
ΚΑΛΛΙΟΠΗς Μ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

ΠΟΥ ΕΚΕΙΤΟ ΣΩΚΡΑΤΕΙΟΝ; (Β) 

Ή μεταθανάτιος παράδοσις περί Σωκράτους - Θεσσαλία - 'Αθήναι. 

Είς μελέτη ν μου δημοσιευθεΐσαν είς τό περιοδικον ΠΛΑΤΩΝ τόμ. ΛΑ' (1979) σ. 
124-127 ετέθη κατά πρώτον το πρόβλημα περί της υπάρξεως Σωκρατείου ή Σωκρα-
τείων, έλαβον άφορμήν δέ έκ της μνείας υπάρξεως είς 'Αθήνας τάφου του Σωκράτους. 

Έκ της ενασχολήσεως μέ τό θέμα ώδηγήθην πλην των αναζητήσεων Σωκρατείου 
είς τα μνημεία και τάς μεταγενέστερος πηγάς, καί είς έρευναν περί της μεταθανατίου 
τύχης του σώματος του Σωκράτους εντός της άκτϊνος τών γραφομένων ύπό του κατ' 
εξοχήν άσχοληθέντος μέ τον διδάσκαλον, Πλάτωνος. Τέσσαρα έργα του Πλάτωνος δί
δουν πληροφορίας περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ Σωκράτους: Θεαίτητος, Φαι
δρός, Συμπόσιον, Κρίτων. Ό Σωκράτης διαλεγόμενος είς τήν φυλακήν μετά του φί
λου του Κρίτωνος, ώς παραδίδεται εΐς τον όμώνυμον διάλογον, ανέμενε τήν έπάνοδον 
έκ της Δήλου του ίεροΰ πλοίου, δια νά έπιτραπή ή έκτέλεσις της καταδικαστικής ποι
νής του. 

ΣΩ. Ού τοίνυν τής έπιουσης ημέρας οίμαι αυτό ήξειν, άλλα της ετέρας. Τεκμαίρο
μαι δε έκ τίνος ενυπνίου, δ έόρακα ολίγον πρότερον ταύτης της νυκτός·... Έδόκει τίς 
μοι γυνή προσελθοΰσα καλή και ευειδής, λευκά ιμάτια έχουσα, καλέσαι με και ειπείν· 
*Ω Σώκρατες, ήματί κεν τριτάτφ Φθίην έρίβωλον ίκοιο. 

KP. Ώ ς άτοπον το ενύπιον, ώ Σώκρατες. 
ΣΩ. Εναργές μεν ουν, ώς γέ μοι δοκεΐ, ώ Κρίτων. 
Ή στιχομυθία επαναλαμβάνεται ύπό του Κικέρωνος είς τό De divinatione IXXV 

Loeb (London 1959). 
Est apud Platonem Socrates cum esset in custodia publica, dicens Critoni, suo fa

miliari, sibi post tertium diem esse moriendum; vidisse enim se in somnis pulchritudine 
eximia feminam, quae se nomine appelions, diceret Homericum quendam eius modi 
versum: tertia te Phthiae tempes tas laeta locabit. Quod, ut est dictum, sie scribitur con-
tigisse. 

Τό «Ήματίκε τριτάτφ Φθίην έρίβωλον Γκοιο» καταλέγεται καί ύπό τής Παλατινής 
'Ανθολογίας είς τους ένυπνίους χρησμούς. (Anth. Pal. τομ. Ill Parisiis 1890 κεφ. VI σ. 
514 oracula (ύπ' άρ. 228 Σωκράτει). 

Κατά τήν έκδοσιν Loeb, ήτις εκπροσωπεί τήν μέχρι τής εκδόσεως τοΰ Κρίτωνος 
επικρατούσαν δποψιν τελευταίαν λέξιν τής επιστήμης ήτοι τήν τα επίθετα έριβώλαξ 
καί έρίβωλος αρμόζουν είς τον μέλλοντα βίον, δστις είναι εύδαιμονέστερος του πα
ρόντος. Επομένως δέν έχει έρευνηθή μέχρι τούδε εί μή ή μεταφυσική δποψις. Δέν 
εκρίθη αξία ή άναζήτησις ή άλλως ουδείς έσκέφθη νά διερεύνηση τα περί άφίξεως τοΰ 
Σωκράτους, ζωντανού ή νεκρού, είς Φθίαν, εντός τριών ήμερων άπό τοΰ ενυπνίου1. 
Εΐς τούτο συνετέλεσε κατά κύριον λόγον ή ύπό τοΰ Σωκράτους αύτουσία χρησιμο-
ποίησις τής εκφράσεως τοΰ Άχιλλέως: Ό μ . Ίλ. Ι 362 έξ. Εί δέ κεν εύπλοίην δφη κλυ-
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τός έννοσίγαιος, ήματί κεν τριτάτφ Φθίην έρίβωλον ίκοίμην. εστί δεμοι μάλα πολλά, τα 
κάλλιπον ένθάδε ëppœv. 

Ούχ ήττον, νομίζομεν, δτι χρήζει έρεύνης καί ή άποψις περί άφίξεως του Σωκρά
τους είς Φθίαν, καί τα περί ταφής συμβολικής ή μάλλον πραγματικής, τούτου έν ταύ
τη. 

Ώς αναφέρει ό διάλογος Κρίτων, ô Σωκράτης εις τα ώτα του οποίου δεν ήκούετο 
εΐ μή μόνον ό ηθικός νόμος, διό καί παρωμοίασεν εαυτόν με τους ένθέους Κορυβαν-
τιώντας, εδέχθη πρότασιν μεταναστεύσεως είς Θεσσαλίαν. 

«Ti ποιών ή ευωχούμενοι εν Θεσσαλία ώσπερ έπί δεΐπνον άποδεδημηκώς εις Θεσ
σαλίαν; λόγοι δε εκείνοι οί περί δικαιοσύνης τε και της άλλης αρετής που ήμίν έσονται; 
(Loeb) London 1966 έξ 15 Ε σ. 186. 

Οί μή 'Αθηναίοι μαθηταί του κατ' εξοχήν έσκέπτοντο είς τήν άπομάκρυνσιν του 
σοφού εις Θεσσαλίαν λόγφ τής αποστάσεως της έξ 'Αθηνών. 

Ίδέαι ώς τής άναδειχθείσης ήρωίδος του ασθενούς φύλου καί δοξασθείσης δια 
του Σοφοκλέους 'Αντιγόνης, ήτις δέν έφείσθη του κινδύνου τής ζωής της προκειμέ
νου ν' άπονείμη τήν νόμιμον ταφήν είς τον άδελφόν, διεδόθησαν δια τής 'Αθηναϊκής 
σκηνής άνά το Πανελλήνιον καί θα έγαλούχησαν κατ' εξοχήν τους εύεπιδέκτους καλ
λιέργειας Σωκρατικούς εταίρους. Ενδεχομένως είς τον διάλογον «Κρίτωνα» ô Πλά
των μή δυνάμενος να γράψη άπεριφράστως δτι ô Σωκράτης μετεφέρθη δια να τύχη 
τής νομίμου ταφής εις Θεσσαλίαν ή συμβολικώς ετάφη ύπό τών Θεσσαλών μαθητών 
του, θέτει εις τό στόμα του διδασκάλου τον λεπτότατον ύπαινιγμόν έν εϊδει ενυπνίου 
ήτοι δτι τήν τρίτην ήμέραν θα φθάση εις Φθίαν. 

Τούτο δέν εμποδίζει τήν άνέγερσιν κενοταφίων του Σωκράτους ή φιλοσοφικής 
Σχολής μετ' απεικονίσεως του καί άλλαχού του τότε γνωστού κόσμου. 

Ενδέχεται επίσης κυκλοφορήσασα φήμη περί ταφής του έν Θεσσαλία να διεδόθη 
ευθύς μετά τόν θάνατον του. Ταύτην πιθανόν παρέλαβε καί έθεσεν ό Πλάτων είς τον 
διάλογον του. Άλλως τό εδάφιον με τήν σχετικήν μνείαν ίσως είναι μεταγενέστερα τις 
προσθήκη ανάλογος προς τήν κατά τους νεωτέρους χρόνους διάδοσιν ή οίκειοποίησιν 
λειψάνων ή τμημάτων μελών αγίων άποσκοπούντων εις τοπικόν καί καθολικόν προ
σκύνημα. "Οσα αναφέρει ή εγγύς προς τόν Σωκράτην παράδοσις διά τής γραφίδος του 
Πλάτωνος σχετικώς μέ τήν άναφερομένην εις τό ένύπνιον μοίραν τούτου έν συνδυα
σμό) προς τάς επικρατούσας δοξασίας περί μεταθανάτιου γαλήνης τής ψυχής, είναι 
απορίας άξιον πώς έπί αίώνας δέν είσήλθον ύπό τήν βάσανον τής έρεύνης. 

'Εάν άναγνώσωμεν τό κάτωθι χωρίον του Θεμιστοκλέους του Πλουτάρχου (22): 
«πλησίον δε τής οικίας κατεσκεύασεν εν Μελίτη το ιερόν, ου νυν τα σώματα τών θανα-
τουμένων pi δήμιοι προβάλλουσι καί τα ιμάτια και τους βρόγχους τών άπαγχομένων καί 
καθαιρεθέντων εκφέρουσιν» πρέπει να θεωρήσωμεν ώς μή τυχαίαν τήν υπαρξιν εν Θεσ
σαλία ώς εν 'Αττική Μελιτείας. 

Οί ένδιατρίψαντες περί τα Θεσσαλικά γνωρίζουν δτι ή Θεσσαλία ητο τετραρχία2 

συνίστατο δέ έκ τής Φθιώτιδος, Πελασγιώτιδος, Ίστιαιώτιδος, Θεσσαλιώτιδος. 
Του δλου θέματος άπτονται τα περί τών ορίων τής Φθίας3 ώς τμήματος τής Σπερ-

χειώτιδος, άλλως ταυτίσεως αυτής προς τήν Όμηρικήν καλλιγύναικα Ελλάδα, τό έ
δαφος της δέ ενδέχεται να έπιφυλάσση εκπλήξεις καί περί του Σιληνού τη μορφή διδα
σκάλου τής αρετής Σωκράτους. 

Ό Σωκράτης έθανατώθη τό 399 π.Χ. δτε ό Πλάτων ήτο εικοσιοκτώ ετών, τό συγ-
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γραφικον δέ έργον τούτου ήρχισε μετά τον θάνατον του Σωκράτους. Ό διάλογος Κρί
των ανήκει είς τά νεώτερα έργα του, δεδομένου δέ δτι εις τα συγγράμματα του Πλάτω
νος συγχέονται ΐδέαι του Σωκράτους και του ιδίου4, έμβάλλονται σκέψεις δτι το λεί-
ψανον του Σωκράτους έτυχε της δεούσης ταφής άπομακρυνθέν ύπό των μαθητών του 
τής τετραρχουμένης Θεσσαλίας και δή έναποτεθέν είς τήν άνήκουσαν είς τήν έριβώ-
λακα Φθίαν Θεσσαλικήν Μελιταίαν ώς μετωνομάσθη ή Μελιτεια ομώνυμος τής έν 
'Αττική Μελίτης. "Αλλως είς τήν ώς άνω όμωνυμίαν συνετέλεσε το κενοτάφιον. Το 
προθεσσαλικόν δνομα τής Μελιτείας Πύρρα5 άπετέλει κατά τήν παροΰσαν άποψιν τήν 
βορείαν κλιτΰν τής Όρθρυος παρά τήν σημερινήν Άβαρίτσαν6. 

Ή φήμη του Σωκράτους ώς άκτινοβολοΰντος φάρου προσεΐλκυσε μαθητάς έξ ό
λου του γνωστού κόσμου καί έκ Θεσσαλίας, οί όποιοι ίσως απέδωσαν είς τον διδάσκα-
λον τον δστατον φόρον τιμής. Δια τούτων ή έπίδρασις του Σωκράτους εις Θεσσαλίαν 
υπήρξε μεγίστη καί δή ανιχνεύεται εις τήν πόλιν ύπό τό Ονομα Γόννοι. Είς τά διαδοχι
κά γένη των ταγών7 παραδίδονται Σωσίπολις8 Σωκράτους καί 'Αντίφιλος9 Σωκράτους. 
Έπΐ επιτύμβιου δέ μνημείου τής Λαρίσης10 άπαντφ ή προσφώνησις ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ 
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕ. 

Δισσός Σωκράτης11 αποκαλείται ό χρηστός ήρως τής Λαρίσης. Άλλ' ενδέχεται 
καί δλλως (πλην έκ νοσοΰντος χωρίου του Όμηρου) εμπνευσθείς ό Πλάτων να έθεσεν 
είς τό στόμα του Σωκράτους τά περί Φθίας. 

Ύπό του Πλινίου παραδίδεται χαλκουργός Άλεύας12, όστις έποίησεν ανδριάντας 
φιλοσόφων καί του Άλεύα13, άνευ μνείας των χρόνων καί τής πατρίδος αύτοΰ. 

Τό δνομά του υπενθυμίζει τήν Θεσσαλίαν, δπου ή*το λίαν σύνηθες. Καί γεννών
ται τά ερωτήματα: Μήπως τό Θεσσαλικόν δνομα τούτου ώθησε τον Πλάτωνα να θέση 
είς τό στόμα του Σωκράτους τό «ήματί κεν τριτάτω Φθίην έρίβωλον ΐκοιο»; Ή 'Ομηρι
κή «καλλιγύναιξ Φθία», ταυτιζομένη προς τήν Ελλάδα μήπως καί κατά διαστολή ν του 
δυσειδοΰς Σωκράτους δια του Σωκρατείου έπεξέτεινε τό δνομα Ελλάς1 άνά τό σύμ
παν; Ή άλλως ό Άλεύας έφιλοτέχνησεν ανδριάντα τινά τοΰ Σωκράτους ίδρυμένον έν 
Θεσσαλία ή μεταφερθέντα είς 'Αθήνας, κάτωθεν του όποιου άνεγράφετο καί τό δνομα 
τοΰ δημιουργού του; Τό κυριώτερον: Μήπως Σωκρατεϊον έκειτο είς τον έν 'Αττική 
δήμον τών Άλαιέων; 

Είς Imm. Bekkeri, Anecdota Graeca, Berolini 1814 τ. I 375,15 Άλαιεύς: δνομα 
δήμου, Θεσσαλική πόλις 'Αλέας 375,18 Πρβλ. καί τό παρά Σουίδα, Λεξικόν, Lipsiae 
1928, 1149 : Άλευε: Ίωνες το φύλαξαι ούτως λέγουσι. και παροιμία · αλευ • άπα μείζονος 
ανδρός. Πρόκειται περί του Σωκράτους ή τοΰ Άλεύα; Ή Μελιτεια ταυτιζομένη προς 
τήν Πύρραν ύπομιμνήσκει καί τον πατέρα τοΰ Άλεύα. Τάφοι καί κενοτάφια άνιδρύον-
το πολλαχοΰ δια τους ήρωας τής ανδρείας καί αρετής. 'Εσήμανεν ή ώρα νά άναζητη-
θοΰν καί δια τον πρύτανιν τών σοφών Σωκράτην. 

Sommaire 

Incitée de la phrase homérique (I 363) prononcée dans le songe de Socrate dans le 
dialogue «Criton» de Platon au sujet du jour de sa most «ήματί κεν τριτάτω Φθίην έρί
βωλον ίκοίμην» l'auteur examine le cas éventuel du transport du corps de Socrate mort 
pour l'enterrement à Thessalie, spécialement à Μελιταΐα au nord de la montagne Oth-
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rys, ville homonyme de Μελίτη ou Μελίτεια d' Attique. Sur une telle possibilité on s'a
nime par le passage de Plutarque, Themistocle 22, selon lequel en Μελίτη d' Attique il y 
avait un sanctuaire ou «νυν τα σώματα των θανατουμένων οί δήμιοι προβάλλουσι». De 
même l'auteur examine le cas que le tombeau de Socrate pouvait être situé dans le déme 
d'Attique Άλαιέων. 
Il est à noter aussi que le nom Socrate était très fréquent en Thessalie, notamment à la 
ville Γόννοι, comme on voit dans les inscriprions. 

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

1. Είς γ 180 ό Διομήδης την τετάρτην ήμέραν έφθασεν εκ της Μ. 'Ασίας εις τήν Πελοπόννησον. 
2. Άρποκρατίωνος, Λεξνκον των Δέκα Ρητόρων, λ. Τετραρχία T., Δημοσθένης Φιλιππικοίς· τεττά-

ρων όντων της Θετταλίας, έκαστον μέρος Τετράς έκαλεΐτο, καθά φησιν Ελλάνικος èv τοις Θετταλικοΐς-
δνομα δε φησιν είναι ταΐς τετράσι Θετταλιώτιν, Φθιώτιν, Πελασγιώτιν, 'Εστιαιώτιν· ό 'Αριστοτέλης δέ έν 
τη κοινή Θετταλών πολιτεία, έπί Άλευάτου (sic) Πύργου διηρήσθαί φησιν είς τέτταρας μοίρας τήν Θετ-
ταλίαν· εϊη δν οδν λέγων ό Δημοσθένης τήν Τετραρχίαν, δτι δέ Φίλιππος καθ' έκάστην τούτων των μοι
ρών άρχοντας κατέστησε, δεδηλώκασιν άλλοι τε, καί Θεόπομπος έν τη τεσσαρακοστή τετάρτη. Suidae, 
Lexicon, Lipsiae 1935 pars IV άρ. 403 Τετραρχία: οί δ' λόχος, άνδρες φδΓ. καί ό ηγούμενος τετράρχης, 
τεττάρων μερών δντων της Θετταλίας, έκαστον μέρος τετράς έκαλεΐτο. δνομα δέ φησιν είναι ταϊς τετράσι 
Θετταλιώτιν, Πελασγιώτιν, Άστιεώτιν. Καί 'Αριστοτέλης δέ έν τή κοινή Θετταλών πολιτεία έπί Άλεύα 
τοΰ Πυρρού διηρήσθαί φησιν είς τέτταρας μοίρας τήν Θετταλίαν εϊη αν οδν λέγων ό Δημοσθένης τήν τε
τραρχίαν. 

3. H.G. Lolling, Geographie und Geschichte des griechischen Altertums Handbuch d. Klassischen Al
tertumswissenschaft v. Mueller 140 Dr. Friedrich Staehlin, Das Hellenische Thessalien, Amsterdam 1967, 
162. 

4. Plato, Crito κ.δ. έκδ. Loeb, London 1966 σ. 148 Είσαγωγή είς τον Κρίτωνα. 
5. Ν.Δ. Παπαχατζή, Ή σημερινή θέση της τοπογραφικής μελέτης τής αρχαίας Θεσσαλίας, ΘΕΣΣΑ
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6. Ένθ. άνωτ. σ. 15 

I.L. Ussing, Griechische Reisen und Studien Kopenhagen 1857, 118-119. 
Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία, Έν 'Αθήναις 1880, 328 
Ν.Ι. Γιαννόπουλου, Φθιωτικά ήτοι περιγραφή τής επαρχίας Άλμυροΰ ύπό ίστορικήν καί τοπογραφικήν 
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Fr. j Staehlin, Das hellenische Thessalien, Amsterdam 1967 S. XVI 145-150 
Paul Monceaux, Inscriptions de Thessalie, BCH (7) 1883, 43. 

7. Τίτλος ανωτάτων αρχόντων. 
8. IG IX 2 άρ. 1042 II στ. 44 Ταγευόντων τής πόλε<Οως Σωσιπόλεως του CQKPATOVC 
9. IG IX 2 GONNUS άρ. 1040 Ταγευόντων τής πόλεως τον ένιαυτόν τον έπί στρατηγού Εύρυδά-

μαντος του Άνδροσθένους 'Αντιφίλου τοΰ CQKPATOVC κ.τ.λ. 
10. IG IX 2 άρ. 760 Larisa 
11. IG IX 2 άρ. 657 Larisa 
12. Πλιν. Nat. Hist. 34, 86. 
13. Δι' Άλεύαν ίδ. Κλαυδίου Αίλιανοΰ, De Natura Animalium, Lipsiae 1864 (περί ζφων Η 11) 

ομοίως Suidae, Lexicon Lipsiae 1928 στ. 1150 
Άλευάδαι: οί έν Λαρίσση τής Θεσσαλίας ευγενέστατοι, άπό Άλεύου βασιλέως τό γένος έχοντες. 
Imm. Bekkeri, Anecdota Graeca, τ. I Berolini 1814 σ. 375, 29 λ. Άλευάδαι. 
Διοδ. Βιβλ. Τστορ. τ. Ill Lipsiae 1893, Lipsiae 1906 τ. V XVI 14 
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Scholia Vetera in Pindari Carmina, δκδ. A.B. Drachmann Pyth. X. 19 
Pindare Pythiques, Paris 1961 έκδ. Bude X, 5 Ίπποκλεΐ Θεσσαλω παιδί Διαυλοδρόμφ 
Pauly Wissowa Kroll Real Encyklopaedie des Klassischen Altertumswissenschaft τ. I 1374 αρθρ. Aleuas 
ύπό Toepffer σ. 1372 αρθρ. Aleuadai 
Ίδ. και H.G. Lolling, Geographie und Geschichte des griechischen Altertums (ύπό Iwan Mueller, Han
dbuch der Klassischen Altertumswissenschaft) τόμ. Ill 148. 

14. Περί της επεκτάσεως τοϋ ονόματος της Ελλάδος ίδ. Άντ. Χατζή, Έλλην Ελλάς, έπετηρίς Φ\-
λοσ. Σχολής Πανεπ. 'Αθηνών τόμ. Α'. 

Ή διδασκαλία του νοήματος των αρχαίων συγγραφέων και ή καταδίκη της 
Γραμματικής. 

(Επιστολή του Hermann Hesse (βραβειον Nobel) προς 'Ιωσήφ Knecht) 

Ένας μουσικοδιδάσκαλος ή διδάσκαλος, πού θα έθεώρει ώς κυρίαν φροντίδα του 
να πλησίαση πολύ προς τό «έσώτατον νόημα» θα τ̂ το ένας πολύ κακός διδάσκαλος. 
Ουδέποτε εϊπα είς τους μαθητάς μου μίαν λέξιν δια το «νόημα» της μουσικής. 'Εάν 
ύπάρχη κάποιος, αυτός δέν μέ χρειάζεται. Τουναντίον άπέδωκα πάντοτε μεγάλην 
άξίαν είς το να εκτελούν ol μαθηταί μου τα Ογδοα καί τα δέκατα έκτα των μέ έξαιρετι-
κήν άκρίβειαν. Έάν τώρα σύ γίνης διδάσκαλος επιστήμων ή μουσικός, έχε το σέβας 
προς τό «νόημα», άλλα να τό θεωρής ώς μή δυνάμενον να διδαχθη. Και αν ακόμη 
επρόκειτο νά είσαγάγω μαθητάς εϊς τον Όμηρον ή είς τους Έλληνας τραγικούς, δέν 
θα έπεζήτουν νά υποβάλω είς αυτούς τήν ΐδέαν δτι ή ποίησις είναι μορφή του θείου, 
άλλα θα προσεπάθουν νά καταστήσω είς αυτούς προσιτήν τήν ποίησιν μέ τήν ακριβή 
διδασκαλίαν των γλωσσικών καί μετρικών της μέσων. Ύπόθεσις του διδασκάλου καί 
του έπιστήμονος είναι ή Ερευνά τών μέσων καί ή μέριμνα δια τήν παράδοσιν, ή διατή-
ρησις καθαρών τών μεθόδων καί δχι ή ύποκίνησις καί έπίσπευσις εκείνων τών βιωμά
των πού δέν επιδέχονται διατύπωσιν καί πού έχουν έπιφυλαχθή είς τους εκλεκτούς. 
GYMNASIUM τ. 64 (1957). 5. 


