
ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΜΜΑΝ. ΒΑΣΜΑΝΟΛΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΛΕΙΤΟΦΩΝΤΑ1 

407b : Μετά το νίεων πρέπει να τεθη κόμμα. 'Ρητέον δ' ενταύθα δτι εν ταϊς 
έκδόσεσιν ύπάρχουσι πλείστα περί την στίξιν σφάλματα' άλλ' έν τη μετά χείρας 
εργασία, ώς και έν άλλαις όμοίας φύσεως έργασίαις μου, παρατήρησις γίνεται, 
μόνον αν έν μηδεμια των εκδόσεων2 ύπάρχη όρθότης εις την στίξιν, καθά δη συμ
βαίνει mutatis mutandis καΐ προκειμένου περί τών άλλων παρατηρήσεων μου, κρι
τικών καΐ ερμηνευτικών. "Ωσαύτως δε παρασιωπώ το πράγμα, οσάκις κρίνω το 
έν ταΐς έκδόσεσι σφάλμα ήσσονος σημασίας ή καί ώς δυνάμενον να εδρη δικαίω-
σιν κατ' άλλη ν έκδοχήν. 

407c : Tò άμετρως εξηγούμαι : άκρατώς, άχαλινώτως (πβ. Νόμ. 690e, 
έ'νθα δμως το έπίθετον). 

407d : ΆντΙ του Ουκοϋν γραπτέον Οϋχονν 
Ει δέ μή, γραπτέον Ονκοϋνζον) (πβ. Φίληβ. 43d). 

Αύτ. : Έξαλειπτέον το μετά το αίρει κόμμα. 

407e : πάντ άνδρα Ιδία θ' άμα και δημοσία σύμπασας (ξνμπάσας) τάς πόλεις. 
Βεβαίως το χωρίον, ώς είναι παραδεδομένον, ενέχει άνακολουθίαν. Οΰτω δυνά

μεθα να είκάσωμεν, δτι ίσως 3 αϊ φράσεις πάντ' άνδρα καί σύμπασας τάς πόλεις 
δεν ειχον γραφή υπό του συγγραφέως, άλλα προσετέθησαν κατόπιν ώς ερμηνεύ
ματα ή μεν του Ιδία ή δέ του δημοσία (έν τοιαύτη περιπτώσει ώς ύποκείμενον 
του επιμέλειαν ποιεϊσθαι ύπακουστέον το τίνα). Ούτως ϊσως πρέπει να όβελισθώ-
σιν αϊ φράσεις πάντ' άνδρα καί σύμπασας τας πόλεις. Εί δέ μή, δυνατόν να θεω-
ρήσωμεν, δτι άπασαι μεν αι λέξεις του ανωτέρω καταχωρισθέντος χωρίου εγρά
φησαν υπό του συγγραφέως άλλ' ουχί κατά την ανωτέρω τάξιν δτι δηλ. άντι-
γραφεύς τις (ή καί αυτός ό συγγραφεύς) παρατηρήσας όψέ ποτέ παράλειψίν τίνα 
(π. χ. τών λέξεων θ' άμα) έσημειώσατο (έν κώδικι πάντως μή σωζομένφ) τα παρα-

1. Γνώριμον υπάρχει δτι ό διάλογος οΰτος ύπο πολλών θεωρείται νόθος. Καί ήμεϊς μέν 
ένταϋθα δεν θα άσχοληθώμεν περί το πρόβλημα της γνησιότητος* όπως δ' αν εχη το πράγμα, 
φέρεται υπό πάντων έκδεδομένος (συμφώνως καί τη παλαιά παραδόσει) έν τοις έ'ργοις του 
Πλάτωνος.—Παρασημειωτέον δέ καί δτι τα χωρία ορίζω άνευ προσθήκης τών αριθμών τών 
στίχων* διότι άλλως κατ' ανάγκην θά συνεφώνουν (εις την άρίθμησιν) προς έ'να μόνον τών 
έκδοτων, τον Burnet π.χ., τοΰτο δ' ΐ,'σως θά έγίνετο αιτία συγχύσεως μάλλον ή ευκρίνειας. 

2. Ούτω π.χ. ούδένα λόγον ποιούμαι περί τοϋ έν πολλαΐς τών εκδόσεων ελλείποντος κόμ
ματος μετά το αυτόθι παραδώσετε, άτε υπάρχοντος έν άλλαις. 

3. Καί ενταύθα καί κατωτέρω γράφω «ί'σως», άλλως τε καί διότι ή γλώσσα τοϋ Πλά
τωνος (καί τών κατά μίμησιν αύτοϋ γραψάντων), καθόλου ειπείν, είναι, ώς γνωστόν, άνειμένηι 
έγγίζουσα είς τον προφορίκον λόγον, έξ ού καί αϊ παντοΐαι άνακολουθίαι ουχί ασυνήθεις παρά 
τφ Πλάτωνι (καί τοις μιμηθεΐσιν αυτόν) είναι. Πβ. καί Οσα έχω γράψει έν τη έμαυτοϋ ερ
γασία, ήπερ επιγράφεται «Διορθωτικά εις Πλάτωνος Πολιτείαν, 414c», έν 'Αθήναις 1975, 
σελ. 4 καί ύποσημ. 1. 
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λειφθέντα εν τη ώα ή άλλαχοΰ της σελίδος (π. χ. ώς supra scripta), άπερ άλλος 
άντιγραφεύς είσήγαγεν εις το κείμενον άλλ' ουχί εις ην θέσιν Ιδεί. Έ ν τοιαύτη 
περιπτώσει το χωρίον ϊσως μεταγραπτέον ώδε : 

πάντ* άνδρα Ιδία και δημοσία 0' άμα σύμπασας τας πόλεις. 

ή ώδε : 

Ιδία θ' άμα και δημοσία, πάντ3 άνδρα σύμπασας τε πόλεις ί . 

408a : ονδε όστις μη τη των άλλων, 
Κανονικώς θα ετίθετο ενταύθα αντί τοΰ ονδε το και [και όστις ) 2 . 

Άλλα χρήσεις, οία ή ενταύθα (κατά τίνα άνακολουθίαν) δεν είναι αμάρτυροι 
(πβ. Θουκυδ. VI 55). Πάντως ενταύθα έν τφ νφ του λέγοντος (καΐ γράφοντος) 
δεσπόζει ή έννοια της άγνοιας και του προσώπου τούτου, περί οδ νυν ό λόγος" 
όθεν ή περιττή άρνησις. 

408c : Tò οΐμαι πρέπει να τεθη μεταξύ κομμάτων άτε παρενθετικώς κείμε-
νον. 'Ορθώς δ' έν μεταφράσει εις τήν ίταλικήν 3 το credo είναι γεγραμμένον 
μεταξύ κομμάτων. 

Αύτ. : Έξαλειπτέον το μετά το ώφελιμωτάτους κόμμα. 

Αύτ. : αλλά των ήλικιωτών τε και συνεπώνμητών ή εταίρων 4 σων, 
"Ισως γραπτέον : άλλα των ήλικιωτών τ ε και συνεπών μητών ή εταίρων 

(τινάς των) σων, 
Εΐ δ' οΰτως έχει το πράγμα, ό άντίγραφεύς παρέλιπε τάς δύο λέξεις (τίνος 

των) πλανηθείς δια το δμοιον πέρας των λέξεων εταίρων και των το βλέμμα δηλ. 
του άντιγραφέως, ευθύς ώς αντέγραψε το εις - ΩΝ λήγον εταίρων, εστράφη εις 
το (έν τω άντιγραφομένω κώδικι) - ΩΝ τοΰ των καί ούτως έν συνεχεία αντέ
γραψε τήν αμέσως έπομένην λέξιν (σων). 

Αύτ. : τούτων γαρ κ.τ.λ. 
Ενταύθα το γαρ κρίνω ΰποπτον. 

408d : ώς όντος μόνου τούτου, επεξελθεϊν δε ουκ ενι τω πράγματι και λα
βείν αυτό τελέως, (κ.τ.λ.) 

Ούτω φέρεται το χωρίον έν ταΐς έκδόσεσιν, έν αΐς εισήχθη εις το κείμενον ή 
έν τη ώα νεωτέρου κωδικός γραφή ivi αντί της εκ των άλλων κωδίκων παραδε-
δομένης γραφής εν 

"Ισως δ' δμως αντί τούτων γραπτέον εν (έν τοιαύτη περιπτώσει παρά το ουκ 

1. Οΰτω καί αντί τοΰ τάς γράφω τε (έν τοιαύτη περιπτώσει άνευ άρθρου κείται καί ή 
τελευταία φράσις, ώς καί ή φράσις πάντ' άνδρα). 

2. Κανονική ωσαύτως θα ήτο ή διά τοΰ δε σύνδεσις (όστις δε ). 
3. Platone Dialoghi, volume quinto : Il Clitofonte e la Republica, a cura di Franco 

Sartori, Bari 1956, p. 6. 
4. Tò έν τινι των κωδίκων εκ πρώτης χειρός γεγραμμένον ετέρων (αντί τοΰ εταίρων) 

έ'χει διορθωθή εκ δευτέρας χειρός. 

14 
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ύπακουστέον το δντος). Βεβαίως και μετά την διόρθωσίν μου ταύτην ή ανακολου
θία ουχί παντελώς αίρεται ένεκα του επομένου εσται, άλλ' ή εναπομένουσα είναι 
πάντως ανεκτή. 

Άλλα καί άλλους τρόπους διορθώσεως προτείνω* δυνάμεθα δηλ. δεχόμενοι το 
ενι ή να γράψωμεν έρωτηματικόν μετά το τούτον (άνευ άλλης τινός μεταβολής) 
ή να γράψωμεν δή αντί του δέ (άνευ άλλης τινός μεταβολής) 1. Αύτόδηλον 8' δτι 
κατά τους τρόπους τούτους ουδεμία υπάρχει ανακολουθία. 

408e : Μετά το ορών (προ του καθάπερ) προτιμότερον είναι να τεθή κόμμα2. 

Αύτ. : Μετά το (επιμέλειαν πασαν) ποιεισθαι έξαλειπτέον το κόμμα. 

409a : Προ του ήνπερ πρέπει να τεθή κόμμα. 

409d : τελεντών άπεκρίνατό τις ώ Σώκρατές μοι των σων εταίρων, (κ.τ.λ.) 
Οΰτως είναι έκδεδομένον υπό πάντων το χωρίον άλλ* όφείλομεν πρώτον μεν 

νά γράψωμεν την φράσιν ώ Σώκρατες μεταξύ κομμάτων, έπειτα δε αντί του εγκλι
τικού τύπου μοι νά γράψωμεν τον όρθοτονούμενον εμοι άτε ηγουμένης στίξεως 
(κόμματος). 

410a : την δε υπό σοϋ λεγομένην δικαιοσύνην ή όμόνοιαν, οποί τείνουσα εστί, 
διαπέφευγε 

Τό χωρίον τοΰτο, δπερ άνευ ακριβείας Ιχει μέχρι τοΰδε μεταφρασθή, εξηγού
μαι, ως έξης : ή δε υπό σου ονομαζόμενη δικαιοσύνη ή ομόνοια δεν γνωρίζει, εις 
τί τείνει (αποβλέπει). 

Ένταΰθα δηλ. δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ύπάρχουσαν την συνήθη παρά Πλά-
τωνι 3 σύνταξιν διαφεύγει τινά τι (άνθ' οδ τι κείται ενταύθα ή πλαγία ερώτη-
σις), του συγγραφέως προσωποποιουντός πως την δικαιοσύνην ή όμόνοιαν. 

Προσθετέον δ' δτι ό παρακείμενος, καθόλου ειπείν, είναι, ως γνωστόν, συγγε
νής είς την σημασίαν προς τον ενεστώτα (οΰτω και ένταΰθα το διαπέφευγε 4 [ μεθ' 
δ έξαλειπτέον το έν ταϊς έκδόσεσιν υπάρχον κόμμα]). 

1. Βεβαίως έν πολλοίς χωρίοις (καί τοΰ Πλάτωνος) το δε κείται κατά τίνα πλεονασμόν 
ή άνακολουθίαν ή καί ουχί έν τη συνήθει χρήσει" άλλα πρώτον μέν τά τοιαύτα χωρία διαφό" 
ρως πως έ*χουσιν, έπειτα δέ καί 2ν τισι τούτων ύπάρχουσι καί άλλοι τρόποι ερμηνείας ή θε
ραπείας. Οΰτω π.χ. έν Σνμποσ. 220b πρώτον μέν διαφόρως έχει το χωρίον, έν φ το μέν ουχί 
περί ερωτήσεως πρόκειται, τό δετά έν τω μεταξύ (μέχρι τοΰ δε) είναι πολλφ πλείονα, έπειτα 
δέ το δε ίγζι παραλειφθή έν παπύρω. 

2. Το δέ μετά το (αμέσως κατωτέρω) παίδας κόμμα, κακώς παραλειπόμενον έν ταΐς 
πλείσταις τών εκδόσεων, υπάρχει έν τη έκδόσει τοϋ Hermann. 

3. Πβ. Φαίδ. 95e, Μέν. 96e, Παρμεν. 135d (πβ. έτι Ίσοκρ. IV 187 [Blass]). 
4. Κακώς έν τη έκδόσει τοΰ Burnet είναι γεγραμμένον διαπέφενγεν (αντί τοΰ διαπέ

φευγε), ώς κακώς ει ναι γεγραμμένον εϋτιν (αντί τοΰ έϋχι). 
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410c : δνοΐν δε Θάτερον 1, ή ουκ εΐδέναι σε ή ουκ εθέλειν αυτής εμοί κοινωνεΐν. 
' Ενταύθα γραπτέον (αντί τούδε) δη (=λοιπόν)· διότι ό συγγραφεύς συνεχίζει 

τον ανωτέρω (410b) διακοπέντα (ένεκα παρεμβολής άλλων πραγμάτων) λόγον 
[δθεν εν μόνον ή μετά το èv 410b θάτερον] 2 . Παρασημειωτέον δτι εν XIII 2 
(1930) 189 Souilhé το Donc της μεταφράσεως δρθώς μεν έχει άλλ' ουχί όμο-
λόγως 3 τό) <5έ του κειμένου ! 

Αύτ. : Μετά το επεί πρέπει να γραφή κόμμα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝ. ΒΑΣΜΑΝΟΛΗΣ 

Δρ φιλ. 

S O M M A I R E 

Il s'agit d'observations critiques et exégétiques sur (le dialogue suspect?) 

Clitophon de Platon. 

GEORGES EMMAN. VASMANOLIS 

Docteur es lettres 

Université d'Athènes, Séminaire de philologie classique. 

1. Οΰτως (άνευ κορωνίδος) είναι γεγραμμένη ή λέξις ενταύθα (ώς και εν 409b καί 410b) 
εν πάσαις ταϊς έκδόσεσι. Των δε τά πρώτα έν τη Γραμματική φερόντων (Ελλήνων καΐ ξέ
νων) ο! μεν μετά κορωνίδος οί δέ άνευ αυτής εχουσι γράψει τήν λέξιν (ουχί βεβαίως έν ανα
φορά προς τα ανωτέρω χωρία). 'Ημείς πάντως προτιμώμεν τήν μετά κορωνίδος γραφήν 
(θάτερον). Βεβαίως ουχί έν άπασι τοις κατά κρασιν έσχηματισμένοις τύποις έκ τύπων των 
αυτών λέξεων (τοϋ άρθρου καΐ του έτερος [ατερος]) πρέπει να τεθή κορωνίς" άλλα περί τού
του και των προς τοΰτο σχέσιν εχόντων ζητημάτων δέν γράφω ένταϋθα, ίνα μή έλθω εις μή
κος λόγων. 

2. Ή παρ' Ήροδότω, Ι 28, 29 και Ξενοφώντι Κ.Π. VII 2, 23 χρήσις τοϋ δέ (προς 
συγκεφαλαίωσιν τών λεχθέντων μετά παρεμβολήν άλλων πραγμάτων) διαφόρως πως έχει. 
("Επιθι και όσα παρατηρώ έν σελ. 210 ύποσημ. 1). 

3. Τά χωρία τοϋ Πλάτωνος, έν οΐς το δέ έχει (υπ' άλλων) μεταφρασθή (καλώς ή κα
κώς) δια τοϋ «λοιπόν», διαφόρως Ιχουσι (πβ. Fr. Ast, Lex. Platon. I [19082] 422, s.v. δέ 
[ένθα καί σφάλματα] ). 


