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Platon er en af de helt centrale skikkelser i europæisk kultur. Så central, at man har kunnet beskrive hele den
efterfølgende europæiske filosofi som en »lang række fodnoter til Platon«.

Det er nu næsten 80 år siden, Platons samlede værker første gang udkom i dansk oversættelse. I den forløbne
tid er der sket meget inden for den internationale filologiske og filosofiske Platonforskning. Og der er også
sket meget med det danske sprog siden da. Derfor udgives Platons samlede værker nu i en nyoversættelse til

moderne dansk.

En gruppe på knap 30 af landets fremmeste klassiske filologer og Platonforskere er gået sammen om det store
oversættelsesprojekt. Med indledninger og noter til de enkelte værker opsummeres den internationale

Platonforskning helt frem til i dag. Nyoversættelserne er foretaget direkte fra den græske originaltekst. Men
ikke mindst er oversættelserne skrevet i et sprog, som moderne, danske læsere vil finde tidssvarende.

Platon v indeholder: Lovene I-XII Epinomis
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