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ΠΡΩΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Πλείστης καΐ παντοδαπής εξετάσεως έχει μέχρι τούδε τύχει ή «Πολιτεία» του
Πλάτωνος, ήτις παρά ταύτα εμφανίζει καΐ νυν πολλά καί ποικίλα ζητήματα (ένν. άλυτα)
οοτως, ώστε να καταλέγηται έν τοις δυσκολωτέροις κειμένοις.
Κατά ταύτα τα μέν είναι ίσως περιττή (') ή συγγραφή βοηθήματος πλήρους, τ. ε\
άφορώντος είς πάντα τά χωρία, δσα τφ το πρώτον άναγινώσκοντι τήν Πολιτεία*
έμφανίζουσι δυσχερείας, το δέ χρησιμωτάτη αποβαίνει πάσα §ρευνα, ήτις κύριον σκοπον προτίθεται να ερμηνεύσε ορθότερον καΐ άρτιώτερον μόνον δσα μέχρι τοΟδε πλημ
μελή ή εσφαλμένα κρίνονται ή οοχΐ ορθώς ορθά καΐ ακριβή νομίζονται.
Ταύτα διανοούμενος πειρώμαι κατωτέρω να συντελέσω, δσον έπ' έμοί, είς τήν
έρμηνείαν τών δύο πρώτων βιβλίων τής Πολιτείας δια κριτικών, έξηγητικών καΐ άλ
λων σημειώσεων.
Εννοείται δ', δτι τάς παρατηρήσεις μου ταύτας πάσας θα εορη ô αναγνώστης μη
συμφωνούσας προς τάς αντιστοίχους παρατηρήσεις τών άλλων έρευνηιών τής Πολιτείας
3ΐτε παντάπασιν είτε κατά τι μέρος.
Προς δ* ε"τΐ εννοείται καΐ δτι, οπού μεταφράζω
χωρία, μεταχειρίζομαι
γλώσσαν
μάλλον άνειμένην, οπείκων είς τήν ανάγκην σαφεστέρας καΐ ακριβεστέρας αποδόσεως,
"Οσον δ* άφορα" είς τάς κριτικός (διορθωτικός) παρατηρήσεις μου, κρίνω άναγκαΐον νά δηλώσω ενταύθα, δτι ερείδομαι o i μόνον έπί τών Ισχυόντων γραμματικών
καΐ συντακτικών κανόνων, οίτινες όντως πολλάκις έμφανίζουσιν έκτροπάς πολλάς και
ποικίλας, άλλα καΐ έπί παραλλήλων χωρίων (πρώτον μέν τοΟ aùrcG έργου, Ιπειτα δέ
τών έργων του Πλάτωνος καθόλου, είτα δέ άλλων συγγραφέων), μάλιστα δε (ερείδομαι}
επί της συνεχείας τον λόγου (τ. ä. αποβλέπω μάλιστα προς τον νουν, ήτοι το νόημα,
ώς βεβαίως καΐ έν ταΐς έξηγητικαΐς παρατηρήσεσιν), eri δέ έπί τών παλαιογραφικών
διδαγμάτων. Προσσημειωτέον δ", δ π έν περιπτώσει πλειόνων τής μιας (παραδεδομένων)
γραφών φροντίζω, ώστε νά τηρώ κατά το δυνατόν τό βασικώτατον πάντων τών αξιω
μάτων τής Κριτικής : Lectio difficilis potior.
Οοτω, νομίζω, μειουται ό κίνδυνος νά κριθώσιν al διορθώσεις μου άγαν τολμηροί,
εί καί πολλαχοΟ διαφωνώ προς πάσας τάς γραφάς πάντων τών κωδίκων.
Επειδή δέ ή είλικρίνεια είναι άναφαίρετον στοιχεΐον τής επιστημονικής ευσυνει
δησίας, οφείλω νά δηλώσω, δτι παρά τήν εύλάβειαν, ήν πάντοτε £χω προς τήν παρά1. Διότι οδχε παντελώς στερούμενα σχετικών βοηθημάτων οδτε δυνάμεθα να αρνηθώ
μεν τήν εν πολλοίς άξιόλογον συμβολήν τών μέχρι τοδδε ερευνητών. 'Ιδιαιτέρας δέ μνείας
πρέπει να τόχίΑ ενταύθα τό σχετικον Ιργον του σεβαστού διδασκάλου μου κ. Κωνσταντίνου Δ.
Γεωργούλη, ανδρός σοφωτάτου (Πλάτωνος Πολιτεία : Εισαγωγή, 'Ερμηνεία καί Σημειώ
σεις, 1939).
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δοσιν τοΟ κειμένου (πάντων τών συγγραφέων), εΰχομαι νά άνευρεθώσι κώδικες επιτρέ
ποντες είς τους έρευνητάς να προβώσιν είς οβελισμον καί άλλων πολλών τε καί μεγά
λων μερών της Πολιτείας διότι ουδόλως δύναμαι νά νοήσω, πώς ό Πλάτων ήτο δυνα
τόν να μέτοχε* ρίζηται τοσαύτην (άψόρητον δντως πολλαχοΟ) φλυαρίαν. Κατ' έμέ δηλ.
καΐ άλλα πολλά χωρία (προς τοις ήδη διορθωθεΐσι καΐ τοις ύπ" έμοΰ ενταύθα διορθουμένοις) οφείλονται είς διασαφητικάς ή συμπληρωτικός προσθήκας μεταγενεστέρων χειρών.
Έπί δέ τούτοκ, μνημονεύω ενταύθα καΐ το έξης άτοπον âv 'Ελλάδι τανυν ή αξία
επιστημονικής τίνος εργασίας κρίνεται δυστυχώς έκ του βαθμού συμφωνίας προς τα
ύπ* αλλοεθνών ερευνητών γραφέντα οϋτως, ώστε, δσω μείζονα συμφωνίαν εμφανίζει ή
Ελληνική εργασία, τοσούτω σπουδαιότερα νά κρίνηται* ήτοι άποδίδοται μείζων σπουδαιότης ουχί είς τάς γνηοίας συγγραφός άλλ' είς τάς συρραφάς όθνείων. Οοτω καταδικαζόμεθα οί "Ελληνες είς καθυστέρησιν καΐ μίμησιν ού μόνον προκειμένου περί τών
τεχνικών ζητημάτων καί τών τοιούτων (έ*νθα ή καθυστέρησις αποβαίνει νυν αναγκαία έκ
τών πραγμάτων) άλλα καί δσον άφορ§ είς τήν κατ' εξοχήν πνευματικήν — φίλολογικήν
κληρονομίαν, ουχί ευλόγως, ώς νομίζω' διότι έν πολλοίς δυνάμεθα νά νοήσωμεν άρτιώ·
τερον καί βαθύτερον τά 2ργα τών αρχαίων βοηθούμενοι έκ της γλώσσης (ταυτότης καί
όμοιότης λέξεων, γραμματικών σχηματισμών, συντάξεων, φράσεων καί παροιμιών αρ
χαίας κα> νέας), έκ του έν πολλοίς ομοίου τρόπου του διανοείσθαι καί του συναισθά.
νεσθαι καί του βούλεσθαΐ καί έκ του έν πολλοίς ομοιάζοντος βίου καθόλου (<ληροδο·
τηθέντα ήθη καί έθιμα, δτινα ή διετηρήθησαν, σχεδόν ώς είχον ή έξελιχθέντα δέν άπέβαλον τον Έλληνικόν χαρακτήρα) (*1·
ΜηδεΙς δ* δμως ύπολάβη ο τ ι δια τούτων νοώ, δτι ουδόλως πρέπει νά Ιχωμεν προ
οφθαλμών τάς γνώμας τών ξένων. Τουναντίον ή επιστημονική έρευνα απαιτεί τήν κατά το
δυνατόν γνώσιν πάσης σχετικής προς τό εκάστοτε έξεταζόμενον θέμα γνώμης, ορθότα
τα δ* ό αείμνηστος διδάσκαλος μου "Αντώνιος Χ. Χατζής διδάσκων δλεγε πλειστάκις, δτι
πρώτον ëpyov του μέλλοντος νά συγγράψη έπιστημονικήν έργασίαν είναι «ή συναγωγή
άπαντος του ύλικοΟ>.
Κατά ταύτα ό ερευνητής Ιχων πρό οφθαλμών où μόνον τάς πηγάς άλλα καί τά
βοηθήματα δύναται νά διαφωνήση (κατόπιν μεγάλης βεβαίως περισκέψεως) καί προς
μεγάλους έρευνητάς καί έρμηνευτάς, οίοι προκειμένου περί τής Πολιτείας είναι ό
Stephanus, ό Ast, δ Schleiermacher, ό Stallbaum, ô Schneider, ό Jowett, ό Campbell, ò

Adam, ó Wilamowitz καί άλλοι. Αυτός μάλιστα δ Wilamowitz Ιλεγεν, δτι απαιτείται
πολλή Ιτι εργασία προς άποκατάστασιν τής χειρός του Πλάτωνος. "Οθεν καλόν είναι
νά μή άνακόπτηται ή δημιουργική (πρωτότυπος) δρασις τών νέων "Ελλήνων επιστημό
νων, έάν βεβαίως αϋαι μή ύστερη είς εύλ,ογοφάνειαν καί πιθανότητα μηδέ ;1ς μέθο·
δον καθόλου, άλλως τε καί διότι τά πνευματικά ζητήματα, μή έπιλυόμενα μετά μα>
θηματικής ακριβείας, κρίνονται κατά τον βαθμόν τής εύλογοφανείας καί τήν ορθότητα
τής μεθόδου έν γένει.
Τέλος, πρό τής εξετάσεως του κειμένου προβαίνω καί είς δήλωσιν τολμηροτέρας
γνώμης έμαυτου, ήπς παρακαλώ νά μή νομισθή, δτι σημαίνει άρνησιν τής αξίας του
Πλάτωνος, δστις πράγματι καί τών κυριωτέρων τής καθόλου φιλοσοφικής διανοήσεως
θεμελιωτών έγ£νετο καί άλλας παλλάς καί ποικίλας έπιστήμας καί γνώσεις έκρηπίδωσε : Νομίζω δηλ., δτι σήμεραν ύπό πολλών ύπερτιμαται ό Πλάτων οοτως, ώστε καί
τών φιλοσοφούντων πολλοί νά θεωρώσιν ώς μόνον Ιδεώδες τής φιλοσοφίας αυτών τήν
κατασκευήν φιλοσοφικού συστήματος έρειδομένου έπί μόνων τών ?ργων του Πλάτω
νος, παρά το γεγονός, δη αυτός ό Πλάτων φεύγων επιμελέστατα τάς μονομέρειας
ουδέν φιλοσοφικόν σύστημα συνέταξεν
"Ιδωμεν vGv τά κατ" αύ:ο το κείμενον.
1. Πβ. John
531 καί 5U.

Chadwick εν Ε Ε.Φ Σ.Π.Α , τ. IB', 1961-62, σελ,

520, 527—28.
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3 2 8 b : Νομίζω γραπτέον : "*Ηιμεν ο·ΰν οϊκαδε [είς τον Πολεμάρχου], ήτοι τήν
φράσιν είς τον Πολεμάρχου κρίνω όβελιστέαν, εΐ καί παρέχουσι ταύτην ol σωζόμενοι
κώδικες. Εύκρινέστερον είπείν, νομίζω, οτι ή φράσις αοτη προστεθείσα υπό μεταγενεστέρας χειρός ώς ερμήνευμα της λέξεως οϊκαδε παρεισέφρησεν είτα είς το κείμενον
καί παρεδόθη ώς φράσις του κειμένου.
328 e : Οι κώδικες A (=Parisinus graecus 1807), F (=Vindobonensis 55, suppl.
phjl gr. 39), D (=Venetus 185) καί M (=Malatestianus, plut. XXVIII. 4) ( l ) παρέχουσίν : ουδέ Φαμίζεις. Άλλ" ό μέν Ast γράφει οΰτι &αμίζειςΛ 6 δέ Bywater εΙκάζεί σν δε
ον &αμίζείξ, δ δέ Mitzsch διώρθωσεν είς ον δε -d-αμίζεις. Ταύτην δή τήν διόρθωσιν έδέξατο είς το κείμενον καί δ J, Burnet, âv τη έκδόσει της ΌξωΛας.
Κατ' έμέ δ* δμως γραπτέον : ου δή &αμίζεις.
3 3 0 e : ονδεν έ&έλοντες επαινέΐν άλλ' η τον πλοϋτον : Μνείαν της τοιαύτης συν
τάξεως έτιοιησάμην έν τη «Περί της Συμφύρσεως έν τη Ελληνική γλώσση» εργασία
έμαυτοο (άνατυπωθείση έκ τοΟ περιοδικού Πλάτωνος, 1960) σελ. 119. Παρασημειωτέον
δ' δμως Οτι (προκειμένου περί της Πολιτείας) ό Στοβαίος αντί του «άλλ*» παρέχει
«άλλο»,
331" : αλλά γε εν άνθ·' ενός ουκ ελάχιστον εγωγε ϋείην αν εις τοντο άνδρί νονν
εχοντι, ώ Σώχρατες, πλοντον χρηαιμώτατον εϊναι : Ταοτα πάντα κρίνω Οποπτα, Ινα δ"
έναρνέστερον είπω, εκφράζω ύπόνοιαν, οτι ϊσως δέν εγράφησαν ύπ* αυτού τοΟ Πλάτω
νος καί επομένως ϊσως πρέπει νά οβελισθώσι. Προσθετέον δ', δτι αντί του έν τοίς
κώδιξι <y8 §ν» ô Στοβαίος παρέχει «ëv γε» (ή γραφή αοτη ε*τυχεν εγκρίσεως όπα
J. Burnet, I W άν.) καί δτι δ Stallbaum δβελίζει τό «γε».
3 5 2 b ; . . . οφείλεται δε γε, οϊμαι, παρά γε τον εχ&ροϋ . . . : Εξηγούμαι TÒ μέν
«δέ ye» δια του «άλλ' δμως», το δέ δεύτερον «γε» δια της λέξεως «τουλάχιστον».
3 3 3 a : "Η λέξις χοινωνήματα σημαίνει κατ* έμέ ενταύθα χοινωνιχάς
εταιρείας. Πβ. 343d.
333c : Τήν φράσιν αχρηστον fj εξηγούμαι : μένη έν αχρηστία.

σχέσεις,

353d. -τ-ήν φρασιν xaì noivjj xaì ιδία δφείλομεν έν τη ερμηνεία νά συνάψωμεν (*)
τ φ «χρήσθαι», ουχί τφ «χρήσιμος».
334" : Νομίζω γραπτέον : "Οστις αρα δεινός φύλαξ, [τούτον] xaì φώρ δεινός.
"Ητοι αντί του παραδεδομένου «Ότου τις» γράφω «Όστις», το δέ «τούτου» δβελίζω"
διότι οοτω, νομίζω, απαιτεί δ νους του χωρίου. Ό τ ι δέ καί παλαιογραφικώς ή τοιαύτη
διόρθωσις ευσταθεί, είναι φανερόν* διότι το «Όστις» Ικ τίνος φθοράς ήτο εοκολον νά
παραναγνωσθη ώς «Ότου τις», δτε καί ή προσθήκη του «τούτου» θά ήτό τι σύνηθες,
απορρέον έκ της εφέσεως των αντιγραφέων προς σαφεστέραν δήλωσιν του κατ* αυ
τούς νου του χωρίου.
3 3 4 a : Ώς γονν δ λόγος, εφη, σημαίνει : 'Ερμηνεύω ώδε' «Συμφώνως τουλάχι
στον προς τάνωτέρω», είπεν.
1. "Οσον αφορφ sic τά Sigla πβ. δσα δ σεβαστός καθηγητής κ. Κωνστ. Βοορβέρης Ιχβι
γράψει έν τφ "Εγκυκλ. Αεξ. «Ήλιοι», τόμ. 16, σελ. 14 κ. α.
2. "Ίσως δ' δφείλομεν καί να γράψωμεν τήν φράσιν ταύτην μετά τό «χρή"σθ·αι»* διότι
πολλάκις δ άντιγραφευς παρατηρών δψέ παράλειψίν τίνα έσημειοδτο (έν τ% φα ή βλλαχοδ
xfjÇ σελίδος) τό παραλειφθέν, δπερ Ιπειτα είσήγετο είς τό κείμενον, άλλ* ουχί πάντοτε είς îjv
θέσιν Ιδεί.
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554e : Τήν λέξιν^«ταΛ»^βΛ* ερμηνεύω, ώς έξης : ας προσπαθήσωμεν νά δρίσωμεν τάς εννοίας κατ* άλλον τρόπον.—Πβ. 345b.
KISB 5 5 4 ^ : Παρά τήν φράσιν Πώς Φέμενοι εννοείται : κινδυνεύομεν ουκ ορθώς θέσθαι.
^ ^ T 5 5 5 a ·' Τήν φράσιν ή αυτή ϋ-έαις ερμηνεύω ωδε" 6 αντίστοιχος ορισμός ας νοηθη.
ΗΒΗίΑύτ.: Κελεύεις δη ή μας προσ&εΐναι χω διχαίω ή ώς το πρώτον ελέγομεν, λέ
γοντες'. ΤαΟτα (μόνα* διότι τα έξης εΐναι ευνόητα) εξηγούμαι ; Λοιπόν, έξ δσων λέγεις,
άναγκαζόμεθα να συμπληρώσωμεν, δσα περί της εννοίας τοΟ δικαίου άρχήθεν ελέγο
μεν, δτι δηλ. . . . —
Ίστέον δέ καΐ ori ό μέν Faesi κρίνει όβελιστέον τό «ή», ό δέ Stephanus γράφει
€προσθεΐναι τφ δικαίω άλλως ή», Ô δέ Wilamowitz νομίζει γραπτέον : τφ δικαίφ, φ
το πρώτον ελέγομεν (')·
5 5 5 b : Τό αν συναπτέον (έν τη μεταφράσει) τφ λέγεσϋ·αι.
555c : Τό ΎΑρ' olv μεταφραστέον : αρά γε δ' δμως {ή* : άλλα μήπως).
Αύγ. : Τήν λέξιν αφίπηονς
Ιππικής τέχνης.

ερμηνεύω : νά άπομακρύνωσι (τους άλλους) άπό της

5 5 5 e : Τό μακαρίων ενταύθα όφείλομεν νά έρμηνεύσωμεν δια της φράσεως : σπου
δαίων νομιζομένων.
536» : Το ρήμα, το φάναι : εξηγούμαι : «ό λόγος, δηλαδή ό διισχυρισμός».
Αύτ\ : Τήν έν τέλει (336a) φράσιν ονδε το δίκαιον ερμηνεύω : οΰδ' ό δίκαιος τρό
πος του πράττειν.
5 5 6 b : Νομίζω γραπτέον: Kai δ Θρασύμαχος, <ò's> πολλάκις κ.τ.λ.—Κατ'έμέ δηλ.
ή συνέχεια (λογική σύνδεσις) τοο λόγου απαιτεί προσθήκην τοΟ «δς», ήτις προσθήκη
καΐ παλαιόγραφικώς άριστα δικαιολογείται' διότι, καθ' ά καΐ άλλαχου έχω γράψει (»),
ή άπλογραφία είναι φαινόμενον οίκειότατον τοις περί τήν κριτικήν άσχολουμένοις (ως
καΐ τουναντίον, ή διττογραφία). Εύκρινέστερον είπείν, ενταύθα ό άντιγραφευς αντί των
δύο (έν συνεχεία) OC (θρασύμαχΟΟ OC) αντέγραψε μόνον τό έτερον (»).
Αύτ. : Ώς δέ διεπανσάμε&α και εγώ ταντ' εΐπον : Παρατηρητέον τό σχήμα Πρό·
τερον— οστερον (Πρωθύστερον). Τό δέ rovro σημαίνει τα αμέσως ανωτέρω. Προσθετέον
δ", δτι ό Cobet τό <διεπαυσάμεθα» διώρθωσεν είς «δή έπαυσάμεθα> (άλλ' ή διόρθωσις
αοτη δέν έτυχεν εγκρίσεως ύπό των έκδοτων).
5 5 6 d : Τήν φράσιν νπο τον λόγου (ήν παραλείπει μόνον Ô Πρισκιανός) (*) ερμη
νεύω : έκ τών ίδιων αυτού* λόγων.
1. Περί δέ τών διαφόρων μεταφράσεων τοΟ χωρίοο ίδέ το ανωτέρω μνημονευθ·έν έργον
τοδ σεβαστού διδασκάλου μοο Κωνστ. Δ. Γεωργούλη, σελ. 347.
2. Ίδέ Γεωργ. Έμμ. Βασμανόλη e Περί xfjc Συμφύρσεως έν τη" Ελληνική γλώσσηι
(άνατυπ. έκ τοΰ περιοδ. Πλάτωνος 1960) σελ. 123.—Πβ. Gow—Reinach—Κ. 'Ελευθερου
δάκη «ΆΘηναν», έν 'Αθήναις 1930, σελ. 79.
3. Τα βλέμμα τοδ αντιγραφέως, εδθ-υς ώς αντέγραψε το πρώτον OC, Ιπεσεν είς τα έν
τφ άντιγραφομένφ κώδικι δεύτερον OC* επειδή δέ μετά τοδτο Ικειτο ή λέξις €πολλάκις»Γ
αντέγραψεν αμέσως ταύτην.—Προσσημειωτέον δ" δμως, βτι αντί τής μνημονευθείσης διορθώσεως
ήδυνάμην να προτείνω (μόνον) τήν διόρθ-ωσιν : έπειτα <£'} υπό τών παρακαυη μένων κ.τ,λ.,,
ήτοι ήδυνάμην κατωτέρω να προβώ είς προσθήκην τοο <δ'> (=δέ).
4. "Ιδέ τήν Ικδοσιν J. Burnet.
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336 : φανήναι aito. Oiov τε σύ, ώ φίλε' άλλ\ οΐμαι, ον δννάμε&α : Ταύτην τήν
γραφήν παρέχουσιν ol κώδικες AFDM. 'Αλλ* ό Bekker διόρθωσε το «οίου te» είς
«οίου γε», ταύτην δέ τήν διόρθωσιν έδέξαντο καΐ ot νεώτεροι έκδόται. Ά λ λ α καΐ άλλαι διορθώσεις εΤχον προταθή* 6 μέν δηλ. Stallbaum έγραψε «μη οϊου σύ, ώ φ[λε>, 6
δέ Wilamowitz προέτεινε να γραφή «άλλ\ οΐμαι, ού δυνάμεθα, οίου τε σύ, ώ φίλε»,
κατά δέ τον Appelt γραπτέον «Ιού Ιού, ώ φίλε, αλλ", οΤμαι, oô δυνάμεθα».
Ά λ λ α κατ* έμέ γραπτέον : φανήναι αντό, οΐόν γε συ, ώ φίλε (ένν. : λέγεις) κ.τ.λ.
—Λέγει άρα ταοτα ό Σωκράτης είρωνικώς.
3 3 7 a — b : εν οΰν "ηδησ&α . . . .
δήλον, οΐμαι, σοι ήν . . . : Ταοτα κατ* έμέ προήλθον έκ συμφύρσεως δύο συντάξεων : εΟ cöv βδησθα Ou . . . . êàv ταοτα φλύαρης»,
ουδείς άποκριν. (τφ) οοτω πυνθανομένφ-Ηάνευ του «εύ oöv (ίδησθα*) εΐ oöv τίνα έροιο
. . . . έάν ταύτα φλυαρής>, δήλον, οΐμαι, σοΙ ήν . . . — Ά λ λ ω ς δια του δήλόν σοι ήν
επαναλαμβάνει δ Σωκράτης τήν Ιννοιαν του εν τ}δηα·θ·α, δια τήν μεταξύ τούτου καΐ
της προτάσεως «οτι ουδείς άποκρινοΐτο . . . » άπόστασιν. Προσσημειωτέον δ", δτι ol
μέν κώδικες AFDM παρέχουσιν «άποκρίνοιτο», ό δέ Monacensis 237 παρέχει «άποκρι
νοΐτο» καΐ δτι το (προ του «οοτω») τφ, δπερ παρέχουσιν ol κώδικες ADM, δέν κείται
έν τφ κώδικι Ρ.
3 3 7 b : ώ Φανμάσιε : Ενταύθα έξηγητέον δια της φράσεως «μυστήριε άνθρωπε».
Όμοίαν πως σημασίαν Ιχει ή φράσις ώ ϋ-ανμάσιε καί έν 366d. Άλλ* έν 351e ή φρά·
σις αοχη πρέπει νά έξηγηθή άλλως, ώς θά ϊδωμεν.
3 3 7 e : Tò δ' ονν έξηγητέον : δπωςδήποτε.
Αύτ. : Ονκ αν ϋ-ανμάσαιμι : Εξηγούμαι : δέν θά έδίσταζον.
3 3 8 a : προς το εμε είναι τον άποπρινόμενον
(δήθεν) νά είμαι έγώ δ άποκρινόμενος.

: Μεταφράζω ώδε' μέ τον σκοπάν

339 b '· αν δε προσ .ι&εΐς και αντό φής είναι το τον κρείττονος : Αντί τής λέξεως
«αυτό», ήν παρέχουσιν ol κώδικες FDM, εΊ<ειτο έν τφ κώδικι Α «αυτός»' άλλα καί
τοΟτο διωρθώθη έν τφ αύτω κώδικι καί ύπο τής αυτής, ώς φαίνεται, χειρός είς «αυτό».
Πάντως το έξεταζόμενον χωρίον πρέπει κατ' έμέ νά γραφή, ώς έξης : ον δε προστι&ε'ίς καί αντό, φής είναι το τον κρείττονος. Δικαιολογείται δέ καί παλαιογραφικως
άριστα ή διόρθωσίς μου αοτη, δι' ής τδ DPOCTIQelC καθίσταται μετοχή* διότι, ώς γνω·
στον, καθ' οος χρόνους έγραφεν δ Π\άτων (έν τή λεγομένη μεγαλογραμμάτφ γραφή)·
δέν έγίνετο χρήσις τόνων (ώς σημείων) (')·
Ά ξ ι ο ν δέ σημειώσεως ένταΟθα εΐναι καί τδ γεγονός, δτι μετά τήν λέξιν «αότδ»
θέτω κόμμα νομίζων, δτι καί αί μετοχαί πρέπει ενίοτε (εΐ μή πάντοτε) νά χωρίζωνται
δια κόμματος άπδ άλλων λέξεων (καί ά π ' αύτοΟ του ρήματος) τής αυτής προτάσεως
(διότι βεβαίως αί μετοχαί καθ" έαυτάς δέν άποτελοοσι προτάσεις) δια τον κίνδυνον

1. Ή χρήσις τών τριών τονικών σημείων (βαρεία, οξεία καί περισπωμένη ή όξυβάρεια)
£χει τήν αρχήν άπό 'Αριστοφάνους του Βυζαντίου (περί το 260 π. Χ )—(Καί πρότερον, ώς φαί
νεται, τα σημεία ταοτα ήσαν γνωστά, άλλα δέν ήσαν έν χρήσει). Παρά ταδτα έν τοις προ τής
Ζ' μ. Χ. έκατονταετηρίδος γραφεϊσι κώδιξι σπανίως γίνεται χρήσις τόνων καί πνευμάτων.
Είναι δ' ot κώδικες οδτοι καθόλου γεγραμμένοι έν τη μεγαλογραμμάτφ γραφή, at δέ λέξεις
δέν είναι κεχωρισμέναι άπ* αλλήλων, πλην έν τφ τέλει των παραγράφων. Γβνικώτερον, οχε*
δον πάσαι αί σήμερον iv χρήσει, προς ευκολωτέραν άνάγνωσιν τών κειμένων, μέθοδοι ήσαν
δγνωστοι παρά τοις άρχαίοις,
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εσφαλμένων συνάψεων κοί παρανοήσεων. Οοτως ενταύθα τάς λέξεις «καΐ αυτό» κρίνω
συναπτέας τη μετοχή προστι&είς.
Της δέ ορθογραφίας του φής έποιησάμην μνείαν έν τη «Περί της συμφύρσεως êv
τη Ελληνική γλώσσης εργασία έμαυτοΰ, σελ. 114.
3 3 9 e : 'Αντί της παραδεδομένης γραφής Οίον τοίνυν νομίζω γραπτέον οΐομαι
e

ννν.

:

3 4 0 : Γράφω το [τον κρείττονος] συμφέρον δοχονν είναι τφ χρείττονι, ήτοι τάς
λέξεις του κρείττονος οβελίζω' διότι νομίζω, δτι άντιγραφεύς τις £χων έν νφ προηγού
μενα χωρία, Ινθα ή φράσις «το του κρείττονος συμφέρον» ορθώς έ*χει, καθόλου δέ γνω
ρίζων τήν του θρασυμάχου γνώμην περί του δικαίου καΐ αντιγράφων μετά ταχυτητος
προσέθηκεν άνεπιγνώστως τάς λέξεις τον κρείττονος.
Διό καΐ τήν του Bonitz διόρθωσιν : το τον κρείττονος ξνμφέρον το ξνμφέρον δο
κούν εϊναι τφ χρείττονι αποδοκιμάζω.
3 4 0 d : ΆντΙ του παραδεδομένου : εηεί αντίκα
ίατρόν κ.τ.λ.

ίατρον κ.τ.λ. γράφω : επειτ'

Α ύ τ . : "Ομοίως αντί του παραδεδομένου τφ ρήματι

αί

γράφω το μεν τι.

3 4 0 e : Παραδέδοται ή πρότασις εν φ ονκ εοτι δημιουργός, του Στοβαίου μόνου
παραλείποντος τό «ούκ».
Νομίζω δ' δμως γραπτέον : εν φ οϋκέτι
δημιουργός.
341 a : Κατ' έμέ γραπτέον : δοχώ <ié> σοι αυκοψαντεΐν ;
341 1 : Τον ώς εηος ειπείν ή τον άχριβεΐ λόγω : 'Εξηγούμαι
τόν ίχοντα απλώς το δνομα ή τόν κατ* άλήθειαν δντα».

ώδε* «εννοείς δηλ.

Αύτ. : Τήν φράσιν ηρος ταύτα ερμηνεύω : δια να απάντησης είς ταοτα.
χαϊ

341 e : ΆντΙ του παραδεδομένου ουδέν ών και ταΰτα
ταΰτα.

νομίζω γραπτέον : ιτοιεΐν

Α ύ τ . : "Αδην. ήν δ' εγώ, των τοιούτων : Ή λέξις αδην (=κατά κόρον) παρά μέν
τοις Άττικοίς έδασυνετο, παρά δέ τοις "Ελλησιν Ιψ λοΟτο. Πορά δέ τήν ένταΟθα φρά
σιν αδην τών τοιούτων εννοείται τό όήμσ. εχω. 'Εξηγούμαι δέ τήν φράσιν ταύτην κοι*
νολεκτών ώ5ε* να σον λείπουν χ α τι τέτοια.
Αύτ. : και λέγε τον τφ δντι ίατρόν οντά : ΤαΟτα πάντα οβελίζω νομίζων, δτι
προσετέθησαν υπό μεταγενέστερος χειρός ώς ερμήνευμα της φράσεως «τφ άκριβεΐ
λόγω>.
3 4 1 d : επί τφ το συμφέρον εχάστω ξητεΐν τε και έχπορίξει* : 'Ερμηνεύω, ώς
έξης : Ινα δηλ. διευκολύνη Μκαστον, δπωο (') διακρίνη καΐ «διεκδικη» τό έαυτου
συμφέρον.
341 e : Γράφω : και ουκ έξαρκεΐ αύτφ +τοιοντω είναι, ήτοι
σεως τοιοντφ «ίνα* σταυρόν κρίνων αυτήν ΰποπτον.

προτάσσω της φρά

342' 1 : ή άλλη τις τέχνη εσ&' δτι ηροσδεΐταί τίνος αρετής : 'Αντί τούτων γράφω :
ή αλη τις τέχνη, οίσϋ·' δτι, ηροσδεΐταί τίνος αρετής, Τό δέ οΐσϋ·' δτι οιονεί παρενθε
τικώς, ώς γνωστόν, κείμενον (ώς προελθόν κατά παράλειψιν βήματος είδικής προτά1. Έντα8θ·α (έν τ% έλβοθέρςρ μβταφράσβι μόνον) έννοβϊται : οδτος (ουχί ή τέχνη).
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σεως) σημαίνει βεβαίως. Διαφόρως δ* έχει ή έν 346d φράσις εοϋ·* δ',τι (=τι), ώς καΐ ή
έν 352e : εο&' 8τω πίλλω ( = δ λ λ ω τινί, δι* άλλου τινός).
Αύτ. : Ή φράσις επ' αντοΐς σημαίνει προς τούτοις' εΐ δέ μή, δβελιστέον tò επ'.
Περί δέ της (καΐ αμέσως κατωτέρω) τοιαύτης συντάξεως του δει διέλαβον έν σελ. 115
της €ΠερΙ της Συμφυροεως έν τρ "Ελληνική νλώσση» εργασίας έμαυτου.
3 4 2 b : επί την αυτής πονηρίαν : Ή φράσις αοτη κατ* έμέ σημαίνει : προς κατάιιολέμησιν της άτελείας της.—Μνημονευτέον δέ καΐ δτι αντί του έν τοις κώδιξιν Α FM
«αυτής», ô D μόνος παρέχει «αυτήν».
342c . 'Αντί του αλλ' ϊπποις νομίζω γρατιτέον αλλ' ίππεΧ.—Πβ.
(335c) άφίππονς καΐ το κατωτέρω (342e) τφ ναντ#.
3 4 2 d : Αντί τοΟ *επεχείρει

δε* γράφω :

το

ανωτέρω

επιχειρήασς.

342« : παί το εκείνα? συμφέρον και πρέπον : Ταύτα δβελίζω νομίζων, δτι προσε
τέθησαν μτγν. ώς ερμήνευμα της φράσεως €προς εκείνο» πάντα πλην της πρώτης δβε·
λιζομένης λέξεως (καί), ήτις οφείλεται είς διττογραφίαν.
3 4 4 b : Μεταφράζω το μέν άνδραποδιοταΐ
δια του «λωποδύται».
Αύτ. : άνδραποδισάμενος

δια τοΟ «τυραννικοί», το δέ τοιχωρνχοι

δουλώσηται : Εξηγούμαι : κατορθώση παντελώς να

υποδούλωση.
3 4 4 e : των άλλων : τ.£. των ξένων.
Αύτ. : Τάς λέξεις την οΚην âSixîav έξηγοΟμαι : έν πχντί, πανταχού.
Αύτ. : TÒ μέν ίσχυρότερον σημαίνει άσφαλέστερον, το δέ
νέστερον.
3 4 4 d : Νομίζω γραπτέον : (π)οΐον εμβαλών λόγον.
344« : Έ ν ταΐς έκδόσεσι φέρεται : ήτοι ημών γε
δμως αντί του «ήτοι» γραπτέον ή χοι (').

ελεν&εριώτερον=ζυ·γ&-

ονδεν κήδεσ&αι. Κατ" έμέ δ*

Αύτ. : Τό ώγα&ε μεταφράζω : ευλογημένε.
345a ; Τό δη μεταφράζω : Ιδού.
3 4 5 b : η εάν μετατι&χ}, φανερώς μετιτίϋεαο : 'Ερμηνεύω ώδε* ή\ έάν έπιχείρης
νά μετσβάλης τάς (ήδη ορισθείσας) εννοίας, να πράττης τούτο φανερώς.—Πβ. 334e.
1. Γνώριμον δπάρχει, δτι καί τό ήτοι Ιχει καί την σημασίαν τοδ ή tot' αλλ' ή τοιαύτη
χρήσις του ήτοι είναι μόνον επική (Όμηρ. Ζ 56, Τμν. Όμηρ. είς Έρμήν 368 κ. à.) Προς
αποφυγήν δέ συγχύσεως δφείλομεν ένταδθ-α να τονίσωμεν (παραλείποντες αλλάς τινάς χρή
σεις), δτι διάφορος είναι ή χρήσις τοδ ήτοι αντί τοδ η τοι ( = ή τφ δντι . . . κ.τ.τ.) (ουχί
αντί το8 ή ιο*=6ε6αίως, αληθώς, τφ δντι κ.τ.τ.), έν αϊς φράσεσιν δπάρχει διάζευξις, ώς έν
ταΐς συντάξεσιν : ήτοι . . . η (Αίσχύλ. Χο. 497, Σοφ. Άντιγ. 1142 καί Τρ. 150, Πλάχ. Φαίδωνι 68c κ. α,), ήτοι . . . γε . . . η (*Ηροδ. Α', 11, Θοι>κυδ. Β, 40 κ. à ). Προσθ-ετέον δ', δτι
τον άντίστροφον τύπον, ή . . . ήτοι . . . αποδοκιμάζει 'Απολλώνιος δ Δύσκολος (Bekker,
Anecd 486), ει καί άπαντφ παρά Πινδ. έν Ν. 6, 8 καί Άποσπ. 103, καί δτι παρά μεταγενεστέροις σ«γγραφεδσι (Γαλην.) άπαντφ καί ή σύνταξις ήτοι . . . ήτοι (αντί το8 η . . . η). Π6.
Schaf. Γρηγ. Κορ. σ. 643.—Π6 καί δσα παρατηρώ ανωτέρω, 339b.
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345 e : τον ώς άλη&ώς ποιμένα ονχέει ώον δεΐν ύστερον ακριβώς φνλάξαι • Εξη
γούμαι : κατόπιν δέν έκρινες πλέον, οτι έπρεπε να διατήρησης ακριβώς τήν (αυτομά
τως σχηματισθεΐσαν, τ.δ. μή εκφρασθείσα ν πρότερον) έννοιαν τοΟ πραγματικού
ποιμένος.
345' 1 : eitel τά γε αυτής, ωστ' είναι βέλτιστη, ίχανώς δήπον εχπεπόρισται,
ίως γ'
&ν μηδέν ένδέτ} τοΰ ποιμενική
είναι : Μεταφράζω, ώς έξης : άφου αρκούντως, αν μή
άπατώμαι, έχει ήδη εξεύρει τουλάχιστον τα καθ* έαυτήν, ώστε νά άσκήται άριστα, έως
δτου τουλάχιστον είναι πράγματι ποιμενική.
3 4 5 e : Sei ουδείς
346e καΐ 382a.

ε&έλει αρχειν εκών : Το έχων εξηγούμαι : άφ' εαυτού.—Πβ.

Αύτ. : ώς . . - εοομένην : Ή κατ' αίτιατικήν απόλυτον μετοχή προσωπικών όη·
μάτων προτασσομένου του ώς (ή τοΟ ωσπερ) μαρτυρεΐται πολλαχόθεν. Οοτως επί πα
ραδείγματος έχει το Ξενοφώντειον : «τους υΐεΐς ot πατέρες . . . άπό τών πονηρών αν
θρώπων εΓργουσιν ώς τήν μέν τών χρηστών όμιλίαν άσκησιν οΖσαν τής αρετής, τήν δέ
τών πονηρών κατάλυσιν» (Άπομν. 1. 2, 20.—Πβ. καΐ 2, 3. 3) (*).
3 4 4 a : ΆντΙ τοΟ παραδεδομένου επεϊ τοσόνδε είπε'
σον δε είπε Πβ. 330d.

νομίζω γραπτέον : Μτι δε το-

Αύτ*. : Τό φαμεν μεταφράζω : συμφωνοΟμεν — Π β . 346c.
Αύτ*, : τούτω ετέραν

είναι, τω ετέραν τήν δΰιαμιν

(δτι) είναι διάφορος πάσης άλλης
πλήρωσιν Ιδίου τινός σκοποο ;
Αύτ. : Τήν φράσιν παρά
γνώμην σεαυτου.

εχειν ; Ερμηνεύω, ώς έ ξ η ς :

κατά τοΟτο, (ώς προς το) οτι δηλ. eXvc ι ίκανή προς
δόξαν

εξηγούμαι : έναντίως προς τήν (πραγματικήν)

3 4 6 b : ουδέν τι μάλλον : Ταύτα όβελίζω νομίζων, δτι προστεθέντα ύπό μεταγενε·
στέρου ώς ερμήνευμα της φράσεως «ώσπερ ύπέθου» παρεισέφρησαν οστερον είς τό
κείμενον.
Αύτ. : ΟΙ κώδικες ADM παρέχουσι : δια το ξυμφέρον
αυτφ πλεΐν κ.τ.λ.—'Αλλ'
έν τω κώδικι F κείται : δια το ξυμφέρειν αντώ πλεΐν κ. τ. λ., προσετέθη δ* δμως ύπό
νεωτέρας χειρός καί διόρθωσις τοΟ «ξυμφέρειν» ε!ς «Συμφέρον».
Κατ" έμέ δ* ομως όρμώμενον άπό της αρχικής γραφής του κωδικός F καί τήν
rationem δδηγόν έχοντα γραπτέον : δια το Ισχυν φέρειν αύτ φ <rè) πλεΐν κ.τ.λ.—Προσσημειωτέον δ", δτι δ J. Burnet (ένθ' άν.) γράφει : δια το συμφέρον κ.τ.λ., άλλοι δ* δμως
έκδόται έδέξαντο τήν γραφήν δια το ξυμφέρειν.
3 4 6 e : Τάς λέξεις Ήντινα—ώφελίαν—ωφελούνται
(μόνας) μεταφράζω : δ,τι καρκοονται.—Προσθετέον δ', δτι τών έκδοτων οΐ μέν γράφουσιν ώφελίαν, ol δέ ώφέλειαν.
'Αμφότεροι πάντως ot τύποι είναι ορθοί, άπαντώντες παρ' άρχαίοις.
Αντ

: Φαμεν δέ γε : Μεταφράζω: 'Αλλά βεβαίως συμφωνοΟμεν.—Πβ. àvGU.,346a.

1. Πρβλ. καί Humbert — Κοορμοόλη (σ*6αστοδ καθ·ηγητοΟ) Συντακτικό ν χής άρχ.
Έλλην. γλ., έν Άθ-ήναις 1957, § 225 καί 438, Ιτι δέ Άχ. Τζαρτζάνου Σοντακτ. άρχ. Ο.Ε.Σ.Β.
1940 § 169, 2 (σβλ. 169).
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Μνημονευτέον δέ καί δτι αντί του «δέ γε», δπερ παρέχουσιν ol κώδικες AFM, έν τφ
κώδικι D είναι γεγραμμένον μόνον €δέ>.
3 4 6 e : ηαρασκευάζει : ερμηνεύω : προνοεί (περί).
547 a : δτι δ μέλλων καλώς τ$ τέχνη πράξειν : Μεταφράζω : διότι (εκείνος,) δστίς
πρόκειται (θέλει) να ευδοκίμηση, δσον άφορςχ είς^τήν τέχνην του.
Αύτ. : ε&ελήσειν : Μεταφράζω : νά άναλάβωσι,
Αύτ. : ή ζημίαν, εάν μη
έάν (άπο)φεύγτ) τήν αρχήν.

αρχτ) : Εξηγούμαι : ή νά τιμωρήται Ô Ικανός νά άρχη,

3 4 7 e : ΆντΙ τοο παραδεδομένου της δε ζημίας
ζημία

ή

μεγίστη Ισως γραπτέον : εστί δα

μεγίστη.

3 4 7 α : Τό *άλη&ινος* διορθωτέον κατ' έμέ είς άλη&ινος (—δ αληθινός).
Αύτ. : Τό πεφνπε έξηγητέον : έχει προορισμόν.
347 e : συ οΰν . . . . δοκεΐ σοι λέγεσ&αι ; "Οτι μετά τό οΖν γραπτέον σιόχερον
(αντί του παραδεδομένου στοτέρως), κατωτέρω δέ (μετά τό ttaì) στοτέρως (αντί τοο έν
τοίς κώδιξι FM πότερον καί του" έν τοις κωδ. AD αότερον ώς), ορθώς έκρινε ν δ Asf
άλλ* αντί του άλη&εστέρως κατ* έμέ γραπτέον : άλη&ώς τοΖπος.
Αύτ. : Έν μέν τοις κώδιξι DM κείται εγωγ' εφη, έν δέ τφ κώδικι
εγωγ' **"?, ό δέ F παρέχει (μόνον) εγωγε.
Κατ' έμέ δ' δμως γραπτέον εγωγε φη(μι),

Α εϋρηται

Αύτ. : Τό λνσιτελέατερον μεταφραστέον : προτιμότερος.
3 4 8 a : διήλ&ε τω τον αδίκου : Μεταφράζω : διεξήλθεν (ήρίθμησε) χάριν τοο βίου
του αδίκου.
Αύτ. : Τήν πρότασιν ο* δυνώμε&ά ny εξευρεΐν εξηγούμαι : άν κατά τίνα τρό
πον είναι δυνατόν νά κατορθωθη τούτο ύφ* ημών.
Αύτ. : Τάς λέξεις (μόνας* διότι τάλλα είναι ευνόητα) άντιχαταχείναντες—λόγον
παρά λόγον μεταφράζω : άντικρούοντες (φροντίσαντες νά άντικρούσωμεν) §ν έκαστον
των επιχειρημάτων αοτοο.
3 4 8 b : Τήν φράσιν έκάτεροι εν έκατέρω ερμηνεύω : καί ημείς έν άμφοτέροις τοίς
λόγοις ημών αυτών καί οδτος έν άμφοτέροις τοις λόγοις του.
Αύτ. : άνομολογούμενοι
ομολογίας.

ηρος αλλήλους : Έξηγ. : προβαίνοντες αμοιβαίως βίς

Αύτ. : Τήν,φράσιν εξ αρχής ερμηνεύω ·" είς πάντα τά κατωτέρω ερωτήματα (βίς
έν έκαστον τών κατωτέρω ερωτημάτων).
348c : πάνυ γενναίαν ; Μετάφρ. : εύγενεστάτην.
34β«1 : Τήν άδιχίαν &ρα χακοή&ειαν καλείς ; : ΈνταΟθα ό Σωκράτης λογοπαικτεΐ
ένεκα της διττής σημασίας της (αμέσως προ της ανωτέρω προτάσεως) λέξεως «εοήθεια».
348« : xaì Ιαχνρον (είναι) : Εξηγούμαι : καί (δτι) Ισχυρό ν (ίκανόν) ποιεί τόν
άνθρωπο ν.
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349« : TÒ άτεχνώς έξηγητέον δια του

πράγματι,

b

3 4 9 : πλέον εχειν : ερμηνεύω : οπερέχειν, να είναι ανώτερος.—Ούτω μόνον δόναt a t τις να κατανόηση την κατωτέρω φράσιν <τής δικαίας πράξεως», ήτις είναι άντικείμενον του πλέον εχειν, καθ' απερ το ανωτέρω τον δικαίου.
Αύτ. : ΆντΙ της γραφής των κωδίκων Ουδέ τής δικαίας, ήτις βεβαίως δεν ευ.
σταθεί ενταύθα ('), ό μέν Adam γράφει : ουδέ της (πράξεως της} δικαίας, ό δέ Wilamowitz οβελίζεί to δικαίας.
Κατ* έμέ δ' δμως γραπτέον : ουδέ τήσδε, μα Δία,.
3 4 9 e ι ώς απάντων πλείστον αυτός λάβ-Q : Έξηγητέον ώδε' πώς να λάβη αυτός
( = 0 Ιδιος) τα πρωτεία μεταξύ πάντων.—Άρτιότητος χάριν μνημονεύω ενταύθα, δτι
αντί του (èv τοις κώδιξιν AD Μ) πλείστον αυτός, έν τω κώδικι F κείται αυτός πλείστον.
349α : Άλλα

τί μέλλει ; Μεταφράζω : Ά λ λ α τί θα είναι ; (δηλ. : βεβαίως είναι).

e

3 4 9 : Οΰκοΰν και απερ φρόνιμον, àya&óv, fi δέ Άφρονα, κακόν ; TÒ και, όπερ
δέν παρέχουσιν ούτε οί κώδικες FD ούτε ô Στοβαίος, κείται έν τφ κώδικι Α, εΙσάγεται δέ καΐ ύπό των νεωτέρων έκδοτων είς το κείμενον.
Κατά ταύτα δέν είναι απίθανος φθορά τις παλαιτέρου τινός (μή σωζόμενου)
κωδικός—ή καΐ του αυτογράφου του Πλάτωνος—κατά το χωρίον τούτο* επειδή δέ καΐ
ή τοιαύτη σύνταξις το μέν είναι σπανία (·), τό δέ δέν παρέχει τον απαιτούμενο ν νουν,
προβαίνω είς διόρθωσιν ώδε* Οΰ και, δΌπερ φρόνιμος, άγα&όν, ος δέ άφρων, κακόν ;
(ενν.: λέγεις τούτον) —Πβ. 341d: «ού καΐ ή τέχνη . . . », έτι δέ τό Σοφόκλειον «μεί
ζον* δστις αντί τής αύτοΟ πάτρας φίλον νομίζει, τούτον ούδαμοΰ λέγω».
Αύτ. : Τό ω άριστε έρμηνευτέον έν άρχπ (του έντ. λόγου του Σωκράτους) δια
του : ei ye (χρυσόστομε).
Αύτ. : πλεονεκτεΐν
ή άξιοϋν πλέον εχειν ·. Ουδόλως δύναμαι να νοήσω, πώς ό
Πλάτων, ταυτίζων ανωτέρω (καΐ κατωτέρω) τό πλεονεκτεΐν
προς τό πλέον εχειν, έν
ταΟθα διαστέλλει τάς δύο εννοίας' διό νομίζω, δτι αντί των (έν τοϊς σωζομένοις κώ·
διξι) λέξεων «πλεονεκτεΐν ή άξιοον» έκειτο έν τ φ αύτογράφω του Πλάτωνος τό κατ'
αρχήν μέν (μόνον) «ότιουν», μετά δέ φθοράν τίνα τοΟ αυτογράφου τούτου (κατά τό
χωρίον τούτο) μόνον «—ΙΟΥΝ», δπερ έξελήφθη ώς «ΑΞΙΟΥΝ», εντεύθεν δέ εκρίθη ύπο
άντιγραφέως αναγκαία ή συμπλήρωσις δια των λέξεων «πλεονεκτεΐν ή». Κατά ταΟτα
τάς μέν λέξεις «πλεονεκτεΐν ή» όβελίζω, αντί δέ του άξιοΰν γράφω 6,τιοΰν.—Πβ.
349b : « . . . δοκεϊ τί σοι άν έθέλειν πλέον έχει ν».
3 5 0 a : 'Αντί τοΟ αίρεΐσϋ·αι Ισως γραπτέον δύνασΦαι.
3 5 0 b : Τό Ισως ενταύθα εξηγούμαι : ομοίως.
3 5 0 d : Φαυμαστοΰ ό'σου : ερμηνεύω : πρωτοφανούς.
Α·ύτ. : πρότερον

δε ονπω : Κατ' έμέ ταΟτα μόνα κείνται έν παρενθέσει (οόχΐ τα

1. Πβ το μνημονευθέν Ιργον του σεβαατου διδασκάλου μου Κ. Δ. Γεωργοόλη, σελ. 351.
2. Φαίνεται, δτι (έάν μάλιστα δντως το χειρόγραφον, έξ οδ—αμέσως ή εμμέσως—προ*}λθ·ον ol vöv διασφζοντες τό χωρίον κώδικες, ώς καΐ τα παρά Στοβαίψ αποσπάσματα, είχεν
οποστί) φθοράν τίνα κατά τό χωρίον τοδτο) αντιγραφείς μή έννοοΰντες τό χωρίον και παραγό
μενοι (=παρασυρόμενοι) έκ των δύο δρθ-ώς Ιχουσών αΐτιατικών àya&òr καΐ κακόν, προέβησαν
είς διόρθωσιν τοδ χωρίου ο&τως, ώστε να προκύψω β,τι παραδέδοται
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από TOO «τότε» μέχρι του «έρυθριώντα», ώς έν τοις κώδιξι FD, είς οος ακολουθεί έν*
ταοθα καΐ ή έκδοσις της Όξωνίας, οοδέ τα άπό του—μετά tò «τότε»—«χα/», ώς έν
τοίς κώδιξιν AM), μετά δέ το έρυθριώντα στικτέον δι* άνω στιγμής. Έξηγητέον δέ τήν
φράσιν πρότερον δέ ονπω δια της φράσεως : τό πρώτον (κοινώς : δια πρώτην φοράν).
Δύτ. : επειδή δέ ονν : Μεταφράζω : όπωςδήποτε δ' δμως άφοΟ (ή : άφου δ' δμως
πράγματι).
Αντ. : τοντο μεν ήμΐν οϋτω χείσυοο : Εξηγούμαι : τούτο μέν άς ένθυμώμεθα ώς
οοτως ώμολογημένον, τοΟτο μέν έν τη συζητήσει μας έτσι δς ίσχύη —Άρτιότητος χά
ριν σημειωτέον ενταύθα, δτι αντί του (έν τοις κώδιξιν AFM καΐ παρά Στοβαίφ) ήμΐν
οντω χείσ&ω, έν τφ κώδικι D ευρηται οντω χείσ&ω ήμΐν.
Αντ. : ε"χω περί αντών λέγειν : Εξηγούμαι : δύναμαι όλόκληρον λόγον νά «εκ
φωνήσω» περί αυτών.
Αντ. : εΐ oöv λέγοιμι : Τό οΖν ένταΟθα μεταφράζω : πάντως.
350« : εϊεν έρώ καί χατανενσομαι χαί άνανενσομαι : Κατ' έμέ τό χωρίον νοσεί.
Αντ. ; ΆντΙ του Καίτοι τι Άλλο βούλει ; νομίζω ypoc ατέον : Και τι ετι άλλο βούλει ;
Aw. : iva noi εξής διασχεψώμεΦα τον λόγον : Εξηγούμαι : Ινα συνεχίσωμεν τήν
έξέτασιν του ζητήματος.
3 5 1 a : δτι χαί δυνατώτερον

χαί Ισχνρότερον

εΐη αδικία δικαιοσύνης : 'Ερμηνεύω :

δτι καί ίκανώτερον καί ίσχυρότερον καθιστή τον υπ* αυτής κατεχόμενον ή αδικία ή ή
δικαιοσύνη (=έν συγκρίσει προς τήν δικαιοσύνην).—Πβ. 348e—Προσσημειωτέον δ', δτι
αντί τοΟ έν τοις κώδιξιν AD δτι χαί ό F παρέχει χαί δτι.
351 b ; ΆντΙ του αδιπον είναι νομίζω γραπτέον οϊόν τ' είναι.—Πβ. 351e (δύνασθαι),
351d (αδυνάτους), 351e (δύναμιν), 352a (αδύνατον), 352b (δυνατώτεροι—cTol τε), 352c (έρ·
ρωμένως—αδύνατοι), μάλιστα δέ 351b (. . . δύναμιν . . . ).
Ain. : αδίκως : Συναπτέον (έν τη εξηγήσει) τφ οΐόν τ' είναι, έξηγητέον δέ δια
τής φράσεως : (δτι είναι δυνατόν) άνευ δικαιοσύνης.
Αντ. : χαί χαταδεδονλ&σϋ-αι : Ερμηνεύω : καί νά έπιτύχη του σκοπού αυτής (νά
έχη καταδουλώσει αύτάς). — Τα δέ έξης «πολλάς δέ καί ύφ' εαυτή έχειν δουλωσαμένην»
όβελίζω ώς ερμήνευμα τοΟ «καταδεδουλώσθαι», δπερ κακώς ô Cobet έκρινεν όβελιστέον.—Σημειώσεως δ' άξιον καί δτι αντί τοΟ έν τοις κώδιξιν ADM êavzfj, ό F παρέχει
έανχήν.

Αντ : Τάς λέξεις Μα%&άνω—δτι σος ούτος ήν δ λόγος (μόνας* διότι τάλλα ευ
νόητα) έξηγοΟμαι : ενθυμούμαι, δτι τοΟτο (καί πρότερον) είχες είπεΐ.—Πβ. 344a καί 348d.
351 e : Τό δη μεταφράζω : τώρα.
351 d : ω άριστε : Πβ. δσα σημειουμαι ανωτέρω, έν 349e.
351e

:

διοίσονται. μεταφράζω : θά διαφωνήσωσι, θά έλθουν είς όήξιν.

Αύτ. : ώ Φανμάσιε : Έξηγητέον προ πάντων τών ενταύθα λόγων του Σωκρά
τους (επομένως καί προ τοΟ εάν) δια τής φράσεως : σπουδαία τα λέγεις (τ. 6. αϊ απο
κρίσεις σου είναι λαμπραί).—Πβ. δσα παρατηρώ ανωτέρω περί τής φράσεως «ώ άριστε».

-
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Αύτ. : èv évi: εξηγούμαι : εντός της ψυχής ενός (μόνου).
Αύτ, : Το μων μή σημαίνει δ,τι και τα παρ' ήμΐν τάχα (έν όμοίαις φράσεσιν).
Αύτ. : ήονδεν ήττον εξβι ; Μεταφράζω : ή μήπως καθόλου δέν θα υστέρηση (είς
έπήρειαν) (») ; — "Οσον δ' άφορα" είς τήν παράδοσιν του χωρίου, παρατηρώ, δτι ή μέν λέ·
ξις ήττον κείται έν τοις κώδιξι FDM, άλλ* έν τφ Α εδρηται μόνον έν τη φ α γεγραμ*
μένη* ή δέ λέξις «ίίξει», ήν παρέχουσιν ol κώδικες AFM, παραλείπεται έν τ φ κώδικι D.
Αύτ. : Μηδέν ήττον εχέτω : Μεταφράζω : ας γίνη δεκτόν, δτι καθόλου δέν θά
υστέρηση
Α ύ τ . : γένει : εξηγούμαι : τάξει πολιτών.
352» . μεά·' αντοϋ ; Ε ρ μ η ν ε ύ ω : έν συνεργασία τών μελών, έξ ών αποτελείται.
Αύτ. : . . . δή, οΖμαι : "Εχων προ οφθαλμών τήν συνέχειαν του λόγου έκρινα
δποπτον το «οΐμαι» ένταοθα, προέβην δέ περαιτέρω είς τήν είκασίαν, δτι Ισως αντί τοο
<δή, οΐμαιι έκειτο πρότερον €τοίννν*.
Αύτ. : ποιήσει : Έρμην. : θα προξενήση.
352b , Ενωχον τον λόγον— ϋ-αρρών : Έξηγοομαι: Νά έχης μετά
άπο τοο σεαυτου λόγου (ώσεί άπό φαγητού καΐ ποτού*) άπόλαυσιν.

θάρρους τήν

Αύτ. : Λέγων €τοΐσδε> (=είς τούτους έδώ, δηλ. τους θεούς) ό θρασύμαχος φαί
νεται, δτι έδείκνυε τον έν τη αυλή βωμόν (*).
352c : άλλα δή : Έξηγοομαι : να εΤσαι δέ βέβαιος, δτι. . .—-Το δέ έπόμενον (μέσο·
λαβοοντος του xal) ους Ισοδυναμεί κατ* έμέ τφ «ε! τινας».—"Οσον δ' άφορ§ είς τήν
παράδοσιν του χωρίου, παρατηροΟμεν, δτι αντί τών λέξεων €δή καί οδς» τών κωδίκων
FM, έν τφ κώδικι D καί παρά ΣτοβαΙω κείται (μόνον) «καί οδς», έν δέ τφ κώδικι Α
είναι μέν γεγραμμένον <δικαίους», είναι δ' δμως προσγεγραμμένη, ύιιό της αυτής, ώς
φαίνεται, χειρός, καί ή διόρθωσις : δή καί ους.
Αύτ, : Το ερρωμενως ερμηνεύω · €άποτελεσματικώς».
Aûr, ; ου γαρ αν άηείχοντο αλλήλων: 'Εξηγούμαι; διότι δέν θά έμενον, χωρίς νά
βάλουν χέρι ό ένας εΙς τόν άλλον.·—ΕΙ δέ μή, γοαπτέον €άντείχοντο». — Παρασημειω·
τέον δ*, δ α το c5v», δπερ παρέχουσα οί κώδικες AFM, έτι δέ Ô Στοβαίος, παραλείπε
ται έν τφ κώδικι D,
Αύτ. : μήτοι «at αλλήλους γε xaì εφ' ους ήσαν άμα άδιχεΐν : "Αντί τοΟ «άμα άδΐ"
κεΐν>, παρά ΣτοβαΙω κείται «άδικείν δμα>.
Κατ' έμέ δ' δμως γραπτέον : μηχέτι αλλήλους, δτ' επ' άλλους ήσαν, ανναδιχεΐν'
Α ύ τ . : δι1 ην έπραξαν, α έπραξαν : Προ τούτων, ήτοι μετά το ανναδιχεΐν απαι
τείται άνω στιγμή* εί δέ μή, γραπτέον {xaì) δι'ήν έπραξαν κ.τ.λ. (διότι προηγείται τό :
η αντους εποίει κ.τ.λ.).
Αύτ. : ΆντΙ του παραδεδομένου αδικία γραπτέον '· άνοια' εΐ δέ μή, γραπτέον τ%
έληΦεία—πρ.
591 d (βιβλ. θ').

1. Δια τής λέξεως «επήρεια» νοώ τήν βλαβεραν Ινέργειαν, τήν παροχήν βλάβης. 'Ιστίον
ο' δτι ή τοιαύτη %%ς λέξεως σημασία (προς ταΓς δλλαις) άπαντφ πολλαχοδ (π. χ. 18ε Αουχιαν.
Υπέρ Προσαγ. Πταίσμ. 1).
2. Κακώς—κατ' έμέ—ol μέχρι τοδοβ έρμηνβοταΐ έξηγοδνται τό «τοϊσδβ».
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3 5 2 d : φαίνονται μεν ovv nal vvv: Ερμηνεύω: βεβαίως, καΐ δν μηδέν άλλο σχετικόν εΤπωμεν, είναι προφανές, Οτι ol δίκαιοι είναι εοδαιμονέστεροι.
Ave. : Περί του επιτυχόντος : Πβ. 344e: «ή σμικρόν . . . . άλλ" OU βίου διάγω·
γήν . . . . > (κατά τους κώδικας ADM- διότι κακώς έν τφ κώδικι F αντί τοΟ «άλλ*
οΰ» κείται «δλου») (').
Αντ. : Sonst τί σοι είναι ϊππον έργον ; 'Εξηγούμαι : νομίζεις, οτι έχει Ιδιαίτερόν
τι Ipyov δ ίππος (δτι θεραπεύει Ιδιαίτερόν τίνα σκοπον ό Ιππος) ;
3 5 2 e : ο αν η μόνφ εχείνω jzoifj τις ή άριστα : Ερμηνεύω : όπερ ήθελε πράττει
τις δια μόνου εκείνου (του ίππου ή του οιουδήποτε άλλου) καΐ δι' ούδενός άλλου ή
τουλάχιστον δ,τι κατά τον άριστον τρόπον ήθελε πράττει τις δια μόνου εκείνου
3 5 3 a : Πνν&ανόμενος : 'Εξηγούμαι : δτ' (=δτε) έζήτουν νά μάθω.
Αύτ*. .· ΆντΙ του παραδεδομέιΌυ « ον τοϋτο εκάστου εϊη έργον νομίζω γραπτέον:
εϊ συ τοΰτο εχάστου αν Ό'είης έργον.—Πβ. 352e.
353b : αρετή : ερμηνεύω : Ιδιαίτερόν πλεονέκτημα, Ιδιαιτέρα—έξοχος ίδιότης, δύναμις.—Πβ. δσα £γραψεν ό σεβαστός διδάσκαλος μου κ. Κωνσταντίνος Ί ω . Λογοθέ
της έν τφ περιοδικφ Πλάτωνι, 1961, σελ. 184—85.
ΑνΧ. : όφ&αλμων, φαμέν, εστί τι έργον ; ΆντΙ τοΟ *φαμεν* ό Στοβαίος παρέχει
(απλώς) μεν, αντί δέ του «έστι τι», δπερ κείται έν τφ κώδικι F καΐ παρά Στοβαίω, ol
κώδικες ADM παρέχουσιν «έστιν».
Οοτως είναι πιθανόν, δτι έν τ φ άρχετύπω αντί του «φαμέν» κ α ι T O Q € μέν»
έκειτο—κατόπιν φθοράς τίνος—μόνον CN, δπερ έκληφθέν ώς e N συνεπληρώθη ύπο μέν
του Στοβαίου ώς Μ6Ν ύπό δέ των αντιγραφέων ώς ΦΑΜεΝ. Ά λ λ ' αοτη δή ή συμπλήρωσις (ή ύπό των αντιγραφέων κυρίως) καταδεικνύει καΐ δτι προ τοο CN υπήρχε
κενόν τι Κατά ταοτα, επειδή καΐ ό νους ενταύθα άιταιτεί κατ* έμέ τήν λέξιν Χοιον,
(ίκασα, δτι τό CN προήλθεν έκ φθοράς ουχί του G N άλλα του ON, δπερ ήτο το τελευταΐον μέρος της λέξεως ΙΔΙΟΝ.— Πβ 353d (ίδια). Γραπτέον άρα κατ" έμέ : οφ&αλμ&ν ίδιον εστί τι έργον ;
Αύτ. : ώτων ήν τι έργον ; Νομίζω γραπτέον : ώτων εστίν έργον ; Σημειωτέον εν
ταύθα, δτι τα μετά τήν έν τφ προηγουμένω παραδείγματι λέξιν «Ipyov» ("Εστίν.—νΑρ'
οΖν χαΐ αρετή κ.τ.λ.) μέχρι των λέξεων ώτων ήν τι έργον, άπερ παρέχουσιν ol κώδικες
AFM, έτι δέ ό Στοβαίος, παρελείφθησαν έν τφ κώδικι D, προφανώς διότι τό βλέμμα
του άντιγραφέως του κώδ. D, ευθύς ώς οδτος αντέγραψε τάς λέξεις «οφθαλμών ϊδιον
δστι τι έργον;», έπεσεν είς τήν έν τ φ άρχετύπω λέξιν έργον της φράσεως «ώτων . . . .
έργον»· επειδή δέ μετά ταύτην έκειτο ή λέξις Ναί, άντέγραψεν αμέσως ταύτην. 'Ορθώς
άρα ol νεώτεροι έκδόται είσάγουσιν είς τό κείμενον καί τά έν τφ κώδικι D παραλειφθέντα.
3 5 3 e : αλλ' αντί τής αρετής
μειονέκτημα (ελάττωμα).

καχίαν : "Εξηγούμαι : άλλα τουναντίον (άν έχουν)

Αύτ : καχία δέ : Ερμηνεύω : ελλείψει δέ ταύτης (της αρετής, της δυνάμεως).
3 5 3 d : Τί&εμεν ούν χαί ταλλα πάντα εις τον αυτόν λόγον ; 'Εξηγούμαι ; Λοιπόν
καί ταλλα πάντα ύπάγομεν ύπό τήν αυτήν άπόφανσιν (θεωροΟμεν ώς οοτως έχοντα) ;—
1. Κακώς δρα βίσήγαγε τήν λέξιν ταύτην sic τό κβίμβνον δ J. Barnet.
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"Οσον δ' άφορ$ είς τήν ποράδοσιν του χωρίου, παρατηρώ, δτι âv τφ κώδικι F καί
•καρά Στοβαίφ κείται (κακώς) «αυτόν τούτον» αντί τοΟ εν τοις κώδιξιν AD Μ «αυτόν».
Αύτ. : xaì φαΐμεν ίδια εκείνης είναι ; : ΆντΙ του «ψαϊμεν», δπερ παρέχουσιν ol
κώδικες ADM, έν τφ κώδικι F καΐ παρά Στοβαίω κείται «φαμέν», αντί δέ της λέξεως
«εκείνης», ήν παρέχουσιν οί κώδικες AFDM καΐ ό Στοβαίος καΐ ήν δβελίζει δ Madvig,
παραδέδοται καΐ γραφή «εκείνου».
Ά λ λ α κατ' έμέ γραπτέον : Ηαχ <<>ν> φαϊμεν ϊδια εκείνης «ίνα* ;
353e : 'Ανάγκη αρα κακ$ ψνχΰ κ.τ.λ.: Τήν λέξιν ανάγκη
προσήκει, άφεύκτως προσιδιάζει.

εξηγούμαι : άφεύκτως

Aôr. : 'Αντί τσΟ Ούκονν{') Ισως γραπτέον Ονκονν, δπερ «οοκουν» ενταύθα έξηγητέον : έπειτα δέν είναι αλήθεια δτι .. . —
ΑυΤ. ·" Ή μεν αρα δικαία ψυχή καί δ δίκαιος ανήρ κτλ. '· Το και ερμηνεύω : καΐ
επομένως.
354'' : τον αεί ηαραφερομένον άηογενονται άρηάξονζες : 'Εξηγούμαι : τρώγουν
(δοκιμάζουν) αρπάζοντες έκ του εκάστοτε προσφερομένου νέου φαγητού.
Αύτ. : οΰκ άπεσχόμην : 'Οριστική αντί απαρεμφάτου άναχολούθως πως (Ενεκα
της άπό τοΟ δοκω αποστάσεως). 'Αλλ' ή ανακολουθία αοτη αίρεται πως, αν στίξωμεν
δι" άνω στιγμής μετά τήν έν 354b λέξιν «αρετή».

Β'
3 5 7 a : Γράφω : το δ' ήν αρα [ώς εοικε] προοίμιον, ήτοι δβελίζω το «ώς ÏOIKS»
κρίνων τούτο ερμήνευμα του «άρα», δπερ «άρα» ενταύθα κατ* έμέ σημαίνει : κατά τα
φαινόμενα, καθώς βλέπω τώρα.—Πβ. Τζαρτζ. Συντ. άρχ. O.E.Σ.Β. 1940, σελ. 128,
Αύτ. : άνδρειόταχος : Μεταφράζω : τολμηρότατος, «άποφασιστικώτατος» (*).
357c : οίον al : Ερμηνεύω : δπως κατ' αντίθεσιν προς τό ανωτέρω (πρώτον) πα
ράδειγμα (ξενικώς : «αφ' έτερου», «έξ άλλου») (•) είναι . . .
Αύτ. : ίατρενεσ&αι : 'Εξηγούμαι : (το) δέχεσθαι δ,τι ό Ιατρός επιτάσσει (ύποβάλλεσθαι είς Ιατρικήν θεραπείαν).
357<* : Τάς λέξεις γαρ olv μεταφράζω : βεβαιότατα.
3 5 8 a ; Οΰ τοίνυν δοκεϊ, εφη : 'Αντί του έν τοις κώδιξιν AD Μ «δοκεΐ δφη», δ F
μόνος παρέχει «έφη δοκεΐ».
"Αλλά νομίζω γραπτέον : ΟΥ <ΤΟΥΤΟΥ ΜΘΝ>ΤΟΙ ΦΥΝ<ΑΙ> ΔΟΚ6Ι 6ΦΗ κτλ,—
Ή διόρθωσίς μου πάντως αοτη, δι' ής καί νους παρέχεται (είναι άλλως τε καί σύμφωνος προς τα κατωτέρω περί γενέσεως της δικαιοσύνης) καί ή σύνταξις γίνεται κανονι
κή, δικαιολογείται καί παλαιογραφίκώς' διότι, καθ* δ είκάζω, τό μέν ΤΟΥΤΟΥ, κείμενον έν τφ αύτογράφω τουλάχιστον του Πλάτωνος, ήτο εΰκολον να παραλειφθη έν τπ

1. Τοδ έν τ·§ φροίσει «Oûxoùv αρετήν γε συνεχωρήσαμεν ψυχ5|ς είναι δικαιοοόνην, κακ(αν δέ άδικίαν ;».
2. "Εγραψα τήν λέξιν έν είσαγωγικοΐς ώς αδόκιμον.
3. Περί του ξενισμού «έξ άλλου» lòi καί δσα Ιχει γροίψει 6 σεβαστός διδάσκαλος μου
Κωνσταντίνος Ίω. Λογοθέτης έν τφ Περιοδικφ Πλάτων ι, 1960, σελ. 8.
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αντίγραψα δια τα Ιν τέλει ΟΥ (ό αντιγραφέας δηλ. γράψας το ήγούμενον άρνητικόν ΟΥ
καΐ Ιδών τοΟτο ένόμισεν, δτι έγραψε καΐ το είς ΟΥ λήγον ΤΟΥΤΟΥ), το δέ Μ^Ν (του
MGNTOI) καί το ΑΙ (του ΦΥΝΑΙ) κατέχοντα ελάχιστον έκάτερα χώρον, ήτο εοκολον f)
έν αύτφ τφ αύτογράφω του Πλάτωνος ή έν παλαιφ τινι κώδικι (καθόλου δ' είπείν έν
τ φ κώδικι, έξ οδ ol σωζόμενοι κώδικες) να άφανισθώσιν έκ του χρόνου* τότε δέ καΐ το
γράμμα (ι) Φ (είτε άρχήθεν ή το δυσδιακρίτως γε/ραμμένον, είτε τφ χρδνω έφθάρη πως)
μετά πολλής εύ\ογοφανείας ή"το δυνατόν ύφ' οίουδήποτε άντιγραφέως νά παραναγνω·
σθί) ως Ν, ίνα μετά των άλλων σωζόμενων γραμμάτων (TOI καΐ ΥΝ) άποτελέσο τήν
λέξιν ΤΟΙΝΥΝ.—Μεταφράζω δέ τήν πρότασιν <ού τούτου μέντοι φοναι δοκεΐ τοις πολ·
λοίς άλλα του επιπόνου είδους» ώδε* "Αλλ" Ομως κατά τάς δοξασίας τών πολλών (ή
δικαιοσύνη) δέν προέρχεται (δέν προήλθεν) έκ τούτου άλλ* έκ του επιπόνου ^ κ ο π ι α σ τ ι 
κού) είδους του άγαθου.
(Svina)

Α ύ τ . : Τήν φράσιν δια δόξαν κρίνων ερμήνευμα (μτγν.) της φράσεως βνδοκιμήσεων
οβελίζω.
3 5 8 e : Τό άρα μεταφράζω : €δά>.

Α ύ τ . : άπονων Θρασνμάχον «at μυρίων άλλων : ΤαΟτα νομίζων ερμήνευμα της
Φράσεως «διατεθρυλημένος τα ώτα» οβελίζω.
3 5 $ d ; Τήν λέξιν εΐηών εξηγούμαι : δια του έμαυτοο λόγου.
Α ύ τ . : Τήν λέξιν ηολλάκις κρίνω οποπτον.
35fle : Έ ν τοις κώδιξιν AM κείται ti ον τε' αντί δ* δμως τούτου εορηται έν μέν
τ φ κώδικι F οΐόν τε, έν δέ τφ D τί οϊόν τε, ό δέ (νοθευθείς) Monacensis 237 παρέχει
τί oìovrui ΚαΙ ό μέν Stallbaum ενταύθα συμφωνεί τφ κώδικι F, δ δέ Hermann δέχεται
τήν γραφήν τοΟ D, του Schneider άκολουθουντος είς τόν Monac. 237. Άλλ" δ Adam
γράφει οΐόν τέ τι, ό δέ Tucker τί τφ οντι.
Κατ' έμέ δ' δμως γραπτέον όποιον τε.
Αύτ. : ηλέονι δε καχφ νπερβάλλειν το άδικεΐσθ·αι η άγα&φ το άδικεϊν : Μετα
φράζω : εΐναι δέ πολλφ μάλλον κακόν τό νά άδικήταί τις, παρ* δσον είναι αγαθόν
τό νά άδικη.—Παρασημειωτέον δ', δτι αντί του έν τοις κώδιξιν AF «πλέονι» ol κώδικες
DM παρέχουσι «πλέον».
3 5 9 a : έντεν&εν δή : εξηγούμαι : δια τοοτο ακριβώς.
Α ύ τ . : Ή λέξις ταύτη* ενταύθα ίσοδυναμεΐ τφ τοιαύτην.
Αύτ. : μεταξύ οϋααν ; Ό σεβαστός διδάσκαλος μου κ. Κωνστ. Δ. Γεωργούλης,
ίνθ* αν. σελ. 353 παραβάλλει προς Άριστοτ. Ή θ . Νικομ. 1133b 30 (<δήλον, δτι ή δικαιοκραγία μέσον εστί του άδικεϊν και άδικεΐσθαι>).
Νομίζω δ* δμως, δτι έν τφ έξεταζομένω χωρίφ της Πολιτείας όφείλομεν αντί
τοΟ «μεταξύ οΰσαν» νά γράψωμεν μετέχονσαν τά συμφραζόμενα όδηγόν Εχοντες. ΈξηγοΟμαι δέ τήν λέξιν μετέχονσαν ώδε" ήτις φύσις της δικαιοσύνης μετέχει. . .
Αύτ. : άρίοτον οντος : 'Εξηγούμαι : άκρου άγαθου.—Οοτω καΐ τό κατωτέρω χαnimtov μεταφράζω· άκρου κάκου.
3 5 9 a ~ b : ονχ ώς άγα&όν, αλλ' ως αρρώστια τον άδικεϊν τιμώμενον '- 'Ερμηνεύω :
ουχί διότι θεωρείται αγαθόν, άλλα διότι κρίνεται άναγκαΐον έξ αδυναμίας (άνικανότητος) «ρός διάπραξιν της αδικίας.
1. Το8 ΦΓΝΑΙ.

190 359b : TÒ δη εξηγούμαι : καθώς βλέπεις.
Α ύ τ . : Ώς δε xal οι επιτηδεύοντες αδυναμία του άδιχεΐν άκοντες avrò έπιτηδεύονσι '· Ερμηνεύω : "Οτι δέ, κατά τον ανωτέρω διισχυρισμόν μου (=ώ$), καΐ ol έξ
αδυναμίας προς διάπραξιν αδικίας άσκοΟντες (διαπράττοντες) το δίκαιον, πράττουσιν
αοτά παρά τήν θέλησίν των . . . . (Το άκοντες έπιρρηματικόν κατηγορούμενον).
b — c

359
: et τοιόνδε ποιήσαιμεν τfj διάνοια' δόν ες εξονσίαν έχατέρψ ποιεΐν, 8,τι
αν βούληται, τω τε διχαίω Hat τω άδίκφ, εΐτ' ίπαχολου&ήοαιμεν
Φεώμενοι î Ταύτα
(μόνα' διότι τα αλλά ευνόητα) έξηγοΟμαι ώδε : άν προβώμεν (ήθέλομεν προβή) είς οπόθεσίν τίνα, ola ή έξης* S ν δηλ., άφο0 δώσωμεν τήν «δυνατότητα» καΐ είς τον Ινα καΐ
είς τον άλλον, δηλ. καΐ είς τον δίκαιον t a l είς τόν άδικον, να πράττη δ,τι τυχόν θέ
λει, ήθέλομεν παρακολουθήσει (ή απλώς : παρακολουθήσωμεν) μετά προσοχής . . . .
Ì59c : Τό ονν εξηγούμαι : τότε.
Α ύ τ . : είς ταντον Ιόντα δια την πλεονεξίαν : Ερμηνεύω : καταλήγοντα είς τήν
αυτήν πραξιν ένεκα της προς κτήσιν αγαθών καΐ έιτικράτησιν ορμής.—Πβ. δσα σημειουμαι ανωτέρω περί του έν 349b «πλέον εχειν» καΐ του έν 349c «ώς απάντων πλεί
στον αυτός λάβη».—Προσθετέον δ', δτι αντί του εν τοις κώδιξιν ADM δια ô F (μόνος)
παρέχει επί.
Αΰτ. : ο : 'Εξηγούμαι κοινολεκτών : «πράγμα, τό όποιον» (τ. ë. ήν πλεονεξίαν).
Αύτ. : πασά φνοις : Έξηγητέον : οίοσδήποτε άνθρωπος (οίουδήποτε χαρακτήρος).
Αντ. : νόμω δε βία. παράγεται επί τήν τον ϊσου τιμήν : Δείγματα μεταβολής του
έξηρτημένου λόγου είς άνεξάρτητον ώς καΐ ερμηνείας της τοιαύτης μεταβολής, παρέ
σχον πολλαχοο της «Περί της Συμφύρσεως έν τη 'Ελληνική γλώσση» εργασίας έμαυτου, είς ήν καΐ παραπέμπω. Μεταφράζω δέ τήν πρότασιν ταύτην της Πολιτείας, ώς
έξης : άλλ' έκ τών νόμων δια της βίας φέρεται προς τήν ίσοτιμίαν καΐ ίσομοιρίαν. —
Προσθέτω, δτι αντί του έν τοις κώδ. ADM «νόμω* ô F μόνος παρέχει «νόμου», αντί
δέ του έν τοις κώδ. AF <βία» ol κώδικες DM παρέχουσι «καί βία», προφανώς έκ προσ
θήκης τών αντιγραφέων.
359d—e : τούτον δε άλλο . . . . εχβήναι : Περί των γραφών καί τών διορθώσεων
του χωρίου ίδέ τό μνημονευθέν έργον του κ. Κ. Γεωργούλη σελ. 354, έτι δέ τό έν τη
έκδόσει τοΟ J. Burnet κριτικόν υπόμνημα.
Δέχομαι πάντως μετ* άλλων τήν γραφήν : τοντον δε άλλο μεν εχειν ουδέν, περί δε
τ
Ώ Χεί2^ χρνσονν δαχτύλιον' ον περιελόμενον
εχβήναι.
3 5 9 e : προς εαυτόν, είς το εϊοω της χειρός : Κατ* έμέ ταύτα σημαίνουσι : «προς
tò μέρος του, δηλαδή προς τό έσωτερικόν της χειρός αοτου».—Άπλούστερον δέ ταύτα
πάντα εξηγούμαι : προς τό έσωτερικόν μέρος τής χειρός αύτοο.
3 6 0 a : επιψηλαφώντα

: 'Εξηγούμαι κοινολεκτών ώδε" «ένφ έπασπάτευε».

b

3 6 0 : Ό τύπος δόξειεν καθ' Ελξιν έξηνέχθη.
330c : έπϊ ταΰτον ΊΌιεν : Πβ. δσα σημετουμαι ανωτέρω, 359c—Δέχομαι
γραφήν Ι1) τών κωδ. AM : επί ταϋτον (άνευ τοΟ αν, δπερ εννοείται) ϊοιεν.
1. Έν τφ κώδικι F φέρεται επί ταύτ' αν ϊοιεν, έν δέ τφ
ϊοιεν, Ό δέ J. Burnet Ινθ·' αν. γράφει ; επί rôtir' αν ϊοιεν.

D

κείται επί

δέ τήν

ταϋζ' &ν
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Αύτ. : ώς ονχ àya&ov Ιδία ο'ντος ι Μεταφράζω : διότι, ώς φαίνεται, αγαθόν καθ.
εαυτό δέν υπάρχει.
3 6 0 d : Τήν λέξιν Μ/α εξηγούμαι : καθ' έαυτήν.
Αύτ. : Τήν μετοχήν λέγων μεταφράζω : αγορεύων, δημηγορών.
Αύτ. : τοιαύτης

εξουσίας επιλοβόμένος : Μδταφράζω : άφοΟ λάβη τοιαύτην δϋναμίν.

Αΰτ. : τοις αίσ&ανομένοις : εξηγούμαι : είς εκείνους, «πού καταλαβαίνουν», είς
τους νοήμονας.
Αύτ. : Ταΰτα μεν ούν δή ούτω : Μεταφράζω : Λοιπόν ταύτα μέν,
έτσι είναι.
3 6 0 e : êàv διοστηοώμεϋα

δπως

βλέπεις,

: Μετάφρ. • έάν νοερώς (παρα)στήσωμεν έναντι αλλήλων.

Αύτ. : Τίς ούν δη ή διάοτασις ; ηδε' 'Εξηγούμαι : Λοιπόν πως ακριβώς πρέπει να
νοήσωμεν τήν τοιαότην άντιπαραβολήν ; "Ιδού.
Σημειωδες, δτι αντί του έν τοις κώδιξι FDM «τίς>, έν τω κώδικι Α μόνω φέ·
perai <tl>.
3 6 0 e — 3 6 1 a : . . . αδύνατα . . . δυνατά . . . καί τοις μεν επιχειρεί, τα δε iâi : Xta~
στον.—Ίστέον δ* ομως καί δτι αντί του έν τοΐς κωδ. ADM αδύνατα . . . δυνατά ό F πα
ρέχει δυνατά . . . αδύνατα.
361» : επιχειρών όρ&ώς τοΐς άδιχήμασι λαν&αιέιω Ι Έ ξ η γ. : δς θεωρήσωμεν, δτι
πράττει ορθώς τα αδικήματα, χωρίς να γίνηται αΙσθητός (κοινώς : αντιληπτός).
Αΰτ. : ούχ άφαιρετέον αλλ' : Ταύτα κρίνω οποπτα.
3 6 1 b : επανορϋ-οΰοϋαι δυνατφ είναι: ΈνταΟθα όφείλομεν έκ του ανωτέρω δοτέον
να νοήσωμεν όμοίαν τινά φράσιν, οίον επιτρεπτέον
αύτφ.
Αΰτ. : λέγειν τε ίκανφ δνχι προς το ηεί&είν, εάν τι μηνύηται των αδικημάτων χαί
βιάσασ&αι : Έξηγ. : ώς ικανός καί να όμιλβ πειστικώς, δταν τι τών αδικημάτων αοτοΟ
γίνηται φανερόν (άποκαλύπτηται) καί νά έπιτόχη δια της βίας . . .
Αΰτ. : διά. τε άνδρείαν Mal ρώμην χαί δια παρασχευήν φίλων xal ουσίας '. Έξηγ. ·
τό μέν (κοινώς : άφ* ενός μέν) έ"νεκα της τόλμης καί της σωματικής δυνάμεως, τα δέ
(κοινώς : άφ* έτερου δέ) διότι φροντίζει να 2χη φίλους καί περιουσίαν.
561 e : Συμφωνών τω Hermann, μετά τήν λέξιν γιγνομένων στίζω
γμής, τό δ* αμέσως έπόμενον αλλά εξηγούμαι : τουναντίον ή λοιπόν.

δι" άνω

στι*

3 6 1 d Ι Τάς λέξεις ώς ερρωμενως—είς τήν χρίσιν εχχα&αίρεις (μόνας) εξηγούμαι Ι
μέ πόσην δύναμιν κρίσεως «ξεκαθαρίζεις».
Αΰτ. : Μετά τήν λέξιν άνδροΐν πρέπει νά τεθη (αντί τελείας) θαυμαστικόν.
3 6 1 e : χαί δή χαν : Έ ξ η γ . : καί αν δά.
Αύτ. ; στρεβλώσεται : Έξηγ. : θα βασανισθη (διά στρεβλώσεως καί έξαρθρώσεως
τών μελών του σώματος του διά της στρεβλής).
3 6 2 a : are εηιτηδεύοντα
ηραγμα άλη&είας εχόμενον χαί ου προς δόξαν ζώντα*
Εξηγούμαι · επειδή ασκεί πραγματικόν (άποδοτικόν) ε*ργον καί δέν ζά διά τήν φήμην.
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362

a — b

:

βα&εΐαν αλοχα δια φρενός
χορπονμενον,
εξ ής τα χεδνά βλαστάνει βουλεύματα (')
'Ερμηνεύω : δρέπων δίκην καρπών έκ της (olovel) δια τοΟ νοΟ γινομένης συστηματικής
άρόσεως σπουδαίας σκέψεις ( 9 ).
3 6 2 b : πρώτον μεν: Τά εντεύθεν μέχρι της λέξεως άδιχεΐν αποτελούσαν
γησιν (») της φράσεως <où δοκεΐν άλλ* είναι».

έκεξή·

Aar. : ΆντΙ του (κακώς κατ* έμέ) παραδεδομένου δοχονντι διχαίω είναι νομίζω (*)
γρακτέον : δοχονντα δίκαιον εϊναι.
Ανχ. : Τήν λέξιν χοινωνεΐν κρίνων ερμήνευμα του ξνμβάλλειν (8) δβελίζω. "Εξη
γούμαι δέ τάς λέξεις ξνμβάλλειν, οϊς αν ε&έλτι ώδε' να συνδέηται δια φιλίας (να συνά*ΤΒ σχέσεις) προς δσους θα ήθελε.
Auf. : Hal παρά ταντα πάντα ώφελεΐσ&αι χερδαίνοντα τφ μη δυσχεραίνει? τα άδι·
xatv : Έξην· : καΐ έκ πάντων τούτων να ώφελήται (άφοΟ κερδαίνει) μέ τό νά μή διεγείρη τ Πν άγανάκτησιν ή αδικία αυτού.
3 6 2 e : μάλλον προοήκειν

êx τών εικότων : Έ ξ η ν . : νά φαίνηται λογικώτερον.

362d : ΆντΙ του ΟΥ ΤΙ ΠΟΥ (OÖ τί που) νομίζω νραπτέον CY ΔΗΠΟΥ (Συ δήιιου=σύ τάχα, σύ δά) (β).
Αύτ : Άλλα
410c (βιβλ. Γ').

τί μήν ; Έξην· : Ά λ λ α τί δά νομίζεις σύ ;—Πβ. πολλά χωρία, οίον

1. Πβ, ΑΙσχύλ. Επτά ini θ. 594—95.
2. αΛο£=αδλαξ, σκάμμα κ τ.τ , μετωνυμικώς δε—άροσις,
3. Δέν έννοω ένταδθα ερμήνευμα προστεθ-έν δπό μεταγενεστέρας χειρός αλλ* κανονικήν
έπεζήγησιν (κατά τα διδάγματα τοδ Συντακτικού) γραφεΐσαν δπ* αύτοδ τοδ Πλάτωνος.
4. Ουδόλως δυναμαι να νοήσω, πώς είναι δυνατόν να φίρηται ή δοτική ένταδθα. Βε
βαίως δ Πλάτων παρέχει πλείστας ανωμάλους συντάξεις' άλλ' έν ταϊς περιπτώσεσι ταύταις αϊ
άνωμαλίαι αΐτιολογοδνται κατά τίνα τρόπον (π χ. ψυχολογικως). Ένταδθα δ' δμως ποίος δ λόγο€ tfjç ανωμαλίας ;—Πάντως ή έκ τής φράσεως «έν τη" πόλει» καθ* Ιλξιν εκφορά φαίνεται
άδβνατος.
5. ΆντΙ τοδ έν τοις κώδιξιν 4M ξνμβάλλειν, έν τφ κώδικι D φέρεται ξνμβάλλει, δ F
δ' δμως παρέχει σνμβάλλειν, δπερ εισήχθη δπό τοδ J. Burnet είς τό κείμενο ν.
6. Έν τφ Λεξικφ Lidd.—Sc — Κωνσταντ., έν λ. πον εϊναι γεγραμμένα καΐ τά έξης :
«ου τί novi εκφέρει άρνησιν μετ" άγανακτήσεως ή θαυμασμού, βεβαίως δέν είναι δυνατόν. . .,
ο4 τί πον oveog 'Απόλλων, Πινδ. Π. 4. 154, πρβλ. Σοφ Φιλ. 1233, Άριστοφ. Νεφ. 1260,
ΕΙρ. 1211, Βατρ. 522, Πλάτ. Πολ. 362d κ τ.λ.* ένφ δια τοδ ον δήπον εκφέρεται καΐ σκιά
τις δποψίας' ον δήπον Στράτων ; Άριστοφ. Άχ. 122, πρβλ. "Ορν 269, Βατρ. 526, Elmsl.
»Ις Άριστοφ. Άχ. Ινθ" άνωτ , Stallb. είς Πλάτ. Συμπ. 194 b . . . ».
Άλλ* έν τφ έξεταζομένφ χωρίψ τής Πολιτείας οδδαμώς πρόκειται περί «αρνήσεως μετ"
άγανακτήσεως ή 9-αυμασμοδ . . . ». Κακώς άρα έν τφ Αεξι*φ τούτω συγκαταμείγνυται τό
έξεταζόμενον χωρίον μετά των άλλων (έν οΐς τό ον τί πον). Σημειωδες δ', δτι και τό αμέσως
μετά ταδτα (προκειμένου βεβαίως ουχί περί της Πολιτείας άλλα περί άλλων χωρίων, ετέρας
κατηγορίας) μνημσνευέμενον ον δήπον είναι πάντη διάφορον τοδ δπ' έμοδ γραφομένου Σν
δήπον' διότι, άν ή έρώτησις είσήγετο δια τοδ «Ον», θ·ά έπεδιώκετο δι' αυτής σκοπός αντίθε
τος προς τον τφ δντι έιιιδιωχθέντα (ασχέτως προς τήν δπό τοδ Σωκράτους δοθεΐσαν άπόκριotv). Ό ερωτών δηλ. τότε θά έδέχετο, δτι δντως Ικανά ήσαν τά είρημένα.
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Αύτ. : αδελφός άνδρί παρείη : Έξηγ. : εΙ9ε να δχη τις άδελφόν, Ινα δέχηται
παρ' αύτου βοήθειαν καί συνηγορίαν.—Δημωδέστερον δ* είπείν κο[ πως έμμέτρως
επειδή πρόκειται περί παροιμίας) :
Χαρά 'ςτον ποοχει άδελφόν, βοήθεια να παίρντ].
36 2« : Ουδέν—λέγεις : Τάς λέξεις ταύτας (μόνας) εξηγούμαι κοινολεκτών ώδε*
<νά σου λείπουν αυτά».
362e ; χέγοναι δέ nov
ε*ως 36S b : μέλισσας : Μεταφράζω : cAéyouv δέ, αν
μή άπατώμαι, οί πατέρες προς τους υΙούς καΐ συμβουλεύουν τούτους, καθώς καί
πάντες οί έχοντες τήν κηδεμονίαν οιωνδήποτε, δτι είναι ανάγκη να εϊναί τις δίκαιος,
(φροντίζουν δέ να τους πείσουν) έπαινουντες ουχί τήν δικαιοσύνην καθ' έαυτήν άλλα
τήν έξ αυτής καλήν φήμην καί τά τοιαύτα ('), Ινα ô παρέχων τήν έντύπωσιν, δτι είναι
δίκαιος, πορίζηται έκ της Φήμης καί (τάς) εξουσίας καί έπιγαμίας καί (πάντα), δσα
ακριβώς ό Γλαυκών διεξήλθε προ ολίγου, προερχόμενα άπο της κτήσεως καλής φήμης
έν σχέσει προς τήν δικαιοσύνην. "Αλλ" δμως είναι περιττή ή υπ* εκείνων (των γονέων
καί τών άλλων κηδεμόνων) μνεία των αναφερομένων είς τήν καλήν φήμην" διότι ανα
φερόντες καί τήν εονοιαν των θεών δύνανται (έχουν) να μνημονεύουν άφθονα αγαθά,
άτινα λέγεται, δτι οί θεοί παρέχουν είς τους κατά τό θέλημα των ζώντας. Οΰτως
ακριβώς Ô ευγενής Ήαίοδος καί ό "Ομηρος λέγουν, εκείνος μέν δηλαδή (λέγει), δτι οί
θεοί κατασκευάζουν (δημιουργούν) τάς δρυς χάριν τών δικαίων, ϊνα κατά μέν τά άκρα
(τάς κορυφάς) παράγωσι βαλάνους (βαλανίδια), κατά δέ τον κορμόν δέχωνται τάς
μελίσσσς» (»).
363b ; χαι αλλά δη πολλά âya&à τούτων εχόμενα : Έξηγ. : έκτος δέ τούτων άνα«
φέρει βεβαίως (ώς γνωστόν), δτι οί θεοί δημιουργούν καί άλλα πολλά σχετικά αγαθά.
363 e : Κακώς έν ταΐς έκδόσεσιν εΤναι γεγραμμένη ή λέξις Άιδον' διότι, ώς γνω
στόν, ή λέξις αϋτη, δταν μέν γράφηται δισυλλάβως ("Αδης ή άδης, αναλόγως της ση
μασίας) (·), δασύνεται, δταν δέ γράφηται τρισυλλάβως (Άίδης), ψιλουται. Γραπτέον
άρα ενταύθα (καί άλλαχοΟ, π. χ. έν 363d καί έν 366a) "Αδον, Εξηγούμαι δέ (ελευθέ
ρως πως) τά άπο της φράσεως είς 'Αδου μέχρι της έν 363d λέξεως εΰόρχον, ώς έξης :
άφου δηλαδή έν τη ποιήσει αυτών τους κατά το θείον θέλημα ζήσαντας ένεφάνισαν
καταβάνςας είς τον Κάτω κόσμον καί στρωθείσης τραπέζης μετασχόντας συμποσίου,
είχονίζουσιν έν συνεχεία, αυτούς μετά στεφάνων έν τη κεφαλή ζώντας έπ" άπειρον έν
διηνεκει μέ9η (*), έιτειδή (ο Μουσαίος καί ό υίας αύτοΰ) έκριναν ώς αρίστη ν άμοιβήν
της αρετής τήν αίώνιον μέθην. Τινές δέ έτι «μακροτέρας πνοής» άμοιβάς έν σχέσει
προς τάς ανωτέρω άτονέμουσιν (6) (είς τους δικαίους) «έκ μέρους» τών θεών διότι
πρ3σθέτουν, δτι ά<ολου9οον δτισθεν του θεοσεβοος καί εύόρκου παίδες καί ëyyovoi
καί γένος δλον.
1. Μεταφράζω οδτω §νεκα τοδ πληθυντικού (τας . . . .
ευδοκιμήσει*).
2. "Οσον δ' άφορφ είς τήν παράδοσιν τοδ κειμένου, δέχομαι τας γραφάς τών κρεισσόνων κωδίκων, ας έδέξαντο καί οί νεώτατοι έκδόται (π. χ, δ J. Burnet).—Λεπτομέρειας ίδέ
έν τφ κριτικφ δπομνήματι τή"ς έν Όξωνία εκδόσεως, έτι δέ έν τφ ανωτέρω πολλάκις μνημονεοθ-έντι Ιργω τοδ κ. Κωνστ. Γεωργούλη, σελ, 355.
3. Ά λ λ α πδ. καί δσα δ σεβ. καθηγητής κ. Κωνστ. Μερεντίτης Ιχει γράψει έν τφ
περιοδικφ Πλάτωνι, 1960, σελ. 19—22 (Ή είκών τής ρήξεως τών πολών τοδ "Αδοο έν τοις
Σφνλλιαχοΐς
χρησμοις).
4. Κακώς δ Cobet δβελίζει τήν λέξιν με&ύοντας.
5. Δέχομαι τήν διόρθωσιν : άποτίνουσι.

13
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363d.: retira—xaì—τοιαύτα

: κείνται ώς σύστοιχα αντικείμενα.

363<ϊ—e : εΐς ηηλόν τίνα . .. εχουσιν : Γράφων (αντί του—κακώς κατ' έμέ—πάρα»
δεδομένου «άλλα δέ ουκ έχουσιν») <χαί> άλλα δ' άηονέμονοιν εξηγούμαι ώδε" παρι·
στώσιν έν τφ άδη κεχωσμένους ύπο είδους βορβόρου (χωμένους μέσα είς είδος λάσιτης>
καΐ ήναγκασμένους να (μετα)φέρωσιν οδωρ έν κοσκίνω, έκτος δέ τούτων καΐ ζώντας
αυτούς κακήν φήμην δχοντας παριστωντες, δσας ακριβώς τιμωρίας διεξήλθεν δ Γλαυ
κών προκειμένου περί των δικαίων, οίτινες δ* δμως νομίζονται άδικοι, ταύτας είς τους
αδίκους άναφέρουσιν, είς ους καΐ αλλάς άπονέμουσιν.
363e : Τήν λέξιν Ιδία μεταφράζω : έν ταΐς καθ' ήμέραν δμιλίαις.
3 6 4 a : δόξυ δε μόνον xaì νόμω αισχρό ν : Έξηγ. : μόνον δ'έ« προλήψεως ή κατά
παράδοσιν θεωρείται αίσχράν (άσχημον).
364 e : με&* ηδονών τε και εορτών : Μετάφρ. : δια τερπνών Ιεροτελεστιών
διά δυοΐν).

(εν

Αύτ : oc μεν κακίας πέρι, εΰπετείας δίδοντες, ώς : Μετάφρ. : άλλοι μέν προκει
μένου περί της κακίας, έπιζητουντες νά παραστήσωυι (') τάς ευκολίας αυτής (προβάλ
λουν) 6 t i . . . . —
364' 1 :

της δ' αρετής ιδρώτα &εοί προπάροι&εν ε&ηχαν
παί τίνα όδον μακράν τε και τραχειαν xaì ανάντη : (')
Έξηγ. : προς έπίτευξιν δ* δμως της αρετής απαιτείται κατά τα υπό των θέων ορισθέντα
μέγας μόχθος καί τις πορεία δι' όδοΟ μακράς καΐ ανωμάλου καΐ άνωφερους (·).
3 6 4 e : ηεί&οντες : Έξη γ. : θέλοντες (προσπαθουντες) νά πείσωσιν.
3 6 5 a : xaì παιδι&ς ηδονών · Ό μέν Madwig όβελίζει τήν λέξιν «ηδονών», ό δέ
Lennep γράφει «καί παιδιάς <καί) ηδονών».
Πάντως καί είς έμέ αϊ λέξεις «καί παίδιας ήδονων» φαίνονται ύποπτοι. Είναι δέ
σημειώσεως άξιον ένταοθα, δτι έν τ φ Τιμαίφ, 26*>—«, φέρεται ή φράσις «μετά πολλής
ηδονής καί παιδιάς» (δυο δ* δμως κωδ. παρέχουσι «παιδικής» αντί του «παιδιδς»).
Αύτ. : Γραπτέον είοί μεν ετι ζώσιν (το είοί δηλ. πρέπει νά γραφή τονούμενον).
Ανχ. : Μετά τήν λέξιν χαλονσιν στίζω δι' άνω στιγμής (4).
Αύτ.: Ή λέξις ταντα είναι άντικείμενον τοΟ (κατωτέρω) άκονονοας.
Ανχ, : ώς αν&ρωποι καί ϋ-εοί περί αντά εχονσι τιμής : Μεταφράζω : «δηλαδή
κατά τήν περί αυτών γνώμην τών ανθρώπων καί των θέων» ( 8 ).
1. Κακώς δ Muretus αντί τοδ «δίδοντες» γράφει «φδοντες».—Μάλλον δ* άπροσδιόνυσοι
φαίνονται at διορθώσεις τοδ Liebhold xal τοδ Zeller: «κακίας πέρι εοπετείας διελθ-όντες»
καί «κακίας πέρι εύπέτειαν δίδοντες».
2. Πβ. Ήσίοδ. Έργ. καί Ήμ. 289—91.
3. Σημειώδες, δτι το έν τφ κώδικι D παραλειπόμενον «ΙΘηκαν» φέρεται έν τοϊς κώδι·
διξιν AFM, at δέ λέξεις «καί τραχεΓαν», ουδόλως κβίμεναι έν τοις κώδιξι DM, εδρηνται έν τφ
κώδικι F καί έν τ^ φφ τοδ Α.
4. Έν ταΐς έκδόσεσι κακώς φέρεται κόμμα.
5. ίημειώδες, δτι τα προηγούμενα τοιαύτα xaì τοοαντα λεγόμενα κ τ.λ. πρέπει ν« μεταφρασθώσιν : ώς λέγονται xaì ώς τονίζονται κ.τ.λ.

195 Αύτ : Ύποκείμενον του ποιεΐν είναι το ψυχάς.
Αύτ, : επί πάντα τα λεγόμενα ωιπερ επιπνόμενοι συλλογίσασ&αι εξ αντών : Με
τάφρ. : οίονεΐ άφ' ύψηλου πάντα τα λεγόμενα έπισκοπουντες (κατοπτεύοντες), να συμπε
ράνουν έξ αύιών.
3 6 5 b : ΤΙότερον δίχα τείχος νψιον η σχολιαις άπάταις άναβάς χαί εμνντον
οντω
περιφράξας διαβιώ ; Ι1) Έ ξ η γ . : ά ρ α γ ε είναι προτιμότερον να ζήαω, άφου άναβώ το
πολύ ύψηλόν τείχος μετά δικαιοσύνης ή (άφου άναβώ αυτό) μετά προφυλάξεων (κατορ.
θουμένων) δι' απατηλών λοξοδρομιών ;
3 6 5 ° : Τήν λέξιν δλως εξηγούμαι : όλοψύχως.
3 6 5 d : επί γαρ το λαν&άνειν ξυνοομοσίας τε »cat εταιρίας σννάξομεν, είσί τε πει&ονς διδάσκαλοι : (') Έ ξ η ν · : ϊνα δηλαδή μή γηώμεθα «αντιληπτοί», θά «έπιστρατεύσωμεν» φιλίας καί δέν θά φειδώμεθα συνωμοσιών, υπάρχουν δέ όητοροδιδάσκαλοι.
Αύτ. : δημηγορικήν

: Έξηγ : δημαγωγικήν.

Αύτ, : εξ ών τα μεν πείσομεν, τα δε βιασόμε&α, ώς πλεονεχτονντες δίχην μη δι»
δόναι : Έξην· : δι* ών γνώσεων θά κατορθώσωμεν το μέν (κοινώς : άφ' ενός μέν) δια
της πειθούς το δέ («άφ' έτερου» δέ) δια της βίας, ώς Ισχυρότεροι, να μή κολαζώμεθα.
3 6 5 e : παράγεσ&αι άναπειϋ·6μενοι : Ταύτα κατ* έμέ κείνται αντί του (κανονικού)
παραγόμενοι άναατεί-Θ-εοϋ-αι. Ά λ λ α δέν προβαίνω είς διόρθωσιν, διότι ήτο δυνατόν καΐ
αοτος ό Πλάτων, ένώ εΐχεν έν νώ το ορθόν, να Ι/ραψεν άνεπ.γνώστως καΐ ακουσίως
τάς δύο λέξεις κατ' έναλλογήν, οίαν ευρίσκει τις καΐ έν άλλοις πολλοίς κειμένοις,
δταν μάλιστα ταύτα είναι μακρά (Πολιτεία), δτε καί μετά τίνος ταχύτητος ol συγγρα
φείς καταγράφουσι τα διανοήματα αυτών καί ή öorepov γινομένη υπ* αυτών επισκοπή·
σις τών γρ^φέντων προς διόρθωσιν (σομπλήρωσιν κ.τ.τ.) δέν καρποφορεί κατά πάντα.—
'Ομοίως Ι*χουσιν al έν 406c (β.βλ. Γ ) λέξεις χάμνειν Ιατρευομενω, κείμεναι αντί του χά·
μνοντι ιατρενεσ'&αι (').
Αύτ. : οΐς η αμφότερα η ονδέτερα πειατέον : Στίζων μετά το «άναπειθόμενοι» δι*
άνω στιγμής, εξηγούμαι ώ5ε* είς τούτους δέ (τους ποιητος) ή κατ* αμφότερα ή κατ'
οοδέτερον (οοτε είς το ε να οοτε είς τό άλλο) πρέπει \ ά πεισθώμεν.
Αύτ : Τάς λέξεις δ' ονν εξηγούμαι : αλλ* έν πάση περιπτώσει.
3 6 6 a : άξήμιοι μόνον ino &εων εσόμε&α : (4) Έξηγ. : θά άποφύγωμεν μόνον τήν
τήν τιμωρίαν τών θεών.
Αύτ. : άζήμιοι άπαλλάξομεν

: Έξηγ. : θά φθάσωμεν ατιμώρητοι eΙς τό τέρμα του"

βίου.
3 6 6 b : Κατά τίνα—λόγον : Τάς λέξεις ταύτας (αόνας) μεταφράζω :
λογικήν.
Αύτ. : μετ ενσχημοσύνης

χιβδήλου

κατά ποίαν

: Έξηγ. : τηρουντες πονήρως τά προσχήματα.

Αύτ : χαί παρά &εοίς χαι παρ' άν&ρώποις πράξομεν χατά νουν ζώντες τε και
τελευτήσαντες, ώς ό τών πολλών τε χαι άκρων λεγόμενος λόγος : Έξηγ. : θά έχωμεν
1. Π6. Πινδάρ. Άποσπ. 197 καί 213.
2. "Αντί τοδ έν τοις κώδιξιν AD «xò» ot άλλοι κώδικες παρέχουσι «τψ», αντί δέ τοδ
έν τοις κώδιξιν ADM «διδάσκαλοι», έν τψ κώδικι F φέρεται «διδάσκαλοι χρημάτων».
3. Εί δέ μή, τας λέξεις χάμνειν Ιατρενομένφ έξηγητέον : να φροντίζη μετά μόχθ-ou
περί τής θεραπείας αύτοδ.
4. Ή λέξις «μόνον», ήτις εδρηται έν τοις κώδιξι FDM, παραλείπεται έν τψ Α. "Εγραψ·
δέ αντί της λέξεως ταύτης δ Muretus «μέν». "Αλλ" ορθώς δ J Burnet βίσήγαγε τήν λέξιν
«μόνον» είς τό κείμενον,
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καί πλησίον των θεών καί πλησίον των ανθρώπων, δηλ, και έν τη ζωή κοί μετά θά'
νατον, oîocv τύχην θέλομεν, συμφώνως προς την παραδεδομένην γνώμην καΐ των πολ
λών καΐ τών τα πρώτα φερόντων.
A-ùt. : τις μηχανή : Έξηγ, : ποίος τρόπος υπάρχει.
366

e

: φ τις δόναμις υπάρχει

ψυχής

η χρημάτων

ή σώματος

η γένους

(') : Έ ξ η γ . :

εκείνος, δστις f-χει ψυχικον σθένος ή πλοΟτον ή όώμην ή ευγενή τήν καταγωγήν.
Αύτ. : "Αντί του ώς δή τοι νομίζω γραπτέον : ώς δήπου
τώμαι) (2).
366

d

: 6 γαρ πρώτος

τών τοιούτων

εις

δύναμιν

ελ&ών

(=διότι, αν μη άπα·

πρώτος

αδικεί : Έ ξ η γ . :

διότι, οίοσδήποτε (έκ) τών τοιούτων, ευθύς δταν κτήσηται δύναμιν, διαπράττει αδικίας.
Αντ. : on <*Ω θαυμάσιε . . . . : Περί της συμφύρσεως εύθέος καΐ πλαγίου λόγου
έποιησάμην λόγον άλλαχοΟ (·).
366 e : αυτό δ' έχάτερον τ-β aveov δυνάμει τι ορά : Εξηγούμαι—δεχόμενος (4) τήν
•νραφήν του κωδικός F—ώδε : τί δ' δμως έκάτερον πράττει αυτό άφ* έαυτοΟ (τ. È". ανεξ
αρτήτως του τρόπου, καθ* δν συνήθως κρίνουσιν ol άνθρωποι). . . . —
Αύτ. : οϋτ έν Ιδίοις Ιόγοις : Έξηγ. : οϋτε έν ταΐς καθ' ήμέραν όμιλίαις.—Πβ. 363e.
3 6 7 a : τώ μεγίστω
το μέγιστον κακόν.

χακώ ξύνοιχος

% (5) ; Έξηγ. : ε"χη ώς άχώριστον σύντροφον

Αντ. : φορτιχώς : Έξηγ. : άναιδώς.
3 6 7 b : άλλα τί ποιούσα έχατέρα τον έχοντα αυτή δι* αυτήν ή μεν xaxòv ή δε άγα
θόν έστιν : Έξηγ. : άλλα νά εξέτασης, αν έκατέρα καθ' έαυτήν είναι αγαθόν ή κακόν
αναλόγως προς τήν κατάστασιν, είς ήν φέρει τον ύ π ' αυτής κατεχόμενον.
Αύτ : εί γαρ μη άφαιρήσεις εκατέρωθεν τάς αληθείς, τάς δε ψευδείς προσρήσεις :
Έ ξ η γ : διότι, άν, καΐ προκειμένου περί τής δικαιοσύνης καΐ προκειμένου περί της άδι1. ΆντΙ τοδ έν τοις κώδιξιν AFD €ψυχής» έν τφ κώδικι Μ φέρεται €τόχηςϊ, δπερ
εδρηται γεγραμμένον δπό μεταγενεστέρας χειρός καί έν τφ κώδικι D. "Αλλά καί έν τ% φα
τοδ Α είναι γεγραμμένον <τυ». Όρθ·ώς δ' δμως οί νεώτεροι έκδδται έδέξαντο τήν γραφήν
«ψυχής».
2. Βεβαίως ή συνδρομή ώς δή τοι δέν είναι αμάρτυρος : Έν τφ Αεξικφ τοο Ast
(Lexicon Platonicum sive vocura Platonicarutn index, Lipsiae, 1X38), έν λ ώς (καί είδικώτερον προκειμένου περί τοο ώς δή, τόμ. III, σελ. 586) είναι γεγραμμένα τα έξης :
cAccedente part, τοι fortis est affirmatio (nimirum enim) : Phaedr. 242c : ώς δή τοι . . . .
μαντικον γέ τι καί ή ψυχή.—Pol. II 366c: ώς δή τοι . . . . πολλήν που σϋγγνώμην Ιχει
cet.—Tim. 26b: ώς δή τοι . . . . τα παίδων μαθ-ήματα θ-αυμαστόν έχει τι μνημείον». Άλλα
τό προκείμενον χωρίον τής Πολιτείας κατ* έμέ διαφόρως έχει' διότι, αν ενταύθα (δια τοδ
δή τοι) <fortis est affirmatio», πώς είναι δυνατόν να έπιςρέρηται τό που (πολλήν που
συγγνώμη ν έχει), οδ ή σημασία είναι περισταλτική ; (πβ. Φίληβ. 64d : ουδείς που κ. ά ).
3. Ίδέ Γεωργ. Έμμ. Βασμανόλη «Περί τής Συμφύρσεως έν τή Ελληνική γλώσσ^»,
σελ. 121.—Τοδ αυτοδ «ΠροοΘετέα καί διορθωτέα» έν τφ περιοδικφ Πλάτωνι, 1961, σελ. 437.
4. 'Αντί τοδ έν τφ κώδικι F *τί δρφ», έν τοις κώδιξιν ADM φέρεται (απλώς) «έν».
5. "Αντί τοδ έν τοίς κώδιξιν AM «ξύνοικος -ft», έν μέν τφ κώδικι F φέρεται «ξυνοικήσΐ0», δ δέ D παρέχει «ξυνοικοίη». Σημειώδες δέ καί δτι δ J. Burnet, Ινθ' «ν. γράφει
«σύνοικος ^».
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κΐας, τάς μέν είλικρινώς έκφερομένας γνώμας μή άποχωρίσης (παραμερίσης), τουναν
τίον δέ «πρόσθεσης> κοί αλλάς υποκριτικός έξενεχθείσας (ύφ* οίωνδήποτε) γνώμας . . .—
367<ΐ : γόνιμα τη αυτών φύσει αλλ' ον δόξη εστί : (ι) Έ ξ η γ . : είναι χρήσιμα καθ'
έαυτά καΐ ουχί (μόνον) διότι νομίζονται (χρήσιμα).—Πβ, 357c.
Αύτ. : τοντ' ούν αντο επαίνεσον δικαιοσύνης, δ: Έ ξ η γ . : έπαίνεσον τήν δικαιοσύνην άπα ταύτης ακριβώς της απόψεως (8), καθ' ή ν . . . .
Αύτ,: καΙ αδικία βλάπτει:
Άνακόλουθον, περί οδ ίδέ τήν «Περί της Συμφύρσεως έν τη Έ λ λ . γλώσση» έργασίαν μου, Ιδία σελ. 114 καΙ 115.
Αύτ. : περί αντών : Έ ξ η γ . : Stiva (=γνωμαι καΙ άμοιβαΐ) αναφέρονται είς αύται
(τήν δικαιοσύνην καΙ τήν άδικίαν).
Αύτ. : εΐ μή συ πελεύοις (·) : Έ ξ η γ . : πλην έάν συ επιμόνως ήθελες απαίτησε
τούτο.
3 6 7 e .* αεί μεν δη τήν φύσιν τον τε Γλαύκωνος καΙ τον 'Αδειμάντου
ΤαΟτα κατ'έμέ κείνται έν παρενθέσει.—Πβ. δσα παρατηρώ ανωτέρω, 350^ ,
36ö a : εΐ$ υμάς— εποίηαε τήν αρχήν:
έγραψε τήν αρχήν—είς υμάς αναφερόμενος.
Αύτ : εκείνον
Άρίστωνος).

ηγαμην :

Τας λέξεις ταύτας (μόνας) έξηγοΟμαι ι

του ανδρός : Έξηγ. : τοΟ περίφημου εκείνου

ανδρός (δηλ. του

Αύτ. : πάνν γαρ &εΐον πεπόν&ατε (*) : Έξηγ. ' διότι 2χει τι παντάπασι θείον
συμβή εις υμάς (ή ' διότι πάνυ θείως διάκεισθε).
Αύτ. : ύπερ αυτοΰ : Έξηγ. : υπέρ αυτού* του πράγματος (της άδικ(ας) (5)
3 6 6 b : κατά γε αυτούς τους λόγους:
τους λόγους.

Έ ξ η y. : αποβλέπων προς τούτους μόνους

Αύτ. · πιστεύω : Έξηγ. : έχω ταύτην τήν πίστιν (τήν «πεποίθησιν») (β)
Αύτ. : ονζε γάρ, ό'πως βοη&ώ, εχω : Μετά τήν λέξιν εχω κατ* έμέ ανοίγεται ή
παρένθεσις (Τ)· διότι οϋτω μόνον νοείται ή δια του οϋτε—οϋτε σύνδεσις.
Αύτ. : σημειον δέ μοι, δ:ι, α προς Θρασύμαχον λέγων (8) ώμην άποωαίνειν, ως
αμεινον δικαιοσύνη αδικίας, ουκ απεδέξασ&ε μου : Έ ξ η γ . '• άπόδείξις δέ δι* έμέ ε!να 1
το γεγονός, δτι τους λόγους μου εκείνους, οϊτινες κατά τήν προς τον θρασύμαχον
1 Αί λέξεις «γόνιμα τη»,κε£μεναι έν τοϊς κώδιξιν AFM,παραλείπονται έν τψ κώδικι D.
2. Π6. δσα παρατηρώ κατωτέρω περί τής χρήσεως τή"ς λέξεως «αποψις».
3. Ό τύπος «κελεύοις» φέρεται έν τοις κώδιξιν Α (άλλα το ι έν ξεστφ), FDM" αλλοθεν
δ" δμως παραδίδοται «κελεύεις».
4. Αντί τοδ «θείον» δ Herwerden γράφει «θείον <τι>».
5. Έάν τις ΐδη τάς μέχρι τούδε εξηγήσεις της φράσεως ταύτης, θα έννοήση, δτι ή ερμη
νεία μου ουδόλως είναι περιττή.
6. Ή λέξις «πεποίθησις» ελέγχεται ώς αδόκιμος. Πβ. θωμ. Μάγιστρ. 717, 1 και Cobet
έν Δογ. Έρμ. Κόντου, τόμ. Α', σελ. 454.
7. Ουχί μετά τήν κατωτέρω λέξιν <εϊναι*. 'Αλλ' δρθ·ώς πάντως κλείεται ή παρένθεσις
αδτη έν τη έκδόσει J. Burnet μετά τας λέξεις «ούκ άπεδέξασ&έ μου».
8. 'Αντί τοδ έν τοις κώδιξιν AFM «λέγων» (δπερ ορθώς προτιμάται υπό τών έκδοτων), δ
D παρέχει «λέγω».
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συζήτησιν ένόμιζον δτι αποδεικνύουν, δτι ή δικαιοσύνη εΐναί τι άνώτερον
δέν άπεδέξασθε (δέν παρεδέχθητε).
3Ó0C ·· άπαγορεύειν

της αδικίας,

.· Έντ. Ισοδυναμεί τφ σιωπαν.

Αντ. : Hai περί της ώφελίας αυτοΐν τάληϋ·ες ποτέρως έχει : Έξηγ. : ΚαΙ ποία έΚ
τών δύο θεωρήσεων (εκδοχών) προκειμένου περί της ωφελείας αυτών τών δύο (της δι
καιοσύνης και της αδικίας) είναι ή αληθής.
Αύτ. .· αλλ' 6ξυ βλέποντος : Έξηγ. : αλλ' ή έξέτασις τούτου προσιδιάζει είς οξυ
δερκή.
368<ι .· Στίζω μετά τήν λέξιν μείζονι δι' άνω στιγμής, είτα δέ γράφω
<yàg) αν εφάνη, Κ.Τ.λ.

ερμαιον

3 6 9 a : την του μείζονος ομοιότητα εν τ$ τον ελάττονος Ιδέα. ίπισκοπονντες :
Έξηγ. : ζητουντες νά άνεύρωμεν, κατά πόσον ή είκών της δικαιοσύνης, ώς εμφανίζεται
έν évi έκάστω, συμφωνεί προς τήν έν τ φ μείζονι (τη πόλει) δικαιοσύνην.
369b : Τάς λέξεις μεν γαρ έξηγ.: διότι βεβαίως.
Αύτ. .· σκοπείτε ohv : Έξηγ. : Λοιπόν εμπρός, λάβετε άπόφασιν.
Αύτ. ·' αλλά μη άλλως ποίει : Τήν λέξιν αλλά έξηγ. : Λοιπόν (εμπρός).
3 6 9 d : πώς ή πόλις αρκέσει επί τοααυτην παρασκευήν (') ; Έ ξ η γ . : πώς ή πόλις
θά παράσχη αύτάρκειαν προς πλήρωσιν πασών τούτων τών αναγκών ;—Πβ. 370c.
Αύτ. : Εΐη 5' αν η γε αναγκαιότατη πόλις εκ τεττάρων η πέντε ανδρών '· Έ ξ η γ . :
'Αλλά τότε θά άπετελεϊτο (ή : Λοιπόν θά άπετελεϊτο) ή τάς στοιχειωδέστατος τουλάχι
στον τών αναγκών θεραπεύουσα πόλις έκ τεσσάρων ή πέντε ανδρών.
3 7 0 a : τα δε τρία, το μεν εσιΐ ifj της οικίας παρασκευή διατρίβειν, το δε ιματίου,
το δε υποδημάτων : Έξηγ. : κατά δέ τα άλλα τρία τέταρτα (τοΟ χρόνου εκείνου) νά
άσχολήται περί τήν ανεύρεσιν πρώτον μέν τών δια τήν οίκίαν απαιτουμένων έπειτα δέ
ενδυμάτων εΤτα δέ υποδημάτων.
Αύτ. : και μη άλλοις κοινωνονντα πράγματα εχειν ·' Έξηγ. : Kai νά μή 2χη (νά
μή αίσθάνηται) τό έκ της προς άλλους μεταδόσεως βάρος.
Αύτ. : ου πάνυ όμοιος εχάστω : Έξη y. : ουδόλως δμοιος προς Μκαστον τών άλ«
λων, ούδενΐ όμοιος.
3 7 0 b : πότερον κάλλιον πράττοι αν τις εϊς ών πολλάς τέχνας εργοξόμενος, η δταν
μίαν εις; Έξηγ. : δύναταί τις καλύτερον νά ευδόκιμη έν τ φ êipyça αότου, δταν, ε!ς
ών, μετέρχηται πολλας τέχνας, ή δταν ό εις μετέρχηται μίαν ;
3 7 0 d : πολλών δε και τούτω δει; TÔ δε εξηγούμαι : τουναντίον.
Αύτ. ' κοινωνοί ήμΐν τον πολιχνίου γιγνόμενοι, σνχνον αυτό ποιοϋσιν : Έξηγ. ì
γινόμενοι συμπολίται ημών έν τη μικρά" πόλει έπαυξάνουσιν αυτήν.
370 e : οι re οικοδόμοι προς τάς άγωγάς μετά τών γεωργών χρησϋ-αι
ΰποζυγίοιςι
νφάνται δε και σκντοτόμοι δέρμασί τε και έρίοις : Έξηγ. '• ΚαΙ ot οίκοδόμοί (§χωσΐν) ύπθ·
1. 'Αντί τοΟ έν τοις κώδιξιν AM αρκέσει (δπβρ άρ$·ώς έδέξαντο ot έκδοτο«), παρέχοοσιν
δ μέν D αρέσκει δ δέ F αρκεί.
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ζύγια, δπως μετά τον γεωργών (=καθώς καΐ ol γεωργοί) μεταχειρίζωνται αυτά είς
τα άγώνια (=μεταφοράς οίκοδομικών ολικών ή γεωργικών προϊόντων), Ιτι δ ' Γνο ol
όφάνται καί ol σκυτοτόμοι (=ΰποδηματοτιοιοΙ) ε*χωσι δέρματα καί ε*ρια δια τας άνά«
γκας της τέχνης αυτών.
371c : εν μεν ταΐς όρ&όός οίχουμέναις
εύνομουμέναις τουλάχιστον πόλεσι.

πόλεσι : Έξηγ. : (είναι δ' οδτοί) έν ταΐς

371· 1 : rà μεν άντ' αργυρίου άΙΙίξασ&αι τοις τι δεομένοις άποδόα&αι, τοις δε αντί
al· αργυρίου διαλλάττειν όσοι τι δέονται πρίαο&αι (') : Έξηγ. : άλλα μέν τών εΙδών να
παραλάβωσιν αντί χρημάτων (νά άγοράσωσι) χάριν τών εχόντων ανάγκην να πωλήσωσΐ τι, χάριν δέ τών άλλων, δσοι δχουσιν ανάγκην νά άγοράσωσί τι, νά παρέχωσι
(πωλώσι) (τό είδος) τοοτο πάλιν αντί χρημάτων.
3 7 1 e : οι αν τα μεν της διανοίας μη πάνυ άξιοχοινώνητοι ώσι : Έ ξ η γ . ) δσοί
τυχόν δηλαδή, ένώ «άπο διανοητικής απόψεως» (2) δέν είναι πολύ άξιοι συνανα
στροφής . . . .
Αντ.
μόχθους.

: επί τους πόνους:

Έξηγ. : ώστε

νά άντέχωσι προς τους

σωματικούς

Αύτ. : χαί τίνι αμα εγγενομένη, ών εσκέμμε&α ; Έ ξ η γ . : καΐ μετά τίνος, έξ δσων
έχομεν εξετάσει, έμφανισθείσα (θά όπήρχεν έκατέρα, δπου οπήρχεν) ;
1. Τό êv τοις κώδιξιν ΔΜ al· (όπερ ορθ-όδς έδέξαντο ot έκδόται), παραλείπεται έν τοϊς
κώδιξι F D .
2. Κατά τον σεβαστόν διδάσκαλόν μου κ. Κωνσταντϊνον Ί » . Αογοθέτην (έν τφ περιοδικφ Πλάτωνι, I960, σελ. 6—άλλα πβ. καΐ σελ. 5) ή τοιαύτη χρήσις τής λέξεως «άποψις»
δέν είναι εδστοχος. 'Αλλ', dcv άκολουθοδντες τφ σεβαστφ καθ-ηγητή γράψωμεν ένταδθα «εις
λόγον διανοίας» ή «είς διάνοιαν» κ.ττ., θα φθείρωμεν τήν σαφήνειαν τής μεταφράσεως.
'Οφείλω δέ ένταδθα να παρατηρήσω καΐ τα Ιξής :
Βεβαίως ot μέχρι τοδ δε ΙρμηνεοταΙ τής Πολιτείας διαφόρως έξηγοδνται τό άξιοχοινώνητοι (μνημονεύω δείγματος χάριν τρεϊς εξηγήσεις : 1. άξιοι να γίνουν μέλη τής κοινότητος*
2. &ξιοι να μετέχωσι τής πόλεως, άξιοι να μετέχωσι τής πολιτικής κοινωνίας* 3. άξια μέλη
τοδ συνεταιρισμού). Kai έν τφ Αεξικφ δέ Liddell— Scott—Κωνσταντ. ασαφή και συγκεχυμένα
είναι, όσα είς έξήγησιν τοδ άξιοχοινώνητος είναι γεγραμμένα (co άξιος τής κοινωνίας, τινός
Πλάτ Πολ, 371e, Νόμ. 961a»)' διότι ού μόνον αορίστως ένταδθα γίνεται λόγος περί «κοινωνίας» (εΐ καί ή λέξις είναι πολυσήμαντος), άλλα καΐ τό *τινος» είναι άστήρικτον" έν τφ έρμηνευομένφ δηλ. χωρίφ τής Πολιτείας τό άξιοχοινώνητοι συνάπτεται ουχί γενική άλλ' αι
τιατική ( « ά τής διανοίας», ουχί απλώς «τής διανοίας») είς δήλωσιν αναφοράς. "Οτι δ' όμως
ή έμή έξήγησις είναι δυνατή, φαίνεται έκ τών έν τφ αϋτφ Αεξικφ γεγραμμένων έν λ. χοινωνία (διότι έν άλλοις φέρονται καί αϊ σημασίαι «έπιμειξία, δμιλία=συναναστροφή», προσ
άγονται δέ καί πολλά χωρία συγγραφέων καί δη καί τοδ Πλάτωνος" πβ. καί Πολιτείας 313a'
προς δέ καί ή σημασία τής σαρκικής συνουσίας φέρεται μετά μνείας των σχετικδν χωρίων
συγγραφέων, έν οΐς καί χωρίον τής Πολιτείας, 466c), χοινωιέω (διότι είναι γεγραμμένα καί
t a έξης : ζποινωνώ τινι, μετέχω μετά τινσς, έχω σχέσεις, λήψεως καί δόσεως προς τίνα . . . ,
έχω σχέσιν». Πβ. Πολιτείαν, 343d καί μετάφρασιν τοδ χωρίου δπό τοδ σεβαστοδ διδασκάλου
μου κ. Κωνστ. Γεωργούλη έν τφ μνημονευθέντι έργω αύτοδ, σελ. 21. Προς δέ έν τφ αύτφ
λήμματι τοδ αύτοδ λεξικού φέρεται ή σημασία τής σαρκικής συνουσίας. Π β. Πλάτ Νόμ. 784e,
Αουκιαν. θέων Διάλ. 1, 2 καί 10, 2 κ ά.), ευκοινώνητος (co εδκολος είς κοινωνίαν, μεθ·' οδ
ευκόλως δύναται τις νά Ιχη δοσοληψίας . . . » κτλ.), χοινώνημα («έν τφ πληθυντ. πράξεις
κοινωνίας, συναλλαγαί, σχέσεις λήψεως καί δόσεως μεταξύ τον ανθρώπων . . . ».—Πβ. καί
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372a : Έγώ μέν ; Tò μεν έντ. έξηγ. : τουλάχιστον, Πβ.—371c κ. fi. χωρίο.
Ανχ. : εί μή πον εν αυτών τούτων χρεία νινί rjj προς αλλήλους : Έ ξ η γ . : έκτος 0CV
Ισως θα εύρίσκετο (έκατέρα), οπού (τυχόν) ήθελε τις «μεταχειρισθή» αυτήν ταότην (την
δικαιοσύνην ή τήν άδικ(αν) έν τη προς άλλον ανάστροφη.
b—

3 7 2 e : Θρέφονται δέ
ενλαβούμενοι πενίαν η πόλεμον : Γράφων (μετά τήν
λέξιν αλενρα) (κάΐ) rò μεν τζέψαντες,^) εξηγούμαι ώδε" θά τρέφωνται δέ κατασκευάζοντες χάριν εαυτών έκ μέν της κριθής άλφιτα (=κριθάλευρα) έκ δέ του σίτου άλευρα
καί, έξ εκείνων μέν (των άλφίτων) δια μαλάξεως έκ τούτων δέ (των αλεύρων) δια ζυ·
μώσεως τήν εαυτών τροφήν παρασκευάσαντες, έπιθέτοντες επί (=έπάνω etc) πλέγμα έκ
καλάμου (=πινάκιον) ή επί καθαρά φύλλα «κριθαρόιιιττες ώραΐες> καί άρτους παρ* άλ
ληλα, θά τρώγωσιν, άφου «κατακλιθώσιν» επί στρωμάτων σμίλακος καί μυρσινών, αυτοί
(=ol Ιδιοι) καί τα παιδία, πίνοντες προσέτι έκ του υπάρχοντος οίνου, μετά στεφάνων έν
τη κεφαλή ύμνουντες τους θεούς, περιχαρείς έκ της συντροφιάς, ως μεριμνώντες (πάν
τοτε) νά έχωσι παΐδας μή πλείονας των δυναμένων να διατραφώσι δια των οίκογενεια»
κών πόρων, (καί τοοτο) 2νεκα φόβου, μή περιπέσωσιν είς πενίαν f\ πόλεμον.—
Προσσημειωτέον δ', ότι δια του ύπ' έμοΟ προστεθέντος (είς το κείμενον) «καί»
συνδέονται ουχί αϊ μετοχαΐ άλλα τά ρήματα Φρεψονται καί εΰωχήσονται.
3 7 3 a : Kai δή Mai a, tò πρώτον ελέγομεν ονκέτι τάναγκαΐα ϋ-ετέον, οικίας τε καί
ιμάτια naì υποδήματα : Έξηγ. : προσέτι δέ, δσα το πρώτον ελέγομεν, δηλ. οίκίας καί
ενδύματα καί υποδήματα, δέν πρέπει πλέον νά θεωρώμεν ώς τά μόνα αναγκαία.
3 7 3 b : αλλ' ηδη ογκον εμπληοτέα και πλή&ους : Έξηγ. : άλλα τώρα (τ. Ι. ή νέα
πόλις) πρέπει νά πληρωθη μεγαλοπρέπειας (8) χαΐ πλούτου (*).
δσα παρατηρώ ανωτέρω, 333a περί τής λέξεως κοινωνήματα).
Περιττό ν δέ νομίζω νά μνημο
νεύσω καί δλλα συγγενή λήμματα έκ τοδ αύτοδ λεξικοδ μετά τών σχετικών (ώς άνω) εξη^
γήσεων. Προσθ-ετέον δ\ δτι έν τη" νέα (Αγγλική) έκδόσει (Lidd. - Sc. - Jones), έν λ. άξιοχοινώνητος είναι γεγραμμένα προκειμένου μέν περί τής Πολιτείας τα έξης : «Worthy of our
society, Pl.R. 37le» (αλλ* ή λέξις society δηλοΓ ουχί τήν αυτήν πάντοτε Ιννοιαν' δηλοϊ
δηλ. ή τήν—έν στενή έννοια—κοινωνίαν ή τήν έταιρείαν ή καί τήν συναναστροφήν), προκει
μένου δέ περί τών Νόμων τα έξης : «worthy to share in, του συλλόγου, Lg. 961a» (ήτοι
διαφόρως πως ερμηνεύεται το χωρίον τών Νόμων).
1. Κατά ταοτα αποδοκιμάζω τας μέχρι τούδε διορθ-ώσεις, ήτοι τήν τοδ Stephanus,
γράφοντος « . . . μάξαντες (καί) μάζας» κ,τ.λ. καί τήν του Hartman, γράφοντος « . . . μά
ζας <τε> . . . . . .
2. Βεβαίως έν τοϊς λεξικοίς καθ-αραν τήν σημασίαν ταύτην τής λέξ. όγκος ουδείς θα
άνευρη.'Αλλ5 δμως έκ τών έν λεξικοϊς όμοιων πως σημασιών ευκόλως συνάγει τις, δτι ουδέν κω
λύει εις τήν τοιαύτην έρμηνείαν μου, ήν καί δ νοδς τοδ χωρίου (ή συνέχεια τοδ λόγου) απαιτεί.
Έ ν τώ Λεξικώ π. χ Liddell —Scott—Κωνσταντ., έν λ. όγκος φέρονται καί αί σημασίαι
(άριθ·. 2) : «βάρος, σπουδαιότης, αξίωμα, δπερηφανία», προσάγονται δέ χωρία πολλών συγγρα~
φέων, έν οίς καί Πλάτ. Άλκ. 1. 121b, Ιτι δέ φέρονται (υπ* αριθ. 3) : «επί ύφους, υφός, μεγα
λοπρέπεια . . . ». (Ταδτα πάντα δμον δ έχων προ οφθαλμών καί συνδυάζων 9-α κρίνη τήν έρ
μηνείαν μου εδλογον).
3. Καί ένταΰθα νομίζω, δτι ουδέν κωλύει είς τήν τοιαύτην έρμηνείαν μου, εί καί μή
παρέχουσιτά λεξικά καθαρά.ν τήν σημασίαν ταύτην τής λέξεως πλή&ος*— Π6. 434b (διβλ. Δ'):
η πλοντω η πλήϋει ij ισχύ ι. . . (Τινές έξηγοδνται : «δια πλοδτον ή αφϋ-ονίαν ή δύναμιν . . .»*
άλλ' άλλοι έξηγ. : «έξ αιτίας πλούτου ή πλή&ονς οπαδών ή δύναμης—sic— . . . ») καί 591 d
(βιβλ. θ') : καί τον ογκον τον πλή&ονς ονκ έκπληττα μένος νπο τον τών πολλών
μακάρι·
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3 7 3 e : τοϋτο γαρ ήμΐν εν zjj πρότερα πόλει ουκ ενήν\ 'Αντί TOÛÎQV νομίζω
Κτέον : ovatto γαρ ήμΐν εν τβ πρότερα πόλει συς ενήν.

γρα«

373d ; δή : Έξηγ. : ήδη.

373 e : Kai μηδέν γε πω λέγωμεν : Έξηγ. : Άλλ' ας μή λέγωμεν τουλάχιστον
μέχρι τούδε τίποτε.

373e — 374 a \ ου τι σμικρω αλλ' δλω στρατοπεδω : Έξηγ. : ουχί κατά μικρόν τι
άλλα κατά στρατιάν ολόκληρον.
374 a ; αυτοί ονχ ικανοί ; (*) Έξην- · ot υπάρχοντες (πολΐται) δέν είμεθα αρκετοί;
3 74b : Άλλ·

αρα : Έξηγ. : Ά λ λ ' ακριβώς.

e

3 7 4 '. τά <5ε δή περί τον πόλεμον πότερον ον περί πλείστον εστίν ευ απεργό'
σ&έντα ; Έξηγ. : τώρα δέ τον δεξιον χειρισμόν τών πολεμικών ζητημάτων δέν πρέπει
τις να θεωρί) σπουδαιότατον ipyov ;
3 7 5 b : 'Αντί του δήλα Ισως γραπτέον δήλον.
Αύτ. ; TÒ γε έξηγ. : τουλάχιστον.
375c : δει γε : Το γε έξηγ. : βεβαίως.
575<ι : Τό αρα (') έξηγ. : ώς βλέπω τώρα.
3 7 5 e : Τάς λέξεις γάρ που έξηγ. : δηλαδή, αν μή άπατώμαι.
3 7 6 a : Πώς δή ; Έξηγ. : ΤΙ ακριβώς θέλεις να είπης ;
3 7 6 e : xaì ισχυρός (Β) ήμΐν την φύσιν εσται : Το ήμΐν έξηγ. : καθ' ημάς.
Αύτ. : καλός χάγαυός : Έξηγ. : σωματικώς καΐ ψυχικώς (τ. §. «άπα πάσης από
ψεως») κ α τ ά λ λ η λ ο ς . - Π β . 375b.
Αύτ. : ϋ·ρέψονται

δε δή ήμΐν : TÒ ήμΐν έξηγ : κατά τήν κρίσιν ημών.

ομον άπειρον αυξήσει . . . . (Πβ. και Κ. Γεωργούλην, Ινθ'άν. σελ. 551, Ινθ·α τα κατά τήν
διττήν έρμηνείαν τοδ χωρίου τούτο«), §τι δέ πβ. τους λεγόμενους Έβδομήκοντα (Π. Δ.). Έξοδ#
36,5 (ή ένταδθα λέξις πλή&ος μεταφράζεται έν τφ Αεξ. Lidd.—Sc —Jones δια τής φράσεως
cmoie than enough», ομοίως δέ και έν τη είς τήν νέαν Έλληνικήν μεταφράσει τής Παλ^
Διαθ·., έν Αονδίνφ 1810—«Δαπάνη τής προς διάδοσιν των Ιερών Γραφών . . . εταιρείας*- ή έν
τφ χωρίω τούτφ φράσις « . . . π? ήθος φέρει δ λαός . . . » μεταφράζεται : « . . . δ λαός φέρει
πολύ πλειότερον παρά δσον είναι άρκετόν . . . ». "Ότι δέ και έπί χρημάτων ελέχθη ή λέξις
πλή&ος, φαίνεται έκ τών έξης, γεγραμμένων έν τφ αύτφ λεξικψ (Lidd.—Sc.—Jones)* of
money, το ϊσον π. ΤΑΜ. 2. 526 (Pinara). .. (=Tituli Asiae Minoris, vol. II, fase. Il, 1930·
Εοκρινέστερον δ" ειπείν ή φράσις «τό ΐοον πλήθ·ος> κείται έν επιγραφή εδρεθείση έν πόλει
τής Αυκίας, ήτις έκαλείτο Πίναρα, ούδετέρως, ή Πινάρα, κατά γένος Θηλυκόν, νδν δέ καλείται
Μίναρα).
1. Έν τφ κώδικι D κείται «αυτοί οδχ Ικανοί διαμάχεσθαι ;» προφανώς έκ προσθ-ήκης
τοδ άντιγραφέως, άλλως τε καΐ διότι έν τοίς κώδιξιν AFM δέν άπαντφ τό άπαρέμφατον «δια.
μάχεσθαι».
2. Αντί τοδ έν τοΓς κώδιξιν ADM «είσίν δρα», δ F και δ Στοβαίος παρέχοοσιν «άρα
τοιαδταί βίοι».
3. 'Αντί τοδ «και ταχύς και ισχυρός» δ Στοβαίος δίς παρέχει «Ισχυρός και ταχύς».
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376α : ώσπερ εν μύ&φ μυϋ-ολογονντές re καί σχολήν Άγοντες λόγω
πηιδεΰωμεν
τους άνδρας (') : Έξηγ. : άς πειραθώμεν να όρίσωμεν δια της φαντασίας τα κατά τήν
παιδείαν τών ανθρώπων (τούτων) διηγούμενοι μύθους, χωρίς να πράττωμεν (κατ* άλήθειαν) τίποτε, ως ακριβώς συμβαίνει έν ταϊς μυθικαΐς διηγήσεσιν (=είς età πα
ραμύθια»).
3 7 7 d : Ποίους δη, ή δ' ος, «al xi ανιών μεμφάμενος λέγεις ; Έξηγ. : ποίου είδους
μύθους ακριβώς, είπεν οδτος, καί ποίον στοιχειον αυτών κατηγορών τους αναφέρεις ;
3 7 8 b : Ουδέ ye—rò πιράπαν : Τας λέξεις
τοις δέν πρέπει βεβαίως να λέγηται ποσώς.

ταύτας (μόνας) εξηγούμαι : ΈπΙ τού

3 7 8 e : ώς ουδείς πώποτε πολίτης έτερος ετέρψ άπήχ&ετο : Έξηγ. : δτΐ ούδέίοτε
μέχρι τούδε δύο συμπολίται ένένοντο μισητοί άλλήλοις.
3 7 9 a ; παρ' ους êàv ποιώσιν ουκ επιτρεπτέον : Έξηγ. : άφοο, έάν έν ασυμφω
νία προς τούτους δημιουργώσι τα ποιήματα αυτών, όφείλουσι να άντιδρώσιν.
3 8 0 a : αλλ' εάν τις noijj εν οϊς ταντα ta ιαμβεΐα (') ενεατι, τα της Νιόβης πά&η :
Έ ξ η γ . " άλλ* έάν τις ποιη δραματικά ποιήματα, έν οΐς ένυπάρχουσι στίχοι τα έξης
ΙστοροΟντες, δηλ. τα παθήματα της Νιόβης (κ.τ.λ.).
380b : ώς αϋ·λιοι οί καχοί : Έξηγ. : οί κακοί κατά τρόπον προσιδιάζοντα είς
αθλίους (=κατά τρόπον οίκτρόν).
Αύτ. : φάναι ; Έξηγ. : τον διισχυρ^σμόν.
3 8 0 e . εν φ δεήσει τους τε λέγοντας λέγειν και τους ποιονντας ποιεΐν, μη πάντων
αϊτιον τον &εον άλλα τών άγα&ών (·) ' Έ ξ η ν . : καθ' δν θα τιρέπη καί οί συζητοΟντες να
λέγωσι καί οί ποιηταί να ποιώσι τα ποιήματα αυτών, δηλ νά μή φέρωσι τον θεόν ώς
αίτιον πάντων άλλα μόνων τών αγαθών (πραγμάτων).
Αύτ. : Καί μάλ\ εψη, άπόχρη : Έ ξ η γ . . Τούτο, είπεν, είναι λίαν Ικανώς άποδεδειγμένον.
3 8 0 d . καί οίον εξ επιβουλής φαντάξεσ&αι άλλοτε εν αλλαις ίδέαις τότε μεν αυτόν
γιγνόμενον καί άλλάττοντα το αυτού είδος εις παλλάς μορφάς (*) : Έξηγ. : καί (δτι) τρό
πον τινά έκ κακής προθέσεως εμφανίζει εαυτόν ύπό διάφορον εκάστοτε μορφήν, άλλοτε
μέν πράγματι μεταβάλλων εαυτόν καϊ δή καί μεταμορφούμενος είς ποΚλάς μορφάς....
1. Έν τφ κώδικι F κείται προσέτι, μεταξύ τοδ «τε» καί τοδ »καί» ή λέξις «άμα», ήν
δέν παρέχουσιν οί κώδικες ADM.
2. 'Αντί τοδ έν τοις κώδιξιν AM Ιαμβεΐα (δπερ ορθώς έδέξαντο οί έκδόται), δ F παρέ
χει «Ιαμβεΐα», δ δέ D «ίαμβία».
3. Τό «τε>, δπερ κείται έν τφ κώδικι F, Ιτι δέ παρ'Ευσεβίω (τφ Παμφίλου, τ9}ς 4ης
Ικατονταετηρίδος μ. Χ,) καί παρά θεοδωρήτφ (τφ Κόρου, 5ης έκατονταετηρ.), δέν φέρεται έν
τοις κώδιξιν ADM.
4. Τό «φαντάζεσθαι», κείμενον έν τοϊς κώδιξιν ADM, Ιχει παραλειφθώ έν τφ κώδ. F ,
αντί δέ τών έν τοΓς κώδιξιν ADM λέξεων «καί άλλάττοντα» δ J. Burnet γράφει [και] άλλάτ
τοντα, ήτοι όβελίζει (κακώς) τό «καί», έν δέ τφ κώδικι F φέρεται «τοτέ δέ έναλλάττοντα».
Προς δ' Ιτι εγένο^το καί άλλαι διορθώσεις τοδ χωρίου, ήτοι δ μέν Herwerden Ιγραψεν « . . . .
αυτόν <παντοδαπόν> γιγνόμενον . . . », δ δέ Richards « . . . αυτόν (άλλον) γιγνόμενον . . . »,
δ δέ Hartman «αυτόν άλλο τι γιγνόμενον . . . ». 'Αλλ' δτι καί αί διορθώσεις αδται είναι
έσφαλμέναι, συνάγει τις έκ τών γεγρααμένων έν τφ μνημονβυθέντι Ιργφ τοδ κ. Κωνστ. Γεωργούλη, σελ. 366.
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Αύε. : και ποιοΰντα περί αντον τοιαύτα δοκεΐν, η άπλοϋν τε είναι χαί πάντων
ηχιστα της εαυτόν ιδέας εχβαίνειν ; Έξη"/. : KOtt, εοκρινέστερον είπεΐν, φροντίζων, οστβ
εκείνη ή εντύπωσες να σχηματίζηται περί αυτού ή δτι είναι είλικρινής καΐ ήκιστα πάν
των (=«πιό λίγο άπό δλα τα δντα», τ. δ. ουδόλως) εξέρχεται του εαυτού είδους (τ. δ.
μεταβάλλει μορφήν) ;
380e : μέν : έξη y. : τουλάχιστον.
Αύτ. : κινείται (*) : Έξηγ. : μεταβάλλονται.
381 a : Kai μήν πον χαί τά γε σύνϋ'ετα πάντα :
Ισως καΐ τά ανθρώπινα δημιουργήματα πάντα.

"Εξηγ. : Ά λ λ α

προς τούτοις

3 8 1 b : Ταύτη μεν οή ηχιστα αν ποΙΙας μορφάς ϊαχοι ό &εός : Έξηγ. : Λοιπόν άπα
ταύτης τουλάχιστον της απόψεως (3) ουδόλως είναι δυνατόν να λαμβάνη πολλάς μορφάς ό θεός.
381<*; ώ άριστε : Πβ, δσα σημειοΟμαι ανωτέρω, 349e καΐ 351d,
382a : φάντασμα προτείνων (») : Έ ξ η γ . : παρέχων ψευδή εΙκόνα έαυτου.
Αύτ. ; δ'τι τω χν^ιωτάτφ που εαυτών ψενδεσ&αι χαί περί τα χνριώτατα ουδείς
εκών ε&έλει, alla πάντων μάΐιστα φοβείται εκεί αυτό χεχτήσ&αι : Έξηγ. : δτι δηλαδή
ουδείς άφ" έαυτου θέλει νά ψεύδηται δια του κυριωτάτου, ώς νομίζω, μέρους έαυτου
(τ. δ. ουχί δια τοο στόματος άλλ' έκ της ψυχής) και έν σχέσει προς τά σπουδαιότατα
ζητήματα, άλλα προ πάντων φοβείται νά δχη τό ψευδός έν τφ μέρβι τούτω
382 b : σεμνόν : Έξηγ. : σπουδαΐον.
Αΰτ. : εγώ δε λέγω, δτι τη ψυχή περί τα οντά ψεύδεσ&αί τε χαί εψεΰσ&αΐ χαι
άμα&ή είναι χαί ενταύθα εχειν τε και χεχτησθ·αι το ψευδός, πάντες ηχιστα αν δέξαινχο
χαί μισοϋσι μάλιστα αυτό εν τω τοιούτω : Έξην. .· έγώ δ* δμως λέγω, Ötl TÒ νά ψεύ·
δηταί τις έκ τής ψυχής καί νά δχη πλανηθή έν σχέσει προς τά πράγματα καΐ νά είναι
άμαθης καί να δχη έρριζωμένον ενταύθα (=έν τη Ψ JXtì) tò ψευδός, πάντες ουδόλως θά
έδέχοντο καί δτι (τουναντίον) σιχαίνονται κατ* εξοχήν αυτό (τό ψεοδος) άιιό τής από
ψεως (4) ταύτης.
3 8 2 b — c : επει τό γε εν τοις Ιόγοις μίμημά τι του εν τη ψνχη εστί πα&ήματος χαι
ύστερον γεγονός εΐδωίον ου πάνυ ακρατον ψευδός (5) : Έξηγ. : διότι βεβαίως τό διά
1. At λέξεις «καί κινείται οίον σώμα &πό σιτίων τβ> είναι γεγραμμέναι έν τη φα το5
κώδ. Α' άλλ* όρθ·ώς οί έκδόται είσήγαγον αοτας είς τό κείμενον' διότι βεβαίως δ άντιγραγραςρεύς (τοο κώδ. Α), ευθύς ώς αντέγραψε τό πρώτον τε χαι (άλλοιοδταί τε καί), είδε τό έν
τφ κώδικι, έξ οδ ή αντιγραφή, δεύτερον τε χαί, επειδή δέ ένόμισεν, δτι τοδτο ήτο ακριβώς
τό τε χαί, δπερ εΐχεν αντιγράψει, άντέγραψεν αμέσως τήν είς τό δεύτερον re χαί άκολουθοδ·
σαν λέξιν «ποτών» κ.τ.λ. Κατόπιν δ" όμως δ αυτός ή καί άλλος άντιγραφευς διιδών (κατόπιν
παραβολής) τήν παράλειψιν (βοηθ-ηθείς πιθανώς καί 6πό τής εσφαλμένης συντάξεως «άλλοιοδταί τε καί ποτών») προσέθ·ηκεν είς τήν φαν τα παραλειφθέντα.
2. Πβ. δσα παρετήρησα έν προηγουμένη υποσημειώσει περί τών χρήσεων τής λέξεως
«άποψις».
3. ΆντΙ τής έν τοίς κώδιξιν ADM λέξεως «φάντασμα» έν τψ κώδικι F xal παρ" Ευ·
σεβίφ κείται «φαντάσματα».
4. Πβ. ττ έν προηγουμέναις δποσημειώσεσι γραφέντα περί τής λέξεως «άποψις».
5. Τό έν τοις κώδιξιν AFM «έστι» Ιχει παραλειφθ-ή έν τφ κώδικι D. Σημειώδες δέ
καί δτι αποδοκιμάζω τήν κατά τον Adam στίξιν («έπεί τό γε έν τοΓς λόγο-.ς μίμημα τοδ έν
τη ψυχή έστι παθήματος, καί δστερον γεγονός, δϊδωλον . . . » ) , δι' ής κακώς τίνες ένόμισαν,
3τι παρασκευάζεται δ ορθός τρόπος τής ερμηνείας, ώς αποδοκιμάζω καί τήν στίξιν τών άλ
λων έκδοτων, τήν δια κόμματος μετά τήν λέξιν «εΐδωλον» (μόνην).

— 204 των λόγων εκφραζόμενο ν ψεύδος είναι άπομίμημά τι του σφάλματος της ψυχής καΐ
επομένως τούτο έπειτα ώς έχον γίνει άπομίμημά δέν είναι καθαρώτατον ψεοδος.
382«* : άφομοιών 8ν ψεύδοιτο ; Έξηγ. : θά έψεύδετο πειρώμενος να εμφάνιση
ταύτα (τα παλαιά) οσον το δυνατόν περισσότερον αληθοφανή (*) ;
A.ÒX. : Ποιητής μεν αρα ψευδής . . . : TÒ μεν έξηγ. ; τουλάχιστον.
e

3 8 2 : IlavTfl αρα άψενοέ·; το δαιμόνιόν τε Mal το &εΐον Ι Έξηγ. : Κατά πάντα
άρα («άπό πάσης άρα απόψεως») είναι είλικρινείς ot θεοί, καΐ ol κύριοι καΐ ol δευτερευοντες.
Αΰτ. : άπλονν : Έξηγ. : είναί τι ειλικρινές, είναι είλικρινής.—Πβ. 380d κ. ά.
A-ût. : οϋτε κατά φαντασίας (2) οϋτε πατά λόγονς οϋτε πατά σημείων πομπάς : Έξηγ. ;
οοτε έν ταΐς έμφανίσεσιν οοτε έν τοΐς λόγοις οϋτε έν τη αποστολή διαφόρων θείων ση
μείων (διοσημιών).
3 8 3 a : ώς μήτε αυτούς γόητας οντάς τφ μεταβάλλειν εαυτούς μήτε ημάς ψεύδεσι
σταράγειν εν λόγω η εν έργω ; : Ή μετοχή οντάς, κειμένη έν τοϊς κώδιξιν AFDM έτι δέ
παρ' Ευσεβίω, έχει παραλειφθή έν κώδιξιν ήσσονος αξίας, αντί δέ του παράγειν ό Η.
Richards γράφει παράγοντας.
Κατ' έμέ δ' δμως (δεχόμενον τό τε «οντάς» καΐ το «παράγειν») αντί του τω νραπτέον οϊόν τε.
383b .

αδοντα
ένδατεΐν&αι τάς εάς ενπαιδίας—
νόσων τ' απείρους Mai μακραίωνας βίους,
ξνμπαντά τ' ειπών &εοφιλεΐς εμάς τύχας
παιαν' επηνφήμησεν, ευ&υμών έμέ (*), "
Έξηγ : (δτι. . . ) ψάλλων τήν εύτεκνίαν αυτής, άπένεμε (έχρησμφδει) «βίον μακραίωνα
(μακροχρόνιον) καΐ άγευστον νόσων καί, άφοΟ προείπε κατά πάντα έν γένει ευνοούμε·
νην υπό των θεών τήν τύχην μου, έψαλεν εοφημητικόν δι* έμέ παιάνα, θέλων νά με
φαιδρυνη».
—Περαίνων δηλώ, δτι έχω ήδη έτοίμους καί παρατηρήσεις (όμοίας) άναφερομένας είς τό τρίτον βιβλίον της Πολιτείας, δς θα δημοσιεύσω έν τφ μέλλοντι.
1. Ένταδθα δέν κρίνω περιττον να δπομνήσω (πβ. τα Προλεγόμενα καί τινας των ανω
τέρω υποσημειώσεων), δτι έν τη μεταφράσει μεταχειρίζομαι γλώσσαν μάλλον άνειμένην (περιέχοοσαν καί πολλά κοινολεκτούμενα) έκ τής ανάγκης σαφεστέρας καί ακριβεστέρας
αποδόσεως.
2. At λέξεις «οδτε κατά φαντασίας», κείμεναι έν τοϊς κώδιξι FD καί παρ' Εύσεβίφ,
Ιχουσι παραλειφθή έν τοΐς κώδ. AM. "Ότι δέ ορθώς έδέξαντο τάς λέξεις ταύτας ol έκδόται,
έννοεΐ τις έχων προ οφθαλμών, δσα ανωτέρω—πολλαχοδ (ΙνΘα επαναλαμβάνονται λέξεις ή\
φράσεις, ώς ένταΒθ-α αϊ λέξεις «οδτε κατά») Ιχω παρατηρήσει.
3. Αίσχύλ. Άπόσπ. 281, κατά Schneider έκ τοδ (μή σωζόμενου) δράματος, δπερ έπεγράφετο «"Οπλων κρίσις».— "Οσον δ* άφορφ είς τήν έν τη Πολιτεία παράδοσιν των στίχων
τούτων, παρατηρ&δμεν, δτι αντί τοδ ένδατεΐσ&αι, δπερ παρέχουσιν οί κώδικες FD, ίτι δέ κατό
πιν διορθώσεως (δπό τής αυτής, ώς φαίνεται, χειρός) δ Α, έν τφ κώδικι Μ, ώς καί έν τφ άρχικφ κειμένφ τοδ Α, Ιτι δέ κατά νεωτέραν χείρα εν τφ κώδικι D φέρεται ένδντεΐα·&αι'
ωσαύτως αντί των λέξεων μακραίωνας βίους δ Εύσέβιος παρέχει μακραίωνας βίου, άνθ* ο5
δ Stephan us γράφει μακραίωνας βίου, αντί δέ τοδ έν τφ κώδικι F τύπου παιάνα ot μέν κώ
δικες AM καί δ Σχολιαστής παρέχουσι παιών', έν δέ τφ κώδικι D καί παρ' Έδσεβίφ φέρε*
ται παιών.

