«kaˆ p© j Ö j ¢dÚ natoj ‡soj „s£kij genšsqai, ¢ll' À
ple…wn ™latton£kij À ™l£ttwn pleon£kij g…gnetai, me…zwn
d kaˆ ™l £t t wn ¢eˆ pl eur ¦ aÙt Õn per i l amb£nei , tù prom»kei
aâ sc»mati ¢peik£santej prom» kh ¢riqmÕ n ™kalšsamen.29»
Με αυτήν την έννοια, ο αριθµός 12.960.000 του Adam, είναι τετράγωνος αριθµός και
εποµένως δεν µπορεί να αντιπροσωπεύει και τις δύο αρµονίες για τις οποίες µιλάει ο
Πλάτων.
Οι δύο αρµονίες κατά τον Πρόκλο, όπως θα δούµε σε άλλο σηµείο αυτής της
εργασίας, είναι ο τετράγωνος αριθµός 10.000 και ο προµήκης αριθµός 7.500 (που
είναι και «Γνώµων», 75 = 100 – 52).
Οι δύο αριθµοί που προέκυψαν από το χωρίο 546 b-c της πολιτείας του
Πλάτωνος, σύµφωνα µε την ερµηνεία του James Adam, είναι:
1) ο 216 = 33 + 43 + 53 = 63, ο οποίος εκαλείτο ψυχογονικός κύβος και εκφράζει τον
αριθµό, σε ηµέρες, της επτάµηνης κύησης ενός εµβρύου.
Η περίοδος των εννέα µηνών, προκύπτει από το 216 προσθέτοντας το 60 = 3 Χ 4
Χ 5, δηλαδή εννέα µήνες = 276 µέρες =216 + 60.
2) και ο 12.960.000 = 3.6002 = (3 Χ 4 Χ 5)4 = 4.800 Χ 2.700
και εκφράζει τις µέρες του Μεγάλου Ενιαυτού, ή 36.000 χρόνια των 360 ηµερών
έκαστον.
Η αριθµητική σχέση τους είναι :

12.960.000
= 60.000 = 60 Χ 103.
216

Η πρώτη από τις δύο αρµονίες, που κατά τον Adam αντιστοιχεί στον πρώτο
κύκλο του µύθου της κοσµικής αντιστροφής του «Πολιτικού», είναι 36002,
τετράγωνος αριθµός = οµοιότης
ενώ η δεύτερη είναι η προµήκης
προϊόν δύο άνισων αριθµών: 2.700 Χ 4.800 = ανοµοιότης.
Η ερµηνεία του Adam, σύµφωνα µε την οποία το αριθµητικό αποτέλεσµα της
πρότασης «aÙx» seij dun£mena… te kaˆ dunasteuÒmenai», είναι ο αριθµός 33 + 43
+ 53 = 216, είναι λανθασµένη γιατί ακόµη και αν δεχθούµε ότι η έκφραση αυτή του
Πλάτωνα σηµαίνει τους κύβους των αριθµών 3, 4 και 5 –αν και ο Πλάτων έχει πιο
απλές εκφράσεις για να δηλώσει κάτι τέτοιο – δεν εξηγείται ποια λέξη -αν υπάρχει
κάποια- του χωρίου αυτού υπαγορεύει να προστεθούν οι αριθµοί 33 , 43 και 53.
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