομίαν δμματα πέ-

πηγεν, ώς προς έναρμόνιον φοράν ώτα παγήναι, καί αύται αλλήλων άδελφαί τίνες 

αί έπιστήμαι είναι, ώς οί τε Πυθαγόρειοι φασι και ημείς, ώ Γλαυκών, συγχωροΰ-

μεν. ή πώς ποιουμεν ; Ούτως, Ιφη. Ούκοΰν, ήν δ' εγώ, επειδή πολύ το έ'ργον, 

εκείνων πευσόμεθα πώς λέγουσι περί αυτών και ει τι άλλο προς τούτοις* ημείς δέ 

παρά πάντα ταύτα φυλάξομεν το ήμέτερον . , . ή ούκ οισθ' δτι και περί αρμο

νίας έτερον τοιούτον ποιουσι ; τάς γαρ άκουομένας αδ συμφωνίας καί φθόγγους 

άλλήλοις άναμετροΰντες άνήνυτα, ώσπερ οί αστρονόμοι, πονοΰσιν» 2 . 

Πολλάκις δμως ό Πλάτων ομιλεί επί μακρόν περί προσώπων, τα όποια γνω-

ρίζομεν εξ άλλων πηγών δτι ήσαν Πυθαγόρειοι, άλλ' αποφεύγει να δηλώση 

τούτο. Μόνον εξ δσων λέγει, θα ήδυνάμεθα να μαντεύσωμεν δτι ό Έχεκράτης 

και ό Φιλόλαος ανήκον εις τήν Πυθαγόρειον σχολήν 3. 

Συνήθως αί Πυθαγόρειοι δοξασίαι παρατίθενται άνωνύμως 4, ώς θεωρίαι αν

δρών, οί τίνες χαρακτηρίζονται ώς «ευφυείς», ή «κομψοί», ή «σοφοί», ή παρ

ομοίως πως. 'Ακόμη καί δια τον Τίμαιον τον Λοκρόν, ε'ις τά χείλη του οποίου 

ό Πλάτων^θεσε μίαν κοσμολογίαν αναμφισβητήτως Πυθαγόρειον, δεν δηλοΰται 

δτι άνήκεν ε'ις τους Πυθαγορείους. Άφιέμεθα να συμπεράνωμεν τούτο εκ του γε-

1 ) Πλάτων. Πολιτεία Ι ' 600 AB. 

2) Πλάτων. Πολιτεία Ζ ' 530 D6—531α2. 

3) Πλάτων. Φαίδων. Πολιτεία. 

4) Πλάτων. Πολιτικ. 284 C. : «πολλοί τών κομψών . . . >. Γοργίας 508 Α : «φασί οί σο 

φοί . . . » κ.λ.π. 



- ì% -

γονότος 3τι ούτος ήλθεν έξ ' Ιταλίας. ΟΙ περισσότερον μνημονευόμενοι Πυθαγό

ρειοι εις τά έργα του Πλάτωνος είναι ό Φιλόλαος και ό 'Αρχύτας. Εις τον «Φαί

δωνα» 5 γίνεται λόγος δια τους εκ Θηβών Κέβητα καΐ Σιμμίαν, τους Πυθαγο

ρείους. Είναι ιστορικώς έξηκριβωμένον δτι ό Σ ι μ μ ί α ς καί ό Κέβης δεν ήσαν 

μόνον Πυθαγόρειοι, άλλα και μαθηταί του Σωκράτους 6 . Ό Φιλόλαος καί ό Λύσις 

διαφυγόντες εκ της σφαγής του Κρότωνος 7 κατέφυγον εις τάς Θήβας. 

Γνωρίζομεν άπο τον Πλάτωνα δτι ό Φιλόλαος εύρίσκετο εκεί κατά το τέλος 

του Ε ' π.Χ. αιώνος 8 καί δτι ό Λύσις ήτο διδάσκαλος του Έπαμεινώνδου 9 . Ό 

Φιλόλαος δμως έπέστρεψεν εις τήν Ί τ α λ ί α ν καί ό Πλάτων επίσης πληροφορεί 

ήμας δτι ούτος είχεν εγκαταλείψει τάς Θήβας ολίγον προ του 399 π.Χ., έιος 

κατά το όποιον ô Σωκράτης κατεδικάσθη εις θάνατον. Ό Λύσις παρέμεινεν εις 

τάς Θήβας, δττου ό Κέβης καί ό Σιμμίας ειχον ακούσει τον Φιλόλαον, ενώ οι 

άπομείναντες εκ της Σχολής του Ρηγίου συνέχισαν τήν παράδοσιν εις Φλειοΰντα. 

Ό Άριστόξενος αναφέρει πολλά ονόματα μαθητών της τελευταίας γενεάς της 

Σχολής. Ούτοι ήσαν μαθηταί του Φιλολάου καί του Εύρύτου, του διδασκά

λου του Πλάτωνος 1 0 . Μανθάνομεν επίσης έκ του Πλάτωνος δτι καί ό Έ χ ε κ ρ ά -

της έκ του Φλειοΰντος ήτο μαθητής του Σωκράτους, δπως ό Κέβης καί ό Σιμ-

μίας έκ Θηβών Π . Οι τελευταίοι ούτοι ήσαν άνευ αμφιβολίας περισσότερον «φί

λοι τών ιδεών» ά π ' δσον γενικώς πιστεύεται 1 2 . 

Φυσικόν είναι να υποθέσωμεν δτι τά Πυθαγόρεια στοιχεία τά άπαντώντα 

εις τον «Φαίδωνα» καί τον «Γοργίαν» προέρχονται κυρίως έκ του Φιλολάου. Ό 

Πλάτων εμφανίζει τον Σωκράτη έκπλησσόμενον, διότι ό Σιμμίας καί ό Κέβης 

δέν ειχον μάθει παρά του Φιλολάου δτι είναι άνεπίτρεπτον ό άνθρωπος νά άφαιρή 

ό 'ίδιος τήν ζωήν του ι 3 . «"Ηρετο οΰν αυτόν ο Κέβης· Π ώ ς τοΰτο λέγεις, ώ Σ ώ -

κρατες, το μή θεμιτον είναι εαυτόν βιάζεσθαι, έθέλειν δ' αν τω άποθνήσκοντι τον 

φιλόσοφον ετεσθαι ; Τί δέ, ώ Κέβης ; ουκ άκηκόατε σύ τε καί Συμμίας περί τών 

τοιούτων Φιλολάω συγγεγονότες ; Ουδέν γε σαφές, ώ Σώκρατες. Ά λ λ α μήν καί 

εγώ έξ ακοής περί αυτών λέγω* α μεν ούν τυγχάνω άκηκοώς φθόνος ουδείς λέ

γειν, καί γαρ ίσως καί μάλιστα πρέπει μέλλοντα έκεΐσε αποδημεί ν διασκοπεΐν τε 

καί μυθολογεΐν περί της αποδημίας της έ κ ε ΐ . . . » 1 3 . ' Ε κ τών ανωτέρω φαίνε-

5) Πλάτων. Φαίδων 60 D καί έξ. 61 G καί έξ. 
6) Πλάτων. Σοφιστής 248 Α. Πρβλ. Α. Taylor, Plato. The man and his work7 

London (1926) 1966. σσ. 194—195. 
7) Ίαμβλίχ. Πυθαγ. Βίος, 35, 250. 
8) Πλάτων. Φαίδων 61 D 7, Ε 7. 
9) Άριστόξ. εις τον Ίάμβλιχ. Πυθαγ. Βίος, 35, 250. 

10) Διογ. Λαερτ. VIII, 46. 
11) Ή δλη είκών εις τον «Φαίδωνα». Επίσης εις Ξενοφών. Άπομνημ. Ι, 2. 48. 
12) Πρόκλ. Παρμεν. IV, σ. 149, έκδ. Cousin : «ήν μέν γάρ καί παρά τοις Πυθαγορείοις 

ή περί τών ειδών θεωρία καί δηλοΐ καί αυτός έν Σοφιστή τών ειδών φίλους προσαγορεύων 
τους έν 'Ιταλία σοφούς άλλ' δ γε μάλιστα πρεσβεύσας καί διαρρήδην ύποθέμενος τα εϊδη Σω
κράτους εστίν». 

13) Πλάτων. Φαίδων 61 DE, 
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ται δτι οί Πυθαγόρειοι εις τάς Θήβας έθεώρουν ώς φιλόσοφον τον άνθρωπον τον 

αναζητούντα τρόπον άπολυτρώσεως άπο το βάρος της ζωής 1 4 . 

Έ ν πρώτοις εϊναι άναγκαΐον να άποδείξωμεν δτι οί έσχατολογικοί μύθοι εις 

τον «Φαίδωνα», τον «Γοργίαν» και τήν «Πολιτείαν» έχουν Όρφικο-πυθαγόρειον 

προέλευσιν 1 5 . Αί δοξασίαι περί της αθανασίας της ψυχής, των ανταμοιβών και 

των μετά θάνατον τιμωριών και μιας περιοδικής αναδημιουργίας έχουν τήν αρ

χήν των εις τάς θεωρίας τών Πυθαγορείων. Τινές λεπτομέρειαι τοιαυται, ώς ή 

περιγραφή της ατράκτου τής 'Ανάγκης εις τον μυθον του έρωτος ι 6 , εμφανίζουν 

ευκρινή Πυθαγόρεια στοιχεία. 

Τα στοιχεία δμως αυτά δεν εμφανίζονται μόνον εις τους μύθους, άλλ* επί

σης και εις τήν «Άπολογίαν» καΐ εις τον «Κρίτωνα». Ό «Φαίδων» εϊναι 

επίσης πλήρης εξ αυτών. Εις το Γ βιβλίον τών «Νόμων» ό Πλάτων επι

κρίνει λαΐκάς τινας δοξασίας καί ύπερβολάς ώς προς τήν πρακτικήν του κα

θαρμού και τής μυήσεως, άτινα, ώς γνωστόν, εθεωρούντο λίαν προσφιλή 

εις τους Πυθαγορείους. Παρ' δλα ταΰτα δμως ή πίστις αύτου εις τήν άθα-

νασίαν τής ψυχής καί εις τήν θείαν Πρόνοιαν είναι αδιάσειστος. Ή πεποίθη-

σις αυτή υπάρχει πάντοτε εις τους σωκρατικούς διάλογους. Εις τον «Φαίδωνα» 

ό Πλάτων συνιστά ταχεΐαν, πρόθυμον καί ριζικήν στροφήν άπο τών αισθητών, 

δια να δυνηθώμεν νά 'ίδωμεν τα νοητά τη βοήθεια τής «ψυχής καθ' εαυτής». Τότε 

«πτερωθεισα» ή ψυχή καταλαμβάνεται υπό ενθουσιασμού, δστις είναι 6 άριστος, 

αληθής τις μανία, ήτις έκδηλοΰται ώς ακατάσχετος έρως, ώς ορμή καί αδιάλειπτος 

τάσις καί εφεσις προς τάς 'Ιδέας 1 7. Με τον μΰθον του «Σπηλαίου» είς τήν «Πο

λιτείαν» ό Πλάτων υποστηρίζει δτι ή παιδεία πρέπει νά άποσκοπή είς το νά 

συντέλεση οΰτως, ώστε ό άνθρωπος νά στραφή σώματι καί ψυχή άπο τάς σκιάς 

(«άπεικάσματα», «είδωλα») είς τήν αληθή πραγματικότητα. Προς τούτο συνιστά 

ασκήσεις επί μίαν δεκαετίαν είς τάς μαθηματικάς έπιστήμας, δια νά έθισθή ή 

ψυχή είς το φώς, ήτοι είς τήν θεωρητικήν σκέψιν. Ή «καθαίρουσα» θεωρία τής 

'Αριθμητικής προέρχεται άπο τήν πρωτότυπον θεωρίαν τοϋ Πυθαγόρου, δστις 

14) Πλάτων. Φαίδων 64 Α—C : «. . . ώς μοι φαίνεται είκότως άνήρ τώ οντι έν φιλο
σοφία διατρίψας τον βίον θαρρείν μέλλων άποθανεΐσθαι και εΰελπις είναι εκεί μέγιστα οϊσε-
σθαι αγαθά έπειδάν τελευτήση. πώς αν ουν δή τοϋθ' οΰτως έχει, ώ Σιμμία τε καί Κέβης, 
εγώ πειράσομαι φράσαι. Κινδυνεύουσι γαρ δσοι τυγχάνουσιν ορθώς άπτόμενοι φιλοσοφίας 
λεληθέναι τους άλλους δτι ουδέν άλλο αυτοί έπιτηδεύουσιν ή άποθνήσκειν τε καί τεθνάναι. ει 
οΰν τοϋτο αληθές, άτοπον δήπου αν εί'η προθυμεΐσθαι μεν έν παντί τω βίω μηδέν άλλο ή 
τοϋτο. ..». Πρβλ. J. Burnet, Early Greek Philosophy, New York (1930) 1965, σ. 285. 

15) Πλάτων. Φαίδων 107 D, 113 D—114 D, Γοργίας 523 A—-526 D, Πολιτεία Γ 
614 D—621 D. 

16) Πλάτων. Πολιτεία 636 C—617 D. Ένταΰθα εύρίσκομεν τήν εικόνα μιας Σειρήνος 
καθήμενης επί εκάστης τών ουρανίων σφαιρών καί άπαγγελούσης μίαν μουσικήν νόταν. Πρβλ. 
C. J. Vogel, Pythagoras and early Pythagoreanism, Assen 1966, σ. 192. Είς τάς ει
κόνας ταύτας è ανωτέρω μελετητής διακρίνει εμφανή Πυθαγόρεια στοιχεία. 

17) Πρβλ. Π. Πατριαρχέα, 'Ιστορία τής Θεωρίας του Περιβάλλοντος, 'Αθήναι 1956, τ. Α', 
σ. 90 καί έξ. 
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έθεώρει τήν έπιστημονικήν και κυρίως την μαθηματικήν γνώσιν ώς τήν καλυ-

τέραν κάθαρσιν της ψυχής ι 8 . 

Δύναται να προστεθή ενταύθα δτι ή παράδοσις αναφέρει το 6νομα «φιλοσο

φία» ώς χρησιμοποιηθεν το πρώτον υπό του Πυθαγόρου 1 9. 'Εάν τοΰτο είναι 

αληθές, δεν χρειάζεται να διστάσωμεν, λέγει ό Burnet, να άποδώσωμεν εις τον 

Πυθαγόραν και τήν περιλαμβανομένην εις τον «Φαίδωνα» ρήσιν, συμφώνως προς 

τήν οποίαν ή φιλοσοφία είναι «υψίστη μουσική» 2°. Επειδή δε ή Μουσική εθεω

ρείτο οπωσδήποτε κάθαρσις της ψυχής, καταλήγομεν ε'ις το αυτό αποτέλεσμα 

δι' άλλου τρόπου. Όμιλουμεν επίσης περί «καθαρών μαθηματικών» και ό τρό

πος ούτος του λόγου προεκάλεσεν ακολούθως τήν φράσιν καθαρά παιδεία, «κα

θαρώς γνώναι, είδέναι» 2 1 . 

Ό Πυθαγόρας είναι ό πρώτος, όστις έδωσε εις τήν λέξιν «φιλοσοφίαν» το 

βαθύτερον νόημα αυτής ώς επιστήμης «συγκινούσης»* και είναι βέβαιον δτι αυτή 

κατέστη δια τήν πυθαγόρειον κοινότητα αληθώς «τρόπος ζωής». Δια τον Σω

κράτη δέ, κατά τον Πλάτωνα, ό φιλόσοφος δεν πρέπει να θέτη υπεράνω δλων 

τήν ζωήν, παρά πάντα ταΰτα δμως δέν είναι «θεμιτον» και να αύτοκτονή 2 2. 

Εις τήν Ίωνίαν ή λέξις φιλοσοφία έσήμαινε «θεωρίαν». Εις τήν άθηναϊκήν 

σκέψιν είχε τήν Ιννοιαν τής παιδείας, καλλιέργειας 2 3 . "Υπό τήν εννοιαν ταύτην 

εύρίσκομεν αυτήν εις τον Ίσοκράτην. 'Αντιθέτως δπου διακρίνονται ευκρινώς ίχνη 

τής επιρροής του Πυθαγόρου ή λέξις άποκτ^ βαθυτέραν σημασίαν. Φιλοσοφία 

είναι αυτή καθ' έαυτήν «καθαρμός», τρόπος διαφυγής άπο το «πεπερασμένον». 

Είναι ίδέΐβ τόσον ευγενώς εκπεφρασμένη εις τον «Φαίδωνα», εμπνευσμένη αναμφι

σβητήτως από τήν πυθαγόρειον θεωρίαν 2 4 . Ό Πλάτων ομιλεί εις τήν «Πολιτείαν» 

περί του Πυθαγόρου ώς πρωτοπόρου ιδιαιτέρου τρόπου ζωής («οδός τις του 

βίου») 2 5 . Οδτος ό τρόπος θεωρήσεως τής φιλοσοφίας καθίσταται χαρακτηριστικον 

τής ύψηλοτέρας Ελληνικής διανοήσεως. 

*0 Πλάτων παραδίδει δτι δέν ήτο παρών κατά τον διάλογον του «Φαί

δωνος». Συμφώνως προς τον Burnet, «ουδείς φιλόσοφος εξέθεσε νέαν ίδικήν 

του θεωρίαν παρουσιάζων ταύτην, ώς ήδη γνωστήν, εις Ινα αριθμόν διακεκριμένων 

ζώντων συγχρόνων του. Θα ήτο παράτολμον να άποδώσωμεν τήν προέλευσιν τής 

18) Πρβλ. J. Burnet, Greek Philosophy. Thaies to Plato, London, (1914) 1955, σ. 33. 
19) Ίαμβλίχ. Πυθαγ. Βίος 28, 159: «φιλοσοφίαν μέν οδν πρώτος ώνόμασε, καΐ ορεξιν 

αυτήν είπεν είναι καΐ οιονεί φιλίαν σοφίας, σοφίαν δέ έπιστήμην τής έν τοις ούσιν αλη
θείας» καΐ άλλαχοΰ 12, 59 . <. . . καί σοφία μέν ή τω οντι επιστήμη τις ή περί τα καλά τα 
πρώτα και θεια καί ακήρατα . . . φιλοσοφία δέ ή ζήλωσις τής τοιαύτης θεωρίας». 

20) Πλάτων. Φαίδων 61 Α. Πρβλ. J. Burnet, Greek Philosophy Thaies to Plato' 
London (1914) 1955, σ. 37. 

21) Πλάτων. Φαίδων 65 E, 66 DE. 
22) Πλάτων. Φαίδων 61 D. 
23) J. Burnet, Early Greek Philosophy, New York (1930) 1S65, σ. 22. Πρβλ. 

Π. Πατριαρχέα, 'Αρχή καί γένεσις τής φιλοσοφίας, 'Αθήναι 1969, σ. 142. 
24) Βλ. Ήροδότ. Ίστορ. Ι ' 29. 24) Πλάτων. Φαίδων 66 D. 
25) Πλάτων. Πολιτεία Γ 600 D. 
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θεωρίας ταύτης εις τον Σωκράτη. Θά ήδυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ή θεωρία 

τών ιδεών («ιδέα», «είδος») αρχικώς διεμορφώθη υπό τών Πυθαγορείων ανα

πτυχθείσα περαιτέρω υπό του Σωκράτους». Τοΰτο βεβαίως δεν είναι αδύνατον, 

πιστεύομεν δμως δτι είναι λίαν παράτολμον νά θεωρήσωμεν αυτήν την έκδοχήν 

ως όρθήν. 

Πολλοί μελετηταί έχουν τήν τάσιν να αποδίδουν τά πάντα εις τον Πυθαγό-

ραν. 'Αντιθέτως ό ΐδιος ό Πλάτων αποφεύγει νά καθορίση ακόμη καΐ είς τον 

«Τίμαιον» τι οφείλει εις τον Πυθαγόραν ή τους Πυθαγορείους. 'Αναμφισβητή

τως δμως σήμερον υπό πολλών μελετητών έχει άποδειχθή ή πυθαγόρειος επιρ

ροή και έπίδρασις έ π ' αύτοΰ 2 6 . " Η δ η οι Σχολιασταί καί οι Δοξογράφοι ομι

λούν ρητώς περί αύτοΰ. Π α ρ ' δλα ταύτα ή Eva Sachs εκκινούσα εξ εσφαλμέ

νης υποθέσεως λέγει : « Ό Πλάτων σχηματίζων τά στοιχεία του κόσμου άπο 

τά πέντε στερεά σχήματα, είναι ανεξάρτητος άπο τήν πυθαγόρειον έπιστή-

μην τών στοιχείων. Τοιαύτη πυθαγόρειος δοξασία ουδέποτε είχεν υπάρξει καί 

τά πέντε αυτά στερεά σχήματα έπενοήθησαν μόνον κατά τους χρόνους του Πλά

τωνος. Ή δοξασία τών στοιχείων καί ή λειτουργία τών κανονικών σχημάτων είναι 

δημιουργία του Πλάτωνος καί δεν έχει σχέσιν προς τους Πυθαγορείους» 2 7 . 

"Η διάταξις έν τ ω «Τιμαίω» του κόσμου καί της ψυχής είναι πυθαγορείου 

προελεύσεως. Ό Πλάτων καταφρονητής της φύσεως ως πράγματος «μή δντος» 

επανέρχεται εις ταύτην διδάσκων εν τ ω διαλόγω τούτω, δν οι μεταγενέστεροι 

έκάλουν «φυσικήν φιλοσοφίαν», θεωρίαν περί της δημιουργίας του Κόσμου υπό 

θείου δημιουργού, περί της έν τ ω Παντί ένοικούσης ψυχής του Κόσμου, περί του 

προς «ύποδοχήν» τών μορφών ή ιδεών αρμοδίου απείρου χώρου, περί του σχημα

τισμού τών στοιχείων καί της δημιουργίας του ενταύθα κόσμου, περί διαμορφώ

σεως του ανθρωπίνου οργανισμού καί της αρμονίας της ψυχής καί του σώματος. 

Ό κόσμος τών ιδεών καί ό κόσμος τών αισθήσεων ευρίσκονται έν τ φ «Τιμαίω» 

παραλλήλως. Ποτέ όμως δέν συμπίπτει ό αισθητός κόσμος με τήν «ιδέα», άλλα 

δέχεται α π ' αυτήν νόημα καί τέλος. 

Ή περί ψυχής θεωρία είναι αδιανόητος χωρίς τήν «περί φύσεως» θεωρίαν, 

χωρίς τήν γενικήν κοσμολογίαν. Αυτό το όποιον είναι «φύσις» της ψυχής τοΰτο 

θά το έννοήσωμεν, δταν σπουδάσωμεν ποία είναι ή «φύσις» τοΰ δλου, τοΰ Σύμ

παντος. Ψ υ χ ή καί «φύσις» τοΰ δλου, θεωρία περί ψυχής καί Μεταφυσική συν

δέονται στενότατα έν τω «Τιμαίω». Ή ένασχόλησις με το Σύμπαν, ή επιστήμη 

της «φύσεως» θεωρείται τώρα ώς το τελικόν βάθρον καί της θεωρίας της ψυχής. 

Ό Πλάτων συνδέει τά πορίσματα της διαλεκτικής 2 8 καί της θεωρίας του 

περί ψυχής μέ τήν πυθαγόρειον φιλοσοφίαν. Ό πυθαγόρειος ιατρός Ά λ κ μ α ί ω ν 

26) Πρβλ. Α. Ε. Taylor, A Commentary on Plato's Timaeus, Oxford 1928. 
C. J. Vogel, Pythagoras aud early Pythagoreanism, Assen 1966, σ. 192 καί έξ. 
W. Ε. Guthrie, A History of Greek Philosophy, Cambridge 1962, τ. Γ, σ. 206 καί έξ. 
F . Μ. Cornford, Plato's Cosmology. The Timaeus of Plato, London (1937) 1966. 

27) Eva Sachs, Die fünf platonischen Körper, 1917, σ. 186f 

28) Πλάτων. Φαιδρός 270 AD. 
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δ έκ του Κρότωνος, είναι μία άπο τάς πηγάς του Πλάτωνος' άπ' αυτόν παρέλαβε 

ό Πλάτων το δίδαγμα δτι ή ψυχή είναι αθάνατος, διότι είναι όμοια κατά την κί-

νησίν της προς τους θεούς 2 9 . Και θεοί, κατά τον Άλκμαίωνα, είναι οι πλανήται 3 0 . 

*0 Πλάτων έγονιμοποίησεν αυτήν την σκέψιν και τήν συνήρτησεν προς τήν περί 

ψυχής θεωρίαν του. Τοιουτοτρόπως ήξιοποίησε τήν πάλαιαν θεωρίαν «περί 

φύσεως», ή οποία είδε τήν φύσιν ως ε'μψυχον ενότητα. Ό κατηγορηματικός λό

γος του Πλάτωνος δτι «ψυχής φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι» είναι αδύνατον 

«άνευ της του δλου φύσεως». Μίαν προειδοποίησιν διά τήν δημιουργίαν του «Τι

μαίου», ή όποια Ιμελλε να άκολουθήση, εχομεν εις τον «Φαΐδρον». Ή αΐωνιότης 

του σύμπαντος είναι τώρα το πρώτον και ή αίωνιότης της ψυχής προέρχεται 

άπο τήν αθανασία του Σύμπαντος. Μετά τήν κοσμολογίαν εν τω «Τιμαίφ» παρα

τίθεται έν τω τέλει πραγματεία περί ιατρικής και ζωολογίας. 

Αοτη ή ψυχή του Κόσμου χωριζόμενη συμφώνως προς τα αρμονικά διαστή

ματα φέρει ήμας οπίσω εις τήν πυθαγόρειον θεωρίαν 3 1 . "Οτι οι κύκλοι των 

πλανητών προσαρμόζονται εις το πλα'σιον τών κύκλων του ό μ ο ι ο υ και του 

α ν τ ι θ έ τ ο υ , τα όποια είναι στοιχεία της ψυχής του Κόσμου, αποτελεί 

άναμφίβολον άποδοχήν έκ μέρους του Πλάτωνος πυθαγορείων θεωριών. 

'Ομοίως ή θεωρία δτι οι πλανήται είναι τά ουράνια «ωρολόγια», ως θα έλέ-

γομεν σήμερον, αϊ κινήσεις τών όποιων είναι το μέτρον του χρόνου ήτο πυθαγό

ρειος. Εις τήν περιγραφήν τών κύκλων τών πλανητών ευρίσκομεν πλέον ή άπαξ 

τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και 1, 3, 9, 27, προς δήλωσιν τών διαστημάτων με

ταξύ επτά άνισων κύκλων 3 2 - ΑΙ αύται άναλογίαι χρησιμοποιούνται κατά τήν διαί-

ρεσιν της ψυχής του Κόσμου. Ό Guthrie παρέθεσε το χωρίον αύτο διά νά από

δειξη τον τρόπον κατά τον όποιον οι Πυθαγόρειοι «έρύθμισαν» το Σύμπαν έν 

σχέσει προς τους αριθμούς 3 3 . 

"Ηδη ό μαθητής του Πλάτωνος Ξενοκράτης ήρμήνευσε τήν κοσμικήν ψυχήν 

εις τον «Τίμαιον» ώς παράγωγον του αριθμού, έκ του ε ν ό ς και της α ο ρ ί 

σ τ ο υ δ υ ά δ ο ς . Π ρος τούτοις ή σχέσις αριθμού" - Μουσικής, τήν οποίαν 

σαφώς ό Ξενοκράτης προϋποθέτει εις αυτό το σημεΐον του «Τιμαίου», είναι εύρημα 

του Πυθαγόρου. Προ αύτοΰ δ ανεψιός και διάδοχος του Πλάτωνος εις τήν σχολήν 

αύτοΰ Σπεύσιππος έθεώρησε το θεμέλιον της πλατωνικής περί ιδεών θεωρίας 

29) Ι. Θεοδωρακοπούλου, Πλάτωνος Φαιδρός, 'Αθήναι 1968, σ. 255. 
30) Diels—Kränze, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1 9 6 9 H , τ. I, 

Άλκμαίων A 24, σσ. 210—216. 
31) Πλάτων! Τίμαιος 35 D—36 D. 
32) Πλάτων. Τίμαιος 36 BD : «μίαν γαρ ασχιστον εΐασεν, τήν δ' εντός σχίσας έξαχη 

επτά κύκλους άνίσους κατά τήν του διπλασίου και τριπλασίου διάστασιν έκάστην, οΰσών έκα-
τέρων τριών, κατά τάναντία μεν άλλήλοις προσέταξεν ίέναι τους κύκλους, τάχει δε τρεις μεν 
ομοίως, τους δέ τέτταρας άλλήλοις και τοις τρισίν άνομοίως, έν λόγω δέ φερομένους». 

33) W. Ε. Guthrie, A Hist, of jGr. Phil. σ. 214. Βλ. Ίαμβλίχ. Πυθαγ. Βίος 12, 59 : 
«το δέ πρώτον ήν εκείνο, ή τών αριθμών τε και λύγων φύσις δια πάντων διαθέουσα, καθ' ους 
τα πάντα ταΰτα συντέτακταί τε έμμελώς καί κεκόσμηται πρεπόντως ...>>. 
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τών αριθμών ώς πυθαγορικόν 3 4 . Ό Σπεύσιππος δεν ήτο δ μόνος. Ή τάσις καί 

ή προσπάθεια της Α κ α δ η μ ί α ς ήτο να συνένωση τάς πλατωνικάς με τάς π υ 

θαγορείους δοξασίας. ,νΑν άκολουθήσωμεν δε τήν άποψιν του Ross περί των 

μαρτυριών του 'Αριστοτέλους έπ* αύτοΰ του θέματος το #μεσον συμπέρασμα 

θα είναι δτι ό Ξενοκράτης, ό όποιος ανέλαβε τήν Άκαδημίαν, έταύτιζε τον 

αριθμόν με τήν ίδέαν. Ό Σπεύσιππος ήρμήνευσεν επίσης τον «Τίμαιον» άνα-

πτύξας εξ αύτοΰ τήν θεωρίαν περί της ψυχής, τήν οποίαν παρέλαβεν ό Ποσει-

δώνιος 3 5 : ή ψυχή είναι «ή ιδέα του πάντη διαστατοΰ». Ό Ποσειδώνιος προσθέ

τει «κατ ' αριθμόν συνεστώσα άρμονίαν περιέχοντα». Ούτος ερμηνεύει τον «Τί

μαιον» ώς προελθόντα εκ της πυθαγορείου θεωρίας, ακολουθών τον Σπεύσιππον, 

ό όποιος είδε τάς πλατωνικάς και τας πυθαγορείους θεωρίας ώς ενιαίας. 

Τρίτος ακολουθεί ό 'Ηρακλείδης ό Ποντικός. Αυτός εθεσεν, ώς παραδίδεται, 

εις το στόμα του Πυθαγόρου τήν πλατωνικήν, δυνάμεθα να εϊπωμεν, σημασίαν τ η ς 

λέξεως «φιλοσοφία», ήτις είσέδυσε μέσω τών Δοξογράφων εις πάντα τά αρχαία 

εγχειρίδια. Έ ν πάση περιπτώσει αυτός άπέδωσεν εις τον Πυθαγόραν τήν πρό-

τασιν : «τήν έπιστήμην της τελειότητος τών αριθμών της ψυχής εύδαιμονίαν 

είναι» 3 6 . 'Επίσης κοινή είναι ή πεποίθησις δτι, αν μή ό Πυθαγόρας, δμως οί 

Πυθαγόρειοι έπαιξαν άποφασιστικον ρόλον εις τήν διαμόρφωσιν της Ε λ λ η ν ι κ ή ς 

εννοίας της λέξεως «κόσμος». 

"Οτι ό Πλάτων παρέλαβεν ετοιμον εκ τών Πυθαγορείων μίαν μεγάλην σύν-

θεσιν και άναπόδεικτον είναι και άπίθανον. 'Οπωσδήποτε αποδίδεται εις τον 

Πυθαγόραν το ώριμον αποτέλεσμα 'ιής πλατωνικής σκέψεως. Περί αύτου ό Cleve 

γράφει : «ή δοξασία τών στοιχείων του κόσμου εις τον «Τίμαιον» άπο αμνημο

νεύτων χρόνων έθεωρήθη πυθαγόρεια* είναι τ ω 8ντι έξηρτημένη άπο τήν πυθα-

γόρειον θεωρίαν περί Κόσμου, αν και αυτήν δεν δυνάμεθα να τήν χρησιμοποιή-

σωμεν ώς κυρίαν πηγήν δια τήν γνώσιν ημών περί της πυθαγορείου θεωρίας 

τών στοιχείων, διότι εις τον «Τίμαιον» υπάρχουν ελλείψεις τίνες προκαλουσαι 

άμηχανίαν, ώς επίσης καί τίνες αξιόλογοι αποκλίσεις εκ της πυθαγορείου αρχής. 

Και το πρόβλημα είναι, εάν αύται αϊ αποκλίσεις είναι σκόπιμοι άλλαγαί ή άκού-

σιαι παραλλαγαί ενός άνθρωπου, εις τον όποιον δέν ελέχθη το παν καί ούτος 

προσεπάθησε δια της ορθής όδου να εύρη άφ' έαυτοΰ» 3 7 . 

Ή παράδοσις της παλαιάς 'Ακαδημίας συνδέει καί ταυτίζει τήν πυθαγόρειον 

34) De Speuâippi Academici Scriptis. Accedunt Fragmenta, εκδ. Pay lus Lang 
Frankfurt am Main 1964, σ. 53 καί έξ. Πρβλ. W. Burkert, Weisheit und Wissenschaft. 
Studien zu Pythagoras, Philolaos und Piaton, Nürnberg 1962. 

35) Ίαμβλίχ. είς του Στοβαίου Έκλ. Γ 49, 32. Πλουτάρχ. Περί της έν τω Τιμαίω ψυχο-
γονίας, 22, 1023 D. 

36) Κλήμεν. Στρωματεΐς 2. 130, 3. Πρβλ. Πλάτων. ΈπινομΙς 978 D : «αριθμόν . . . αγα
θών πάντων αίτιον . . . πάνθ' όπόσα κακοϋ κεκοινώνηκεν τίνος, έταλέλειπται παντός άριθμοΰ 

καί δει τοΰδ' ούτω διανοεΐσθαι τον μέλλοντα εύδαίμονα τελευτήσειν». 
37) F . Cleve, The Giants of Pre - Sophistic Greek Philosophy, Hague 1969^ 

τ. II, σ. 468. 
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φιλοσοφίαν μέ τήν θεωρίαν του «Τιμαίου» καΐ μέ την πλατωνικήν φιλοσοφίαν 

των αριθμών. Ό Τίμαιος, το πρόσωπον του ομωνύμου διαλόγου, έξήρθηώς εις 

άνήρ, ό όποιος συνδυάζει τήν πολιτικήν πεϊραν μέ τήν τελείαν φιλοσοφικήν 

μόρφωσιν. Πάσα σύνθεσις είναι τελεία, δταν έπιτυγχάνη τήν απόλυτον ενότητα 

του φιλοσόφου και του πολιτικού ανδρός, Οπερ υπήρξε το ύψιστον ιδεώδες του 

Πλάτωνος. Παρ' αύτω ισταται ό Κριτίας και ό Έρμοκράτης. Οδτος έχαρακτη-

ρίσθη ώς Πυθαγόρειος ουχί «καινφ» λόγω, άλλ' ώς άνήρ έλθών εξ 'Ιταλίας, 

γνωρίζων περί της φύσεως του Παντός και δσα οί «Ιταλικοί» ή οι «καλούμενοι 

Πυθαγόρειοι» έγνώριζον. 

Ό Τίμαιος είναι ιστορικόν πρόσωπον. Ό Frank ύπέθεσεν δτι υπό τον 

Τίμαιον κρύπτεται ό 'Αρχύτας 3 8 . Συζητείται και αμφισβητείται, έάν ό Ξενο

κράτης και ό Σπεύσιππος έθεώρουν τάς θεωρίας του «Τιμαίου» ώς πυθαγορείους. 

Ό Burkert επίσης αμφισβητεί, έάν ολόκληρος ή στοιχειώδης διδασκαλία δύναται 

να είναι πυθαγορείου προελεύσεως. 

Ή πραγματικότης αποδεικνύει δτι ό Πλάτων θέτει εις το στόμα ενός Ί τ α -

λιώτου το ίδικόν του κοσμολογικόν σύστημα. Ό Πλάτων εύρεν εις τήν Μεγάλην 

Ελλάδα μίαν θεωρίαν ή μίαν ύπόδειξιν δια τήν σημασίαν του Κόσμου. Ό αρι

θμός, ή αρχή της δλης φιλοσοφίας, καθίσταται γνωστή δια της θεωρίας τών 

ουρανών 3 9 . Ώ ς προς τήν άστρονομίαν ό Πλάτων δέν ένδιεφέρθη διά τήν έμπει-

ρικήν έρμηνείαν τών αστέρων, άλλα διά τους «νοητούς νόμους», οί όποιοι προσ

διορίζουν τήν πορείαν των. "Οθεν προειδοποιεί ημάς να μή άρκεσθώμεν εις 

τήν παρατήρησιν μόνον, δπως κατά τήν γνώμην του, επραττον οί Πυθαγόρειοι, 

άλλα νά φθάσωμεν εις τήν γνώσιν τών νόμων αναγόμενοι εκ του αισθητού εις 

το νοητόν. Ό προσεκτικός αναγνώστης τών πλατωνικών διαλόγων εκπλήσσε

ται, ώς είναι έπόμενον, δταν εύρίσκη εις τον «Τίμαιον» ενα επαινον της αίσθή-

σεως της οράσεως. Τό όράν είναι διά τόν άνθρωπον το αίτιον της μεγαλυτέρας 

ωφελείας. Ό Πλάτων είναι εκείνος, ό όποιος καλεί ημάς νά μιμηθώμεν εις τήν 

σκέψιν και τήν ζωήν τήν κανονικότητα τών ουρανίων κινήσεων. Άλλ' αυτό 

είναι πυθαγόρειος θεωρία. 

Ό δεύτερος μνημονευόμενος εις τά έργα του Πλάτωνος και έχων άμεσον σχέσιν 

προς αυτόν είναι ό 'Αρχύτας ό Ταραντΐνος, ώς άνεφέρομεν ανωτέρω, μετά του οποίου 

ήλθεν εις έπαφήν κατά τάς εν 'Ιταλία αποδημίας του 4 0 . Ή έπίδρασις του Άρ-

χύτου επί του Πλάτωνος είναι πρόδηλος, ιδίως κατά τήν διάρκειαν τών ταξιδιών 

αύτοΰ εις τήν Κάτω Ίταλίαν καΐ Σικελίαν. Άλλ" ας άφήσωμεν τόν ίδιον τόν 

Πλάτωνα νά άφηγηθη εις ημάς περί αυτοΰ : « Έ γ ώ δέ ηδη μέν που κατά τήν 

38) E. Frank, Plato und die sogenannten Pythagoreer. Ein Kapitel aus der 
Geschichte des Griechischen Geistes, Halle 1923, σ. 128 και έξ. 

39) Πλάτων. Τίμαιος 47 A—C. 
40) Άπώτεραι άναφοραΐ εις τον Άρχύταν απαντώνται εις τάς ακολούθους πλατωνικας 

έπιστολάς : Έπιστ. Ζ' 326 Β, 327 Β, 327 Ε, 339 Α, 350 AB. Έπιστ. Θ', Έπιστ. ΙΓ" 
36 BC κ.λ.π. Σωκρατικ. Έπιστ. ΚΔ', σ. 626, εκδ. Hercher. Βλ. Η. Thesleff, The 
Pythagorean Texts of the Hellenistic Period, Abo Akademi 1965, σ. 46. 
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φιλοσοφίαν τοις νέοις πολλά τοιαύτα γιγνόμενα, όμως δ' άσφαλέστερόν μοι εδοξεν 

χαίρειν τότε γε πολλά και Δίωνα καΐ Διονύσιον εάν, καΐ άπηχθόμην άμφοΐν άπο-

κρινάμενος δτι γέρων τε ε'ίην και κατά τάς ομολογίας ουδέν γίγνοιτο τών τα 

νυν πραττομένων, Ιοικεν δη το μετά τούτο Άρχύτης τε παρά Διονύσιον άφικε-

σθαι—εγώ γάρ πριν άπιέναι ξενίαν και φιλίαν Άρχύτη και τοις έν Τάραντι καΐ 

Διονυσίω ποιήσας άπέπλεον . . . . έπεμψεν δε Άρχέδημον, δν ήγεΐτο με, τών έν 

Σικελία περί πλείστου ποιεΐσθαι, τών Άρχύτη συγγεγονότων ενα, καί άλλους γνω

ρίμους τών έν Σικελία . . . έπιστολαί δε άλλαι έφοίτων παρά τε Άρχύτου κα* 

τών έν Τάραντι» 4 1. 

Ό 'Αρχύτας, κατά τον Frank 4 2 , ήτο είς εκ τών μεγαλυτέρων μαθηματικών 

καί φυσιοδιφών δλων τών εποχών. Ό Frank επίσης δέχεται δτι το πλατωνικόν 

φυσικον σύστημα συμφωνεί πλήρως προς το σύστημα τών Πυθαγορείων. Είς 

το σημεΐον αυτό διακρίνει το σύστημα του Άρχύτου. 

Ό 'Αρχύτας αναλόγως προς την δυναμικήν κοσμοθεωρίαν αύτοΰ ανεζήτησε 

καί την ούσίαν τών πραγμάτων, οχι δπως ό Δημόκριτος είς την ως ταυτόσημον 

μετά τούτων κειμένην υλην, άλλ' είς την συγκεκριμένην ενότητα του λογικού 

«ε'ίδους» καί της «ύλης» 4 3 . Ή ενέργεια καί ή κίνησις μορφοΐ το πρώτον την 

δλην (τών στοιχείων) είς το «είδος», την μορφήν τών σωμάτων. Ή ουσία της 

φύσεως δι' αυτόν ακριβώς τον λόγον είναι ζώσα κίνησις καί ενέργεια. 

Επειδή εύρίσκομεν ακριβώς είς το δυναμικον σύστημα της φύσεως είς τον 

Πλάτωνα άπαντα τα ουσιώδη σημεία της διδασκαλίας του Άρχύτου περί κινή

σεως καί ενεργείας ως ουσίας τών σωμάτων, τα όποια αποτελούν το νευραλγικον 

σημεΐον της του Άρχύτου φιλοσοφίας, αντιλαμβανόμεθα την έπ' αύτοΰ έπίδρασιν. 

Είς τον Άρχύταν εύρεν ό Πλάτων δ,τι άπο μακρού έζήτει, μίαν δηλαδή 

ένιαίαν άντίληψιν περί κόσμου, βασιζομένην επί της αύστηρας μαθηματικής επι

στήμης, ή οποία άντετίθετο είς τον ύλισμόν. Τα μαθηματικά τών «Ίταλιωτών» 

παρέχουν είς αυτόν το μ ε τ α ξ ύ , το όποιον ενώνει τήν σωκρατικήν διαλεκτικήν 

μετά της Φυσικής, τήν ροήν τών αισθητών, δπως ώνόμαζε ταύτην ό Κρατύλος. 

Τα μαθηματικά του Άρχύτου είναι δια τον Πλάτωνα ή βαθμίς μεταξύ ιδέας καί 

πραγματικότητος, διότι το άντικείμενον τών μαθηματικών είναι δι' αυτόν άπλοΰν 

εϊδωλον της απολύτου, υπερβατικής ιδέας. Διά τον Άρχύταν δπως καί δια τον 

Κρατύλον, ή ουσία της κατ' αϊσθησιν αντιλήψεως καί κατ* άναλογίαν του αντι

κειμένου της ύλης υπόκειται είς τήν αίώνιον ροήν του γίγνεσθαι καί της κι

νήσεως. 'Ενώ ό Κρατύλος αναγνωρίζει μόνον τήν σφαΐραν της ύλης καί 

της κινήσεως ως πραγματικότητα καί, κατ' αυτόν, ουδέν το άντικειμενικον 

υπάρχει είς τον κόσμον, ό Αρχύτας ώς μαθηματικός δεν δύναται βεβαίως να 

41) Πλάτων. Έπιστ. Ζ' 338 Β8—339D2. 
42) Κ. Frank, Plato und Sog. Pyth., σσ. 125—128. 
43) Άριστοτ. Μετά τα Φυσ. Η', 2, 1024 Α 19. Πρβλ. Diels - Kranzi* 'Αρχύτας 

τ. Γ 47 Α, σσ. 421—428. 
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αμφισβήτηση τήν αντικειμενικότητα του μέτρου καί του αριθμού, τήν βεβαιό

τητα γενικώς της μαθηματικής επιστήμης 4 4 . 

Τήν αντίθεσιν ταύτην εκπροσωπεί ή στάσις του εις τον «Θεαίτητον» του 

Πλάτωνος σκιαγραφουμένου Θεοδώρου 4 5 , ετέρου Πυθαγορείου, δστις πολλάκις 

αναφέρεται ονομαστικώς εις τα έργα του Πλάτωνος **. Ε ν τ α ύ θ α 4 ? , ενώ 6 μαθη

ματικός ούτος ουδέν έχει να αντίκρουση εκ της διδασκαλίας τών Πυθαγορείων 

περί της ύποκειμενικότητος της κ α τ ' α'ίσθησιν αντιλήψεως καί περί της κινή

σεως ως της ουσίας της πραγματικότητος, οργίζεται σφόδρα, δταν άκούη δτι 

οί οπαδοί της θεωρίας ταύτης τολμούν να αμφισβητούν τήν βεβαιότητα καί τήν 

αντικειμενικότητα της μαθηματικής γνώσεως. 

Τον Θεόδωρον επίσης γνωρίζομεν εξ ενός άλλου χωρίου εις τον «Θεαίτητον», 

εις το όποιον γίνεται μνεία αύτοϋ ως «φίλου ανδρός», δστις ήτο «αστρονομικός 

καί λογιστικός τε καί μουσικός καί δσα παιδείας Ιχεται» 4 8 . ~Ητο, δηλαδή, 

αντιπροσωπευτικός τύπος Πυθαγορείου ανδρός. 

Έ κ της ερωτήσεως του Σωκράτους προς τον Θεαίτητον : «μανθάνεις παρά 

Θεοδώρου γεωμετρίας άττα ;» αντιλαμβανόμεθα τήν «άναγνώρισιν» υπό του Πλά

τωνος τών γνώσεων του Θεοδώρου εις τήν Γεωμετρίαν. Έ ν συνεχεία γίνεται 

λόγος περί μηκών, δυνάμεων, επιπέδων καί άλλων γεωμετρικών σχημάτων, ως 

επίσης καί περί του δωδεκαέδρου καί είκοσαέδρου. Δια τήν σπουδαιότητα τών 

σχημάτων τούτων εις το πυθαγορικον σύστημα γνωρίζομεν έκ της παραδόσεως 4 9 . 

Δεν θεωρείται όμως «φίλος» μόνον ό Θεόδωρος, άλλα καί έτερος Πυθαγό

ρειος, ò Δάμων, δπως άκούομεν έκ του στόματος του Σωκράτους εις τον «Λά-

χητα» 5 0 : «Μηδέ γε εϊπης, ώ Λάχης, καί γάρ μοι δοκεΐς ουδέ ήσθήσθαι δτι ταύ-

44) J. Ε. Raven, Pythagoreans and Eleatics. Cambridge 1948. 'Επίσης εις 
G. S. Kirk,—J. E. Raven, The Presocratic Philosophers. A critical history with 
a selection of Texts, Cambridge 1957. 

45) Ό Θεόδωρος αναφέρεται διαλογικώς εις τά πλατωνικά ε"ργα : «Θεαίτητος», «Σοφι
στής», «Πολιτικός». Εις Θεαίτ. 145 Α, 145 C, 147 D, 148 Α, 161 Β, 162 Α, Β, Ε, 165 Α, 
169 Α, 171 C, 180 Β, 185 C—D, 190 Β—C, 195 Ε, 196 Β, 198 A, C, D, 199 Α. Σοφιστ· 
246 Β. Πρβλ. Ίαμβλίχ. Πυθαγ. Βίος, 36, 267. 

46) Πλάτων. Θεαίτ. 169 Α, 179 Α. Σοφιστ. 346 Β. 
47) Πλάτων. Θεαίτ. 145 Α. Βλ. Pitagorici. Testimonianze e Frammenti, ύπό Maria 

Timpanaro Cardini, Firenze 1958, τ. II, σσ. 74 — 76: «Σ ω κ ρ. άρ'ουδέ γεωμετρικός 
seil, ό Θεόδωρος) ; Θ ε α ί τ . πάντως δήπου, ώ Σώκρατες. Σ ω κ ρ . ή καί αστρονομι
κός καί λογιστικός τε καί μουσικός καί δσα παιδείας έχεται ; Θ ε α ί τ . Ιμοιγε δοκεϊ. 
Σ ω κ ρ. λέγε δη μοι' μανθάνεις που παρά Θεοδώρου γεωμετρίας άττα ; Θ ε α ί τ . εγωγε. 
Σ ω κ ρ. καί τών περί άστρονομίαν τε καί αρμονίας καί λογισμούς ; Θ ε α ί τ . προθυμοϋμαί γε 
δή. Σ ω κ ρ. καί γαρ έγώ, ώ παι, παρά τε τούτου καί παρ' άλλων, ους αν οΐωμαί τι τούτων 
επαΐειν. Θ ε α ί τ . περί δυνάμεων τι ήμΐν Θεόδωρος δδε έγραφε . . . τον αριθμόν πάντα 
δίχα διελάβομεν . . . ». 

48) Πλάτων. Θεαίτητ. 145 C. 
49) Ίαμβλίχ. Πυθαγ. Βίος, 34, 247. Συμφώνως προς τήν παράδοσιν ό Ίππασος έπνίγη 

προς τιμωρίαν είς τήν θάλασσαν, διότι απεκάλυψε «δτι ή σφαίρα έσχηματίσθη άπο δώδεκα 
πεντάγωνα». 

50) Πλάτων. Λάχης 197 D. 
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την την σοφίαν παρά Δάμωνος του ημετέρου εταίρου παρείληφεν. . .». Εις έτεροι 

διάλογον πάλιν αναφέρεται εγκωμιαστικώς ό αθλητής και διδάσκαλος της Γυμνα

στικής σύγχρονος του Πλάτωνος ό "Ικκος ό Ταραντΐνος 5 1 . 

Εις τα έ'ργα του Πλάτωνος εύρίσκομεν επίσης εμμέσους επιδράσεις των θεω

ριών του Πυθαγόρου καΐ των μαθητών αύτοΰ. Οΰτως εις τον «Φαΐδρον» (270 C) 

εύρίσκομεν την παρατήρησιν δτι δέν δύναταί τις να σκέπτεται περί της ψυχής, 

χωρίς νά σκέπτεται την φύσιν του Σύμπαντος ήτοι : ή ψυχή έχει σχέσιν προς 

τήν φύσιν του Σύμπαντος. 'Τπέρμαχος της θεωρίας ταύτης είναι ό Σωκράτης. 

Ό Φαιδρός προσθέτει δτι, κατά τον 'Ιπποκράτη, ουδείς δύναται να σκέπτεται 

περί του «σώματος» άνευ της γνώσεως της φύσεως του Σύμπαντος. Αυτή ή θεω

ρία μικρόκοσμος - μακρόκοσμος πράγματι άπαντα επανειλημμένως είς τά συγ

γράμματα του Ιπποκράτους. Δύναταί τις νά διακρίνη εμμεσον έπιρροήν της 

πυθαγορείου θεωρίας περί του μικρόκοσμου - μακρόκοσμου. Επίσης το «Περί 

Εβδομάδων» του 'Ιπποκράτους Ιχει θεωρηθη ως πυθαγόρειος πραγματεία. 

Ή σπουδαιότης του αριθμού επτά και ή παρατήρησις του μικρόκοσμου - μακρό

κοσμου περιέχονται είς τάς Ίπποκρατικάς πραγματείας. Ό Σωκράτης βε

βαίως ευρίσκεται είς πυθαγόρειον κλίμα σκέψεως, όταν άναφέρη αυτήν είς τον 

«Φαιδρον» 5 2 . 

Είς τον «Φίληβον» θα εύρωμεν τάς αρχάς π έ ρ α ς καΐ ά π ε ι ρ ο ν 5 3, 

τά κύρια αντίθετα της αρχαίας πυθαγορείου «συστοιχίας» 5 4 . 'Αρχικώς οΰτε τά 

«έν- πολλά», οΰτε «περιττον - άρτιον», άλλα τά «πέρας - άπειρον» ήσαν αϊ υψι-

σται άρχαί. Πόσον σπουδαΐον ρόλον έπαιξαν ταΰτα είς τήν φιλοσοφίαν του Πλά

τωνος των υστέρων χρόνων πρέπει νά είκασθή έ'κ τίνων σχετικών χωρίων είς 

τον «Φίληβον». Κατέχομεν επίσης περιγραφήν του Έρμοδώρου διασωθεΐσαν είς 

τον Σιμπλίκιον 5 5 καί άνάλογον χωρίον είς τον Σέξτον τον Έμπειρικόν 5 6. Ούτοι 

παρέχουν είς ημάς σαφή εικόνα της σπουδαιότητος ταύτης της δοξασίας. Ταΰτα 

δύναται νά συγκρίνη τις προς μαρτυρίας του 'Αριστοτέλους 5 7 . 

51) Ούτος πρώτος εφήρμοσε τήν διαιτολογικήν ύγιεινήν δια τους άθλητάς καί έχρησι-
μοποίησεν τήν Γυμναστικήν δια θεραπευτικούς σκοπούς Βλ. Πλάτων. Πρωταγόρας 316D: «εγώ 
δέ τήν σοφιστικήν τέχνην φημί μέν εϊναι πάλαιαν τους δέ μεταχειριζομένους αυτήν των πα
λαιών ανδρών φοβούμενους τό επαχθές αυτής πρόσχημα ποιεΤσθαι καί προκαλύπτεσθαι». 

52") Πλάτων. Φαιδρός 270C: «Σ ω κ ρ. Ψυχής ουν φύσιν άξίως λόγου κατανοήσαι οϊει 
δυνατόν είναι άνευ της του δλου φύσεως ; Φ α ί δ. Ει μέν Ίπποκράτει γε τω "Ασκληπια-
δών δει τι πιθέσθαι, ουδέ περί σώματος άνευ της μεθόδου ταύτης. Σ ω κ ρ. Καλώς γάρ, ώ 
εταίρε, λέγει . . . Το τοίνυν περί φύσεως σκόπει τί ποτέ λέγει Ιπποκράτης τε καί ό αληθής 
λόγος . . . ». 

53) Πλάτων. Φίληβος 24Α—25Β. 
54) Άριστοτ. Μετά τά Φυσ. Α, 4 986Α 15—29. 
55) Σιμπλικ. Φυσ. 247, 30. 248, 15. 
56) Σεξτ. Έμπειρ. Προς Φυσικούς II 248—282. Βλ. C. J. Vogel, Greek Philosophy. 

A collection of Texts, τ. Ill, Leiden 1963s, τ. Γ άπ. 371D. 
57) Άριστοτ. Μετά τα Φυσικ. Α, 6 987 Β18. 



^ 286 -

Σημαντικών είναι επίσης και έτερον κεφάλαιον του «Φιλήβου» ^8, εν τό) όποίω 

ο πλατωνικός Σωκράτης επιλαμβάνεται του προβλήματος της «ηδονής» άνάγων 

τοΰτο εις το γενικον πρόβλημα του «ενός» και τών «πολλών» καί των αμοι

βαίων διεισδύσεων ουχί μόνον ε'ις τα αντικείμενα της εμπειρίας, άλλ' αμέσως 

εις την περιοχήν τών ιδεών. Έ ν τούτοις την όδον προς την λύσιν υπαινίσσεται 

παλαιά τις παράδοσις : «Θεών μεν εις ανθρώπους δόσις, ως γε καταφαίνεται 

έμοί, ποθέν εκ θεών έρρίφθη διά τίνος Προμηθέως άμα φανοτάτω τινί πυρί 

καί οι μεν παλαιοί, κρείττονες ημών και έγγυτέρω θεών οίκουντες, ταύτην 

φήμην παρέδοσαν, ως εξ ενός μεν καί πολλών όντων τών άεί λεγομένων είναι 

πέρας δε καί άπειρίαν, έν αύτοΐς σύμφυτον ε χ ό ν τ ω ν . . . » 5 8 . 

Θα ήτο δύσκολον να προχωρήσωμεν δχι μόνον αμέσως από το «εν» εις τα 

«πολλά», άλλα να εννοήσω μεν την ποικίλην διάρθρωσιν, ήτις υφίσταται μεταξύ 

του ε ν ό ς καί του ά π ε ι ρ ο υ 5 9 . "Ηδη το ενταύθα παρουσιαζόμενον ζεύγος 

«πέρας - άπειρον» άντιπαρετέθη προς τον Πυθαγορισμον καί μάλιστα προς τα 

αποσπάσματα του Φιλολάου, υπό του Συριανού, του Πρόκλου καί του Δαμα-

σκίου. Γενικώς ή σύγχρονος έρευνα σχεδόν αύτονοήτως παραδέχεται πυθαγορι-

κήν την γένεσιν της ενταύθα εκθέσεως 6 0 . Παρ' δλα ταύτα επί του προκειμένου 

ό Frank 6 1 υπεστήριξε τήν θέσιν δτι ενταύθα ουδέν δάνειον υπάρχει, άλλα είς 

καθαρός πλατωνικός ειρμός ιδεών, έφωδιασμένος κατά πλατωνικον τρόπον μετά 

τίνος ποιητικής - μυθικής περιβολής. 

Εις τον «Φίληβον» επίσης προς κατανόησιν τών παραδειγμάτων Μουσι

κής, αναφέρονται ακόμη μια φορά «οι πρόσθεν» (17 D), οί όποιοι ήρεύνησαν το 

γένος καί τον αριθμόν τών διαλειμμάτων «α κατιδόντες οί πρόσθεν παρέδοσαν 

ήμΐν τοις έπομένοις έκείνοις καλεΐν αυτά αρμονίας». Όμοίαν διάρθρωσιν εμφανί

ζουν «δι' αριθμών μετρηθέντα» ό ρυθμός καί τα μέτρα. Οί θεωρητικοί τήο Μου

σικής διαλέγουν εν παράδειγμα δμοιον προς το τών παλαιών, δπως τοΰτο προη

γουμένως διετ υ πωθη. Έ π ί πλέον εις τήν «Πολιτείαν» (Ζ', 530D) ό Πλάτων 

άντιπαρέβαλε δύο κατευθύνσεις τών θεο)ρητικών τής Μουσικής, έκ τών οποίων 

μόνον τήν μίαν παρεδέχθη ως πυθαγόρειον. Εις τον «Φίληβον» ό Πλάτων 

βεβαίως είναι ολιγώτερον ακριβής : «τα διαστήματα όπόσα έστι τον αριθμόν τής 

φωνής . . . καί όποια» 6 2 . 

Ρυθμοί καί μέτρα μετρούνται με αριθμούς. Ή μουσική αρμονία στηρίζεται 

58) Πλάτων. Φίληβος 16C. 
59 Πλάτων. Φίληβος 14D—16C. Πρβλ. Α. Ε. Taylor, Plato, Philebus and Epino-

mis, London 1956. 
60) Ίδέ ανωτέρω. 
61) Συριαν. Μετά τα Φυσ. 9,37. Πρόκλ. Είς τον Τίμαιον Πλάτωνος, τ. III, ε"κδ. Diehl, 

Amsterdam 1965, το χωρίον τοϋτο είς τ. Ι', 84, 4. 146, 29. τ. ΙΓ 168, 29. Δαμασκ. 
Άπορίαι και λύσεις περί τών πρώτων άρχων, εκδ. Ruelle, Paris 1889, τ. Γ 101, 3R. 

62) E. Frank, Plato und Sog. Phyth. σ. 304 καί έξ. 
63) Πλάτων. Φίληβος 16C. D. Προβλ. E. Moutsopoulos. La musique dans l'oeuv

re de Platon, Paris 1959 σ. 37 καί έξ., σ. 240 καί έξ. 
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εις τάς σχέσεις των αριθμών. "Ο μουσικός κατέχει το άπειρον βασίλειον τών 

τ ό ν ω ν διά της γνώσεως ώρισμένου άριθμοΰ διαλειμμάτων. Τοιουτοτρόπως 

γίνεται άποδεκτον δτι ό Πλάτων εξ αρχής εΖχεν υπ' όψει του τους θεωρητικούς 

της Μουσικής. Έ κ τών υπαινιγμών τούτων του Πλάτωνος προκύπτει δτι ή οντο

λογία του «Φιλήβου» συνδέεται μετά της τών Πυθαγορείων. 

Είναι ανάγκη Ομως το πρώτον να διακρίνωμεν μετ' ακριβείας αυτό, το όποιον 

άνεΰρεν ό Πλάτων και εκείνο, το όποιον ανέπτυξε δυνάμει τής εαυτού σκέ

ψεως. Κατά τον Burkert θεωρείται ως νέον εις την «φήμην» τών παλαιών 6 4 

κατά πρώτον ή άντίθεσις πέρας - άπειρον : «τον θεον έλέγομεν που το μεν άπει

ρον δεΐξαι τών όντων, τό δέ πέρας. . .» 6 6 Νέον επίσης είναι ή ιδιάζουσα σημα

σία του άριθμοΰ επέχοντος θέσιν «μεσολαβητοΰ» μεταξύ του ενός καί του άπει

ρου. Εις το παράδειγμα τής Μουσικής ό αριθμός δεικνύει μίαν άλλην ένέργειαν, 

επειδή τά μέτρα καί οι τόνοι δεν άρθροΰνται διαιρετικώς, άλλα μετρώνται εις 

άριθμητικάς σχέσεις. Δημιουργούνται αϊ άριθμητικαί σχέσεις του ίσου, του 

διπλασίου 6β κ.τ.λ. δια πρώτην φοράν εις τον Πλάτωνα. Εις τοΰτο δεν στηρίζεται 

μόνον ή μουσική αρμονία, άλλ' επίσης ή υγεία κατά τής ασθενείας καί 

ό ορθός ρυθμός τών εποχών, σκέψεις τάς οποίας εκθέτει ό Έρυξίμαχος εις 

το «Συμπόσιον» 6 7 . 

Ή άντίληψις περί του «κόσμου» ως αρμονίας του πέρατος και απείρου, 

τελείως έξουσιαζομένου εως το τέλος άπο την τάξιν του πρωτουργου αριθμού 

υπήρξε διά τον Πλάτωνα μία ύπόδειξις καί μία αφετηρία προς τοΰτο, τίνι δηλαδή 

τρόπω θά κατίσχυε νοητικώς ή αλληλουχία «τών πολλών» καί του «ενός» του 

Είναι. Ή πυθαγόρειος φιλοσοφία θεωρείται ώς έναυσμα τής γενέσεως τής πλα

τωνικής θεωρίας του ενός εις τον «Φίληβον», ή όποια ακολούθως οδεύει προς 

την άναπτυσσομένην οντολογίαν εις το «περί τ ' άγαθου» : «την ΰλην ό Πλάτων 

κατά το άπειρον καί το αόριστον ύποθέμενος άπ" εκείνων αυτήν έδήλου τών τε 

μάλλον καί το ήττον επιδεχομένων ών καί το μέγα καί το μικρόν έστιν», λέγει 

ό Έρμόδωρος 6 8 . Βλέπομεν την φιλοσοφίαν του Πλάτωνος νά αναφύεται έκ τής 

πυθαγορείου ύποκινήσεως καί νά κατευθύνεται προς τήν οντολογίαν του «περί 

τ* άγαθοΰχ,. 

Ό Πλάτων ανάγει τήν θεωρίαν πέρας - άπειρον εις θεϊκήν πρωταρχήν. Τούτο 

εϊναι περισσό τερον άπο τήν παρατεθεΐσαν παράστασιν «πέρας - άπειρον» τής πυ

θαγορείου συστοιχίας. "Ενεκα τής μεγίστης αύθεντικότητος τής τοιαύτης διδα

σκαλίας, προκύπτει αμέσως ή ερμηνεία, κατά τήν οποίαν μείγνυνται άδιαχωρίστως 

το «ταυτον» καί το «θάτερον» 6 9 . Εις τους συνεχείς, βέβαιους ή υποτιθεμένους, 

64) W. Burkert, Weisheit und Wissenchaft, σ. 75. 
65) Πλάτων. Φίληβος 23C. 
66) Πλάτων. Φίληβος 25D. 
67) Πλάτων. Συμπόσιον 186Α, 187Α. 
68) Σιμπλικ, Φυσ. 247,30. Πρβλ. Α. E. Taylor, Plato, Philebus and ßpinomis, σ. 50. 
69) Σιμπλικ. Φυσ, 453, 30. 
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ύπαινιγμούς εις πυθαγορείους θεωρίας εις τον Γίλάτωνα εΐναι άρκετον να διίδω-

μεν τουλάχιστον γενικάς σχέσεις. 

Περαιτέρω εις χωρία τινά του διαλόγου «Γοργίας/) είναι δυνατόν να κατα-

δειχθή ή Πυθαγόρεια έπίδρασις. Ή αρχή της «τάξεως», ή αρχή της «γεωμετρι

κής ίσότητοςυ και ό ορισμός της υγείας 7 0 . Εις τον διάλογον τούτον ή α ρ ε τ ή 

προέρχεται εκ της ••'τάξεως» ή του «κόσμου«. 'Από μίαν κανονικήν ζωήν δίδε

ται το έπίθετον «σώφρων». Αϊ έπιθυμίαι δεν πρέπει να υπάρχουν χωρίς φραγμόν. 

Ό άνθρωπος, ό όποιος προσπαθεί νά ικανοποίηση τάς επιθυμίας του χωρίς 

περιορισμον δεν είναι δυνατόν να άγαπηθή ούτε υπό τών ανθρώπων οΰτε ύπό 

θεοϋ : «ούτε γαρ αν άλλω άνθρώπω προσφιλής αν είη ό τοιούτος ούτε θεώ». 

Αυτός είναι «άκοινώνητος» και όπου εκλείπει ή «κοινωνία» δεν είναι δυνατόν 

να ύπαρξη «φιλία» : «κοινωνεΐν γαρ αδύνατος, δτω δέ μή ενι κοινωνία, φιλία 

ούκ αν εϊη». 

Έ ν συνεχεία του διαλόγου ό Σωκράτης λέγει δτι : «φασίδ' οι σοφοί, ώ Καλλί-

κλεις, και ούρανόν και γήν καί θεούς και ανθρώπους τήν κοινωνίαν συνέχειν και φι-

λίαν καί κοσμιότητα καί σωφροσύνην καί δικαιότητα, καί το 6λον τούτο διά ταΰτα 

κόσμον καλουσιν, ώ εταίρε, ούκ άκοσμίαν ουδέ άκολασίαν. σύ δέ μοι δοκεΐς ού 

προσέχειν τόν νουν τούτοις, καί ταΰτα σοφός ών, άλλα λέληθέν σε δτι ή ίσότης 

ή γεωμετρική καί έν θεοΐς καί έν άνθρώποις μέγα δύναται, σύ δέ πλεονεξίαν ο'όει 

δεΐν άσκεΐν γεωμετρίας γαρ αμελείς». 'Ενταύθα είναι εμφανές δτι σοφοί άνδρες 

πρέπει να είναι οι Πυθαγόρειοι. Ή περί '«κόσμου» δοξασία των χρησιμοποιείται 

υπό του πλατωνικού Σωκράτους ως ή κατ' εξοχήν βάσις της δοξασίας περί 

κοινωνικού άνθρωπου, ως οί ϊδιοι οι Πυθαγόρειοι ειχον κάμει. Ή ανθρωπινή 

αρετή πρέπει να είναι μίμησις της κοσμικής αρμονίας. Ή αρχή της τάξεως 

συνεπάγεται περιορισμόν τών επιθυμιών, εκ τούτου δέ προέρχεται ένότης, δικαιο

σύνη, ειρήνη ψυχής, καί ευδαιμονία. Ούτως ή πυθαγόρειος ηθική εμπνέει τΟΛ 

Πλάτωνα ώς προς τήν κοινωνικήν ήθικήν, τήν οποίαν εύρίσκομεν είς τήν «Πολι-

τείαν». Τελικώς ό φιλόσοφος έπε βεβαίωσε ταύτην ε'ις τους «Νόμους». Ή αρχή της 

«γεωμετρικής ίσότητος», ήτις απαντάται εις τό χωρίον αυτό του «Γοργίου» είναι 

ή καθοδηγούσα αρχή είς τήν «Πολιτείαν», όπου ή δημοκρατία στιγματίζεται 

ώς ή μεγίστη αδικία καί αντί ταύτης εύχεται νά έφαρμοσθή ή «αριθμητική 

ίσότης». Πάντα τα ανωτέρω δυνάμεθα νά τα παραλληλίσω μεν προς δοξασίας του 

Άρχύτου. 

Τέλος ό Bouance 7 1 ύπεστήριξεν δτι ύπάρχουσι υπαινιγμοί του Πλάτωνος είς 

χωρίον του «Κρατύλου» (405 C), οϊτινες επιτρέπουν έρμηνείαν στηριζομένην 

μόνον είς τους Πυθαγορείους. 

Τό ιδιάζον τούτο πρόβλημα περί της πυθαγορείου επιδράσεως επί του Πλά-

70) Πλάτων. Γοργίας 506D, 508Α. 
71) Πλάτων Γοργίας 508 \Β. 
72) Ρ . Bouance, L,a. doctrine d'Euthyphron dans le Gratyle, είς Revue des Etudes 

Grecques. 54, 1941, σσ. 141—175. 
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ΐωνος οφείλεται πολλάκις εις την παράδοσιν, διότι εις την θέσιν της ιστορικής 

πραγματικότητος είσήλθεν ή πλατωνίζουσα ερμηνεία των πυθαγορικών θεωριών. 

Εις το ερώτημα κατά πόσον υφίσταται συμφωνία εις τήν διδασκαλίαν μεταξύ 

Πλάτωνος καί Πυθαγορείων χρειάζεται προσοχή. « Ό Πλάτων», γράφει ό Sin

niger, «ενεσωμάτωσε τάς πυθαγορείους δοξασίας των ημερών του εις τήν εαυτού 

φιλοσοφικήν σκέψιν, ώστε είναι δύσκολον νά εΰρωμεν τήν αρχήν καί το τέλος τών 

δανείων. 'Τπάρχει κοινή πλατωνική καί πυθαγορική θεωρία καί δεν δυνάμεθα 

να σύρωμεν διαχωρισπκήν γραμμήν μεταξύ αυτών τών δύο» 7 3 . 

S U M M A R Y 

Plato, according to the author, avoids making references to the name of 

Pythagoras. In his Dialogues speaks about certain pythagorean philosophers such 

as Echecrates, Philolaos, Cebes, Simmias and Thaodoros. The author endeavours 

to find traces in the platonic Dialogues of the doctrines of the Pythagoreans 

concerning such problems as the immortality of the soul, its origin and its 

purification, of the soul's relation to the World—Soul, the relationship between 

microcosm and macrocosm, the rhythm, the harmony and the order in thr World 

and the geometrical equality in society. Finally the writer ascertains that the 

historical influence of the Phythagoreans on Flato is not clear on the account of 

the platonizing interpretation of the postplatonic philosophers and on the 

incorporation of their doctrines by Plato in his philosophical system. 

<s 73) Ph. D. Sinniger, Matter and infinity in the Presocratic schools and Plato, 
Assen 1968, σ. 82. 
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