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Περίληψη
Τν ρσξίν απηφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πιαησληθφ Γνξγία θαη πνπ εθθξάδεη θαηά
πάζα πηζαλφηεηα ππζαγφξεηεο απφςεηο, ζπλνςίδεη ηα θπξηφηεξα δηδάγκαηα ηεο
πξνζσθξαηηθήο θηινζνθίαο, φπσο ζα γίλεη θαλεξφ ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ
φξσλ πνπ αθνινπζεί. Καη’ αξρήλ γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο έλλνηεο ηεο «θνηλσλίαο» (=
επηθνηλσλίαο) θαη ηεο θηιίαο, νη νπνίεο ζπλέρνπλ θαηά ηνπο Ππζαγνξείνπο ηα πάληα,
εθ’ φζνλ φια ηα φληα απνζπάζζεθαλ απφ ηελ αηψληα ζετθή κνλάδα (έρνπλ δειαδή ηελ
ίδηα πεγή πξνέιεπζεο) θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο
ζπγγέλεηαο, νκφλνηαο θαη αγάπεο. Άιιεο ζεκειηψδεηο ππζαγφξεηεο έλλνηεο πνπ
πηνζέηεζαλ νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Πξνζσθξαηηθνὐο είλαη εθείλεο ηεο
«θνζκηφηεηνο» πνπ ζεκαίλεη ηελ αξκνληθή δηαθφζκεζε ηνπ ζχκπαληνο, ηεο
ζσθξνζχλεο (ηνπ ζετθνχ λνπ πνπ θπβεξλά ηνλ θφζκν, αιιά θαη ηεο αλζξψπηλεο
ινγηθήο) θαη ηεο δηθαηφηεηαο ή δίθεο ή δηθαηνζχλεο, ε νπνία θπξηαξρεί ηφζν ζε
θνζκηθφ φζν θαη ζε αλζξψπηλν επίπεδν.
Abstract
This quotation which is mentioned to the Platonic Gorgias and in which are in all
probability expressed Pythagorean conceptions, includes the main theories of the
Presocratic philosophy, as we will try to prove afterwards. At first we have the notions
of communication and friendship, which join on every being to the others, given that all
creatures are pulled off from the eternal divine unit (namely they have the same origin)
and therefore they are connected by the bonds of kinship, concord and love. Other
central Pythagoreans notions which have been accepted by some of the most important
Presocratics are the notion of decorum (the harmonious decoration of the universe), of
prudence (the divine intellect which governs the universe, but also the human reason)
and of justice which dominates over men and nature.
Ειζαγωγή
Τν ρσξίν απηφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πιαησληθφ Γνξγία θαη πνπ εθθξάδεη θαηά
πάζα πηζαλφηεηα ππζαγφξεηεο απφςεηο («θαζὶ δ’ νἱ ζνθνὶ»), ζπκππθλψλεη ζε ιίγεο
γξακκέο ηα θπξηφηεξα δηδάγκαηα ηεο πξνζσθξαηηθήο θηινζνθίαο, φπσο ζα γίλεη
θαλεξφ ζηε ζπλέρεηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ πνπ αθνινπζεί.
«κοινωνία» - «θιλία»
Οη έλλνηεο ηεο «θνηλσλίαο» (= επηθνηλσλίαο) θαη ηεο θηιίαο ζπλέρνπλ θαηά ηνπο
Ππζαγνξείνπο ηα πάληα, εθ’ φζνλ φια ηα φληα απνζπάζζεθαλ απφ ηελ αηψληα ζετθή
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κνλάδα (έρνπλ δειαδή ηελ ίδηα πεγή πξνέιεπζεο) θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο κε δεζκνχο ζπγγέλεηαο, νκφλνηαο θαη αγάπεο.1 Tελ πεπνίζεζή ηνπο απηή
εθάξκνζαλ θαη ζηε δσή ηνπο. Γη’ απηφ ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο κε βαζηά αηζζήκαηα
θηιίαο πνπ δηαξθνχζε δηα βίνπ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παζίγλσζηε ηζηνξία ηνπ
Γάκσλα θαη ηνπ Φηληία πνπ έζεζαλ ηε θηιία ηνπο πάλσ απφ ηε δσή ηνπο (Ιάκβιηρνο,
VP, 33, 235 – 236). H θηιηθή απηή δηάζεζε επεθηεηλφηαλ θαη ζηα δψα, γηαηί πίζηεπαλ
φηη απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηνπο αλζξψπνπο: «πξὸο ηὰ ὁκνγελῆ δῷα
αὐηνὺο ζπλέζηεζε (ὁ Ππζαγόξαο), παξαγγέιιωλ νἰθεῖα λνκίδεηλ αὐηνὺο ηαῦηα θαὶ θίια,
ὡο κήηε ἀδηθεῖλ κεδὲλ αὐηῶλ κήηε θνλεύεηλ κήηε ἐζζίεηλ ... δηόηη ἀπὸ ηῶλ αὐηῶλ
ζηνηρείωλ ἡκῖλ ὑθέζηεθε».2
Καηφπηλ ν Δκπεδνθιήο ζηνπο Καζαξκνύο, επεξεαζκέλνο πξνθαλψο απφ ηηο
ππζαγφξεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία φισλ ησλ έκβησλ πιαζκάησλ,
ηζρπξίδεηαη φηη ε αλζξψπηλε ςπρή, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη ζηνλ ζετθφ ηφπν απφ ηνλ
νπνίν εμέπεζε, ελζαξθψλεηαη ζε αιιεπάιιεια ζψκαηα, φρη κφλν αλζξψπσλ, αιιά θαη
δψσλ, πηελψλ, ηρζχσλ θαη θπηψλ. Τνλίδεη κάιηζηα φηη ν ίδηνο ζπκάηαη πσο είρε ππάξμεη
ζε άιιεο δσέο σο αγφξη, θνξίηζη, ζάκλνο, πηελφ θαη ςάξη: «ἤδε γὰξ πνη’ ἐγὼ γελόκελ
θνῦξνο ηε θόξε ηε / ζάκλνο η’ νἰωλόο ηε θαὶ ἔμαιινο ἔιινπνο ἰρζύο».3
Αιιά θαη ν Γεκφθξηηνο εμαίξεη ζε πνιιά απφ ηα εζηθά ηνπ απνζπάζκαηα ηε
ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ε θηιία θαη ε νκφλνηα, παξάιιεια δε
αλαθέξεηαη θαη ζηνλ ζεβαζκφ πνπ πξέπεη λα δείρλεη ν άλζξσπνο πξνο ηε θχζε, γηαηί
απηή ηνπ δηδάζθεη πνιιά πξάγκαηα: «δῆλ νὐθ ἄμηνο, ὅηωη κεδὲ εἷο ἐζηη ρξεζηὸο θίινο»,4
«ὁκνθξνζύλε θηιίελ πνεῖ»,5 «ἀπὸ ὁκνλνίεο ηὰ κεγάια ἔξγα»,6 «καζεηὰο (ηῆο θύζεο) ἐλ
ηνῖο κεγίζηνηο γεγνλόηαο ἡκᾶο . ἀξάρλεο ἐλ ὑθαληηθῆη θαὶ ἀθεζηηθῆη , ρειηδόλνο ἐλ
νἰθνδνκίαη, θαὶ ηῶλ ιηγπξῶλ, θύθλνπ θαὶ ἀεδόλνο, ἐλ ὠηδῆη θαηὰ κίκεζηλ».7
«κοζμιόηης»
Η έλλνηα ηεο «θνζκηφηεηνο» ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ φξν «θφζκνο» πνπ ζεκαίλεη ηελ
αξκνληθή (καζεκαηηθή) δηαθφζκεζε ηνπ ζχκπαληνο, άπνςε θαη’ εμνρήλ ππζαγφξεηα.8
Σχκθσλα κε απηή, φπσο νη αξκνληθνί κνπζηθνί ήρνη επηβιήζεθαλ ζην αξρηθφ ράνο ησλ
ήρσλ, έηζη θαη ε καζεκαηηθή δνκή ηνπ ζχκπαληνο έζεζε ην κέηξν, ηελ ηάμε θαη ηα φξηα
ζην αξρηθφ ράνο, δεκηνπξγψληαο ηνλ θάιιηζην ησλ θφζκσλ.9 Ο Ηξάθιεηηνο
αλαθέξεηαη επίζεο ζηελ θνζκηθή αξκνλία, φηαλ κηιάεη γηα ηελ αθαλή αξκνλία πνπ
είλαη «θξείηησλ ηεο θαλεξήο» 10 ή γηα ηελ «θαιιίζηελ ἁξκνλίαλ» πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηα αληηζεηηθά δεχγε («ἐθ ηῶλ δηαθεξφλησλ»).11 Καη’ επέθηαζε ν φξνο «θνζκηφηεο»
απνδίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη ζηελ πξνζήθνπζα αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά.
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«ζωθροζύνη»
Η ππζαγφξεηα έλλνηα ηεο θνζκηθήο ζσθξνζχλεο κπνξεί ίζσο λα ζπζρεηηζζεί κε ηνλ
ζεφ ηνπ Ξελνθάλε, ν νπνίνο είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα έλαο παγθφζκηνο λνπο πνπ
γλσξίδεη ηα πάληα,12 θαζψο θαη κε ηνλ εξαθιείηεην Λφγν πνπ ελππάξρεη ζηε θχζε γηα
λα ηελ θπβεξλά κε κέηξν θαη ηάμε13 ή αθφκα κε ηνλ Ννπ ηνπ Αλαμαγφξα, ν νπνίνο
δηαθφζκεζε ην ζχκπαλ, «ἰζρύεη κέγηζηνλ» θαη «γλώκελ γε πεξὶ παληὸο πᾶζαλ ἴζρεη».14
Πέξα φκσο απφ απηή ππάξρεη θαη ε ζσθξνζχλε πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ αλζξψπηλε
δσή, θάηη πνπ είραλ επηζεκάλεη ηφζν ν Ηξάθιεηηνο φζν θαη ν Γεκφθξηηνο.15
«δικαιόηηηα»
Η δηθαηφηεηα ή δίθε ή δηθαηνζχλε (ε βαζηθή έλλνηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο εζηθήο
θηινζνθίαο) αλαθέξεηαη γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Άλαμίκαλδξν, ν νπνίνο πίζηεπε φηη
πέξα θαη πάλσ απφ ηελ αλζξψπηλε δηθαηνζχλε, ππάξρεη ε θνζκηθή. Αθξηβψο δε φπσο
ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία νη αδηθνχληεο ηηκσξνχληαη θαη νη αδηθνχκελνη
απνδεκηψλνληαη, ην ίδην ζπκβαίλεη, θαηά ηνλ θηιφζνθν, θαη κε ηα ηέζζεξα ηζνδχλακα
θνζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δίλνπλ «δίθελ θαὶ ηίζηλ ἀιιήινηο ηῆο ἀδηθίαο θαηὰ ηὴλ ηνῦ
ρξόλνπ ηάμηλ».16 H αδηθία πνπ δηαπξάηηνπλ ζπλίζηαηαη πξνθαλψο ζηελ ηάζε πνπ έρεη
ην θαζέλα απφ απηά λα θπξηαξρήζεη ζην αληίζεηφ ηνπ θαη λα αιινηψζεη ηε θχζε ηνπ.
΄Δηζη, γηα παξάδεηγκα, θάζε θνξά πνπ ε θσηηά ηείλεη λα εμαθαλίζεη ην λεξφ,
επεκβαίλεη ε θνζκηθή δηθαηνζχλε θαη εμηζνξξνπεί ηα πξάγκαηα κε ηελ αληίζεηε θίλεζε
ηνπ «αδηθνπκέλνπ» ζηνηρείνπ πνπ επηρεηξεί κε ηε ζεηξά ηνπ λα επηθξαηήζεη πάλσ ζην
άιιν, φηαλ έιζεη ε θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή. Σχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θνζκηθήο
δηθαηνζχλεο ιακβάλνπλ ρψξα νη ελαιιαγέο εκέξαο – λχρηαο, ε έιεπζε ελφο πνιχ
ςπρξνχ ρεηκψλα χζηεξα απφ έλα ηδηαίηεξα ζεξκφ θαινθαίξη θ.ι.π. Η ηήξεζε ηνπ
κέηξνπ θαη ηεο δηθαηνζχλεο γίλεηαη επίζεο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θαλφλεο ησλ
δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ πνπ επηβάιιεη ηελ ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ έλαληη ησλ
λφκσλ θαη ηελ ελαιιαγή ζηελ εμνπζία ησλ αληίπαισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ.17
Οη Ππζαγφξεηνη έδσζαλ επίζεο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο
ηφζν ζηελ θνζκηθή φζν θαη ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζή ηεο θαη ηφληδαλ φηη απηή πξέπεη λα
επηθξαηεί κέζα ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζην ζχκπαλ (αξκνλία ησλ
νπξαλίσλ ζθαηξψλ).18
Σηνλ Ηξάθιεηην νκνίσο ε δηθαηνζχλε, ε θεληξηθή έλλνηα ηεο εζηθήο, είλαη
πξσηίζησο ν θνζκηθφο λφκνο, ν νπνίνο επηβάιιεη ην κέηξν θαη ηελ ηάμε ζε φια ηα κέξε
ηνπ ζχκπαληνο, αθφκε θαη ζηνλ ήιην, ην ιακπξφηαην θαη θπξίαξρν νπξάλην ζψκα πνπ
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είλαη φκσο αλαγθαζκέλνο λα αλαηέιιεη θαη λα δχεη ζε θαζνξηζκέλα θαη ηζφξξνπα
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υπνζηεξίδεη ινηπφλ ν θηιφζνθνο φηη «ἥιηνο νὐρ ὑπεξβήζεηαη
κέηξα. εἰ δὲ κή, Ἐξηλύεο κηλ Δίθεο ἐπίθνπξνη ἐμεπξήζνπζηλ».19 Η δίθε ξπζκίδεη αθφκε,
θαηά ηνλ θηιφζνθν, ηηο ελαιιαγέο ησλ αληηζέησλ θαη ηηο ζπλερείο δηακάρεο αλάκεζα ζε
θπζηθά ζηνηρεία, θαηαζηάζεηο ή αλζξψπηλεο θνηλσλίεο: «εἰδέλαη δὲ ρξὴ ηὸλ πόιεκνλ
ἐόληα μπλόλ, θαὶ δίθελ ἔξηλ ...».20
Καη ζηνλ Παξκελίδε ε δηθαηνζχλε (ή «Ἀλάγθε») έρεη πξσηεχνπζα ζεκαζία,
φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πξφινγν ήδε ηνπ Πεξὶ θύζεωο πνηήκαηφο ηνπ, ζηνλ νπνίν ε
Γίθε παξνπζηάδεηαη λα θξαηάεη ηα θιεηδηά ησλ ππιψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ αιήζεηα, γηα
λα αθήζεη ην δξφκν ηεο γλψζεο ειεχζεξν κφλν ζηνπο αγαζνχο: «αὐηαὶ (αἱ πύιαη) ...
πιῆληαη κεγάινηζη ζπξέηξνηο . ηῶλ δὲ Δίθε πνιύπνηλνο ἔρεη θιεῖδαο ἀκνηβνύο».21 Αθφκε
ζην θχξην κέξνο ηνπ πνηήκαηφο ηνπ (ηελ «Ὁδὸλ ηῆο ἀιήζεηαο») ν θηιφζνθνο αλαθέξεη
φηη ε Γίθε, σο ππέξηαηε δχλακε πνπ θπβεξλά ην ζχκπαλ, δελ επηηξέπεη ζην νλ νχηε λα
έρεη γελλεζεί απφ θάηη άιιν, νχηε λα αθαληζζεί.22
Η έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο ηεο επδαηκνλίαο (ή ηεο
επζπκίαο) ελππάξρεη αθφκε ζε πνιιά απφ ηα εζηθά απνζπάζκαηα ηνπ Γεκνθξίηνπ: «ὁ
κὲλ εὔζπκνο εἰο ἔξγα ἐπηθεξόκελνο δίθαηα θαὶ λόκηκα θαὶ ὕπαξ θαὶ ὄλαξ ραίξεη», 23 «ὁ
ἀδηθῶλ ηνῦ ἀδηθνπκέλνπ θαθνδαηκνλέζηεξνο», 24 «ἀγαζὸλ νὐ ηὸ κὴ ἀδηθεῖλ, ἀιιὰ ηὸ
κεδὲ ἐζέιεηλ», 25 «κνῦλνη ζενθηιέεο, ὅζνηο ἐρζξὸλ ηὸ ἀδηθέεηλ». 26
Σσμπέραζμα
Ύζηεξα απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ρσξίν πνπ
αλαθέξεη ν Πιάησλ ζηνλ Γνξγία ζπλνςίδεη ηηο θπξηφηεξεο ζεσξίεο ηεο πξνζσθξαηηθήο
θηινζνθίαο, άξα φινη ζρεδφλ νη Πξνζσθξαηηθνί, αθφκα θαη αλ νξηζκέλνη απφ απηνχο
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθφ θιίκα ζθέςεο, πηνζέηεζαλ πνιιέο απφ ηηο απφςεηο ησλ
Ππζαγνξείσλ θαη επεξεάζζεθαλ άκεζα ή έκκεζα απφ απηνχο, ηνπο νπνίνπο θαη ν ίδηνο
ν ηδξπηήο ηεο Αθαδεκίαο απνθαιεί «ζνθνχο», αλ δερζνχκε θπζηθά φηη αλαθέξεηαη ζε
εθείλνπο.
Βιβλιογραθία
Γηνγέλεο Λαέξηηνο (1966). Φηινζόθωλ βίωλ θαὶ δνγκάηωλ ζπλαγωγή, ed. J. S. Long,
Vol. I – II, Oxford: Oxford University Press.
΄Ιάκβιηρνο, (1975). Πεξὶ ηνῦ Ππζαγνξείνπ βίνπ (De Vita Pythagorica
liber), ed. U. Klein, Stuttgart: B. G. Teubner.
Πιάησλ, (1962 – 1982). Έξγα, Platon, Oeuvres Complètes (1962 – 1982),
Tome I – XIII, Paris: Les Belles Lettres.
Πνξθχξηνο, (1982). Ππζαγόξνπ βίνο, trad. E. Des Places, Paris: Les Belles
Lettres.
19

Ήξάθιεηηνο, DK, Β 94.
Ήξάθιεηηνο, DK, Β 80.
21
Παξκελίδεο, DK, Β 1, 13 – 14.
22
Παξκελίδεο, DK, Β 7, 13 – 14.
23
Γεκνθξίηνπ, DK, Β 174.
24
Γεκνθξίηνπ, DK, Β 45.
25
Γεκνθξίηνπ, DK, Β 62.
26
Γεκνθξίηνπ, DK, Β 217.
20

4

Πρακηικά Ημερίδας: «Οσζία, Δομή και Υπόζηαζις ηοσ Κόζμοσ καηά ηην
Προζωκραηική Φιλοζοθία» 29/4/2014, Πανεπιζηήμιο Αθηνών
Πξνζσθξαηηθνί, (198918 / 19031). Απνζπάζκαηα (Die Fragmente der
Vorsokratiker), eds H. Diels, W. Kranz, Band I – III, Zürich: Weidmann.
Guthrie, W. K. C. (199210/19621). A History of Greek Philosophy, Vol. Ι:
The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge
University Press.
Robin, L. (1923), La pensée grecque, Paris: La Renaissance du livre.
Vlastos, Gr. (1970). Equality and justice in early Greek cosmologies.
Studies in Presocratic Philosophy (eds R. E. Allen and D. J. Furley), Vol. I,
London: Routledge and Kegan Paul, 56 – 91.
Vlastos, Gr. (1970). Ethics and Physics in Democritus. Studies in
Presocratic Philosophy (eds R. E. Allen and D. J. Furley), Vol. II, London:
Routledge and Kegan Paul, 381 – 408.

5

