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ΔΙΟΓΕΝΗΝ ΛΑΕΡΤΙΟΝ

Εις τους βίους των φιλοσόφων του Διογένους του Λαέρτιου το κεφάλαιον
ΚΡΑΤΗΣ, Άσκώνδου Θηβαίος (VI 85) τελειώνει με την φράσιν «Μαθηταί
δ 1 αύτοΰ». 'Ακολουθεί το κεφάλαιον ΜΗΤΡΟΚΛΗΣ και το κεφάλαιον Ι Π Π Α Ρ ΧΙΑ. Εις το τέλος του κεφαλαίου Ι Π Π Α Ρ Χ Ι Α (VI 98) R. D. Hicks, W. Hei
nemann, (Loeb), London 1950 καΐ H. S, Long, Oxford 1964, γράφεται :
(VI 98) άλλα και ενόντος αύτη, αοτη 'στιν ή τάς παρ' ίστοΐς έκλιπουσα κερ
κίδας ; «εγώ», φησίν, «ε'ιμί Θεόδωρε* άλλα μη κακώς σοι δοκώ βεβουλεΰσθαι
περί αυτής, ει, τον χρόνον δν εμελλον ίστοΐς προσαναλώσειν, τούτον εις παιδείαν
κατεχρησάμην ;» και ταύτα μεν καΐ άλλα μυρία της φιλοσόφου, (sc. Ίππαρχίας).
Φέρεται δε του Κράτητος βιβλίον Έπιστολαί, εν αις άριστα φιλοσοφεί, τήν
λέξιν εστίν 6τε παραπλήσιος Πλάτωνι. γέγραφε και τραγωδίας ύψηλότατον έχου
σας φιλοσοφίας χαρακτήρα, οίον έστι κάκεΐνο"
ούχ εις πάτρας μοι πύργος, ού μία στέγη,
πάσης δε χέρσου και πόλισμα και δόμος
έτοιμος ήμΐν ένδιαιτάσθαι πάρα.
Έτελεύτησε δε γηραιός καΐ ετάφη εν Βοιωτία.
Είναι φανερόν δτι το τμήμα «Φέρεται δε του Κράτητος βιβλίον Έπιστο
λαί — έτελεύτησε δε γηραιός και ετάφη εν Βοιωτία» ανήκει εις το κεφάλαιον
Κ Ρ Α Τ Η Σ καί οχι ε'ις το κεφάλαιον ΙΠΠΑΡΧΙΑ, εις το όποιον έχει περιληφθή
εκ παραδρομής,
ERRORS
in Diogenis Laertii, Vitae Philosophorum (R. D. Hies, W. Heinemann (Loeb),
London 1950 and H. S. Long, Oxonii 1964).
In both editions, the chapter CRATES (VI 85), ends
«Μαθηταί δ' αύτου, we kom now to his pupils». The next chapter is METROLLES and comes HIPPARCHIA (VI 96), which ends as follows :
«Φέρεται δέ του Κράτητος βιβλίον Έπιστολαί — έτελεύτησε δε γηραιός καί
ετάφη έν Βοιωτία, «These is current a work of Crates entitled Epistles
— He died in oltd age, and was buried in Boeotia».
It is avident, that this section «There is current — in Boeotia» belongs to
the chapter Crates and no to the chapter Hipparchia.

