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τασκευή της ελλειπούσης έκφωνήσεως πέντε θεωρημάτων, ώς εξετέθη ανωτέρω. 

Επίσης προσετέθη βραχύς πρόλογος του Σταμάτη, πίναξ τών εν τφ Ι 

τόμω του Heiberg (=Αβ' Σταμάτη) προτάσεων, σχόλια εκατόν περίπου σελίδων 

προς έπεξήγησιν τών δυσκολωτέρων προτάσεων του κειμένου καί πλούσιον εύρε-

τήριον τών λέξεων—Ορων α') τών τριών πρώτων βιβλίων καί β') του τετάρτου, 

περί κωνοειδέων καί σφαιροειδέων. 

Δεδομένου δτι το κείμενον του Heiberg δίδεται εδώ βελτιωμένον, ή δέ εκ-

δοσις ή νέα του Άρχιμήδους έπλουτίσθη με μαρτυρίας δυσεύρετους, μέ μετάφρα-

σιν Νεοελληνικήν, μέ πλουσίας επεξηγήσεις καί μέ παντοειδείς πίνακας, δύναταί 

τις να εΐπη δτι δια της παρούσης εκδόσεως ή μαθηματική έρευνα σημειοΐ άξιό-

λογον προώθησιν, ή δέ ελληνική συμβολή, εύρεν εύπρόσωπον τήν έκδήλωσίν της 

εις τήν Άρχιμήδειον έρευναν μετά σιγή ν πολλών αιώνων χάρις είς τον άκάμα-

τον έργάτην της ελληνικής έπιστήτης Εύάγγελον Σταμάτην. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

Γ. Π. ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΗ, 'Από τήν χειρόγραφη παράδοση τής Πολιτείας τοβ 

Πλάτωνος, 'Ιωάννινα 1970, σχ. 8μ. σελ. 43. 

Ή πραγματεία αυτή αποτελείται από δύο εργασίας. Πρώτον άπο μίαν πα-

λαιογραφικήν έ'ρευναν επί της σχέσεως του κωδικός Τ προς τον Α της Πολι

τείας του Πλάτωνος καί δεύτερον από μίαν φιλολογικήν διόρθωσιν είς το χωρίον 

της Πλάτ. Πολ. 6. 20 (509 D). 

Είς τήν πρώτην έργασίαν του ό συγγραφεύς παραθέτει κατ1 αρχάς πίνακα 

τών κωδίκων του Πλατωνικού κειμένου. Έπειτα εκθέτει βραχέως τον τρόπον 

της κατά παράδοσιν άπο της αρχαιότητος εκδόσεως τών Ι'ργων του Πλάτωνος 

καί παρουσιάζει είδικώτερον τον κώδικα Τ, το περιεχόμενόν του, τήν σχέσιν του 

προς τον Α καί τήν περί αύτοΰ έκτίμησιν τών νεωτέρων εκδοτών. Ακολούθως 

διερευνά τήν συγγένειαν, τάς διαφοράς καί τάς αποκλίσεις μεταξύ τών Α καί Τ 

προς δέ καί τα κοινά καί διάφορα σημεία τούτων έναντι του Μ. Ούτω ό σ. κα

ταλήγει είς ώρισμένας διαπιστώσεις, έπί τη βάσει τών οποίων συνεξεταζομένων 

καί τών μέχρι σήμερον έκφρασθεισών γνωμών καταλήγει εις σχήμα καταγωγής 

τών ATM εξ ώρισμένου ύπαρχετύπου μέσω διαφόρων δι' εκαστον τών τριών 

τούτων κωδίκων ενδιαμέσων αντιγράφων. Ώ ς είδικώτερον συμπέρασμα του σ. 

προκύπτει Οτι ό κώδιξ Τ περιέχει γραφάς καλυτέρας του Α καί πρέπει να δίδε

ται είς το κείμενον αύτου περισσότερα προσοχή, εν τη συνεξετάσει πάντοτε καί 

τών λοιπών χφφ. της παραδόσεως. 

Τήν έπιμέλειαν της έρεύνης του σ. προδίδουν οι παρατιθέμενοι πίνακες, 

έν οις εμφαίνονται τα έκ της παραβολής δλων τών κωδίκων στοιχεία, άτινα κα

ταδεικνύουν κοινας παραλείψεις, κοινάς γραφάς καί αποκλίνουσας γραφας με-



- 3 5 9 -

ταξύ δλων των κωδίκων γενικώς, διαφοράς Μ καΐ Α, κοινά σημεία συγγβνείας 

ATM, διαφοράς Μ και Τ, άποκλειστικάς συμφωνίας Α καΐ Τ, διαφοράς μεταξύ 

Α και ΤΜ, προσθήκας εις το κείμενον ή το περιθώριον του Α μετά δειγμάτων 

πανομοιότυπου γραφής, διαφοράς εις τα σχόλια των Α καΐ Τ, παρεκκλίσεις του Τ 

άπο τήν παράδοσιν του ύπαρχετύπου, διορθώσεις του Τ, δείγματα καλυτέρας γρα

φής του Τ έναντι του Α καΐ δείγματα παροραμάτων και διορθωτέων εις τά κρι

τικά υπομνήματα των εκδόσεων Burnet καΐ Chambry. 

Εις τήν δευτέραν έργασίαν του ό συγγραφεύς προτείνει επί τη βάσει ευ

φυούς εικασίας και συναφών παραδειγμάτων τήν διόρθωσιν τής λέξεως ο υ ρ α 

ν ο ύ (χφφ. FL) ή ο ύ ρ α ν ο ν (χφφ. AM) εις ό ρ α ν ο ΰ κατά ήθελημένην 

ύπο του Πλάτωνος παρετυμολογίαν του ο ρ α τ ο ύ , λέξιν ούτω ορθώς άναγρα-

φομένην εις το χφ. W. 

Είναι "kiccj εύχάριστον δτι υπάρχουν καΐ νέοι φιλόλογοι εις τον τόπον μας, 

οι όποιοι έχουν ίκανήν προπαρασκευήν νά συμβάλουν εις κριτικήν Ικδοσιν κειμέ

νων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 

ΗΛΙΑ Σ. ΠΑΠΑΛΑ : Λ ο γ ο τ ε χ ν ι κ ά ! μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς , α' Αίσχύ-

λου Τ κ έ τ ι δ ε ς, 'Αθήναι 1970. β' Σοφοκλέους Τ ρ α χ ί ν ι α ι, 'Αθήναι 

1970. γ ' Εύριπίδου Β ά κ χ α ι , 'Αθήναι 1970. Ή ρ α κ λ ε ΐ δ α ι , 

'Αθήναι 1970. Ι π π ό λ υ τ ο ς , 'Αθήναι 1970. Τ ρ φ ά δ ε ς, Α θ ή 

ναι 1970. 

Ό φιλόπονος και ακάματος συγγραφεύς έχει έπιδοθή άπο εικοσαετίας ήδη 

εις τήν ίδιαιτέραν μελέτην των αρχαίων δραματικών εν τη συναισθήσει δτι οι 

ποιηταί ούτοι είναι οι διδάσκαλοι τών ενηλίκων, οι όποιοι δύνανται νά φέρουν εις 

συναίσθησιν και τους κακώς σπεπτομένους καΐ κακώς ένεργοΰ^τας εκ τών πολι

τών πρβλ. ("Αγε δη χαίρων, Αισχύλε, χώρει . . . και παίδευε τους ανόητους' πολ

λοί γάρ είσι). Έ κ τής μακροχρονίου ενασχολήσεως του μέ τά θέματα τών τρα

γικών ό συγγραφεύς έχει άναχθή πλέον είς στενοτάτην οικειότητα μέ τάς τραγω

δίας, έκ τών οποίων κατ' έτος εκδίδει αριθμόν τίνα. Κατά το διαρρεύσαν έτος 

έπλούτισε τήν βιβλιογραφίαν μας μέ τάς λογοτεχνικάς μεταφράσεις εξ τραγφδιών 

ανηκουσών εις τήν γραφίδα και τών τριών μεγάλων τραγικών μας. Διά τήν εύ-

στοχίαν και τήν άκρίβειαν τής αποδόσεως τών μεταφραζόμενων έργων, συνο

δευόμενων πάντοτε άπο συνοπτικούς κατατοπιστικούς προλόγους εχομεν γράψει 

επανειλημμένως και εχομεν τονίσει μέ πόσην άκρίβειαν και καλαισθησίαν ό Πα-

παλας αποδίδει πάντοτε τά νοήματα τών μεγάλων τούτων διδασκάλων τής άνθρω-

πότητος. Διά του έργου του, συνεχούς και συστηματικού, ό συγγραφεύς συμ

βάλλει τά μέγιστα νά γίνουν κτήμα ευρέων στρωμάτων του λαοΰ τά έργα τής προ

γονικής μας σοφίας. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 


