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Ο Θάνατος του Σωκράτη
Ηδυτική

στοχαστική
τα σπλάχνα του χύθηκαν έξω και,
παράδοση, με αφετηρία
παρά το γεγονός ότι έφεραν γιατρό
πάντα την
για να τον ράψει, όταν συνήλθε
Αθήνα των φιλοσόφων,
έσκισε και πάλι την κοιλιά
των τραγωδών
του). Ρωμαϊκές αγριότητες!
και των ιστορικών, παραχώρησε
Επίσης, ο Κικέρων προτιμούσε
Με ικανοποίηση συναντούμε στο βιβλίο
τιμητικά μοναδική θέση
τον θάνατο του Θηραμένη ο οποίος,
της Γουίλσονκαι τα ονόματα μερικών Ελλήνων
στον άνθρωπο που ουδέποτε έγραψε
πριν πιει το κώνειο έκανε
που έγραψαν σε ξένες γλώσσες, όπως
το παραμικρό. Ο Σωκράτης
μια πρόποση: «Στην υγειά του όμορφου
του Βλαστού, του Νεχαμά και του Ιάκωβου
ήταν ομυλητής, άνθρωπος της
Κριτία». Εξάλλου ο θάνατος
Βασιλείου. Γράφει n Γουίλσον: «Η ειρωνεία
αγοράς, που μάθαινε από τους
του Σενέκα συνδύασε όλων
θα μπορούσε να αποτελεί εργαλείο διδασκαλίας
ανθρώπους και τους το ανταπέδιδε
των ειδών τις αυτοκτονίες:
για όλους και όχι μόνο για τους
με «ρηματίσκια αινιγματώδη»
αυτοτραυματισμός,
δηλητήριο,
μυημένους. Ο φιλόσοφος Γρηγόρης Βλαστός
και παρά ταύτα ιδρυτικά. Είναι,
ασφυξία, πνιγμός και αποτέφρωση.
υπήρξε σημαντικός υπέρμαχος της
όπως λένε, «το τοτέμ της δυτικής
άποψης ότι ο Σωκράτης με την ειρωνεία
φιλοσοφίας», ο ήρωάς της
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει
του ήταν αφοσιωμένος στη διδασκαλία
που χάρη στα έργα του μαθητή
n Γουίλσον για τη διαφορά του
της ηθικής. Υποστήριζε πως ο Σωκράτης
του Πλάτωνα διασώθηκε και έλαμψε
Σωκράτη με τον Χριστό, ήτοι για
ποτέ δεν προσπάθησε να εξαπατήσει κανέναν,
εκτυφλωτικά στις κατοπινές
τη σύγκριση του σταυρού με το
Ούτε να εκφράσει τίποτε άλλο πέρα
γενεές και στους αιώνες,
κώνειο. Ο Λούθηρος, για παράδειγμα,
από την αλήθεια. Αντιθέτως, οι ειρωνικές
φτάνοντας αλώβητος έως τις μέρες
διαμαρτυρόταν ότι «λίγο
εκφράσεις του είναι κατά μία έννοια
μας. Η πενία του ήταν παραδειγματική·
θέλουν κάποιοι να ανακηρύξουν
αληθινές, καίτοι ξεκάθαρα λανθασμένες κατά
χειμώνα καλοκαίρι
προφήτες τον Σωκράτη, τον
μιαν άλλη έννοια. Ο Βλαστός ονόμασε
έφερε τον ίδιο χιτώνα, γι' αυτό
Ξενοφώντα και τον Πλάτωνα.
αυτή τη δυνατότητα "σύνθετη ειρωνεία".
ο σοφιστής Αντιφών έλεγε ότι
Όμως οι ωραίες αυτές θεωρίες
Με άλλα λόγια, όταν ο Σωκράτης ισχυρίζεται
«ακόμα κι ένας δούλος, αν αναγκαζόταν
μαρτυρούν άγνοια του Θεού και
πως δεν είναι σοφός, εννοεί πως δεν
να ζει έτσι, τελικά
αποτελούν καθαρή βλασφημία».
διαθέτει αναμφισβήτητη γνώση, διαθέτει
θα δραπέτευε». Στο βιβλίο της
«Η εκδοχή που μας προσφέρει
όμως "ελεγκτική" ή "διαψεύσιμη" γνώση,
Έμιλι Γουίλσον «Ο θάνατος του
ο Διαφωτισμός διαφέρει από
n οποία προκύπτει από την ανασκευή των
Σωκράτη» (μετάφραση Δ. Φιλπτπουπολίτη,
εκείνες των προηγούμενων
επιχειρημάτων που εκφράζουν οι συνομιλητές
Νεφέλης Χατζηδιάκου,
εποχών. Η αντίθεση γίνεται ιδιαίτερα
του. Παραμένει, όμως, ασαφής ο
εκδόσεις Πατάκης) έχουμε
αισθητή αν ανατρέξουμε
λόγος για τον οποίο ο Σωκράτης καταφεύγει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
στον Σωκράτη του Μονταίν, τον
στην ειρωνεία, αντί να ξεκαθαρίσει
την πορεία της θρυλικής
οποίο ηρωοποίησε ο Γαλλικός
τη θέση του. Ίσως, όπως υποστηρίζοϋν
του μορφής και τις μεταμορφώσεις
Διαφωτισμός. Αμφισβητίας, κοσμικός,
άλλοι σχολιαστές, να ήθελε να βρουν
της έως τις μέρες μας.
ανεκτικός, ο Σωκράτης
οι μαθητές του μόνοι τους την απάντηση.
Ο άνθρωπος που περιφερόταν
του Μονταίν αποτελεί τον mo
(...) Αν n ομολογία άγνοιας εκ μέρους του
στην αγορά και έπιανε κουβέντα
αυθεντικό προάγγελο του Διαφωτισμού.
Σύνολη n ύτταρξή του στρεφόταν προς
Σωκράτη αποτελεί παράδειγμα ειρωνείας
με τους μαγαζάτορες και
Ο Μονταίν είδε τον
υπό προϋπόθεσιν (πράγμα που προτείνει
τους νέους ασφαλώς δεν ήταν
Σωκράτη σαν έναν ήρωα συνηθισμένο,
«καινά δαιμόνια», τα οποία και σήμερα
ένας άλλος μελετητής, ο Ιάκωβος Βασιλείου), κάποιος λογάς που του άρεσε να
αλλά κατ' ουσίαν μοναχικό.
αλλαγές
τότε n προϋπόθεση που εξυπακούεται ακούει τον εαυτό του, παρά ψυχή -παρά τις κοσμογονικές
Στον Διαφωτισμό, αντίθετα,
μπορεί να παίρνει δύο μορφές.
που αφουγκραζόταν το δικό
ο θάνατος του Σωκράτη θεωρείται
στις κοινωνίες- απασχολούν
'Οταν ο Σωκράτης λέει ότι δεν γνωρίζει
της «δαιμόνιο». Με απλά λόγια,
πάντοτε κορύφωση της
τίποτα αξιόλογο, είτε υπονοεί ότι αξιόλογη
εφόσον διέφερε από όλους (καθώς τους νομοθέτες
ζωής - στιγμή που αποκαλύπτει
και τα πανεπιστήμια
είναι n γνώση που κατέχουν οι πολιτικοί,
δήλωνε ότι δεν ήξερε τίποτα)
τον αληθινό χαρακτήρα του και
οι στρατηγοί και οι ποιητές πράγμα που
και μιλούσε για όλα, εντέλει
δικαιολογεί κάθε αδυναμία του.
βέβαια δεν ισχύει, είτε υπονοεί ότι αξιόλογη
ενσάρκωνε έναν κίνδυνο για την
Επιπλέον κατά την περίοδο αυτή
είναι μόνο n γνώση που κατέχει ο
πόλη. Διόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι στη δυτική φυλοσοφική παράδοση: κοινωνίες- απασχολούν τους νομοθέτες ο κοινωνικός ρόλος του Σωκράτη
Θεός και μόνον αυτός. (...) Ένα ακόμα
n δίωξη και n τελική του καταδίκη να διασώσει διά της γραφής
και τα πανεπιστήμια. Αυτή
ως δασκάλου, αρχηγικής
έναν άνθρωπο που δεν έγραφε
ενδεχόμενο είναι ότι μπορούμε να καταλάβουμε
σε θάνατο πιθανότατα
τη μεγαλειώδη πορεία αναλαμβάνει
φυσιογνωμίας και διανοούμενου
τη σωκρατική ειρωνεία ως θεμελιώδη βασίστηκαν σε ένα ψήφισμα του
να αφηγηθεί n Γουίλσον,
όπως τα Ευαγγέλια διέσωσαν τη
θεωρείται σημαντικότερος από
αμφισημία ή σαν κάτι μη επιστητό.
Διοπείθους που επέβαλε να οδηγούνται
μορφή του Ιησού, ενός θεανθρώπου
περνώντας από την αρχαία Αθήνα τις ρήσεις και τις πράξεις του. Οι
σε δίκη «όσοι δεν πιστεύουν
που δεν έγραφε.
στη ρωμαϊκή εποχή, για να
σχέσεις με τους φίλους του τονίζονται
Όπως προτείνει ο Αλέξανδρος Νεχαμάς,
φτάσει ίσαμε την εποχή του Διαφωτισμού
στο έπακρο». Αν απέβη
ίσως οι παράδοξοι σωκρατικοί ισχυρισμοί
στα θεία ή διδάσκουν
Παρά τις γραφικότητες που
φιλοσοφικό πρότυπο στους νέους
και στις μέρες μας.
περιβάλλουν τη μορφή του, την
να μην περικλείουν καμιά "κρυμμένη θεωρία"- κοσμολογία».
Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι
χρόνους το όφειλε πιθανότατα
Η ειρωνεία του παρέμεινε άφθαρτη
αντοχή του μέσα στους αιώνες
να μην έχουν κανέναν συγκεκριμένο
στο γεγονός ότι, μη έχοντας γράψει
Ρωμαίοι -αδαείς στη φιλοσοφίααντιμετώπιζαν
παιδαγωγικό σκοπό. Αντίθετα, n σωκρατική
ακόμα και στο δικαστήριο την οφείλει σε δύο πράγματα:
τους Έλληνες με
το παραμικρό, οι μεταγενέστεροι
ειρωνεία ίσως βρίσκεται έξω από
όπου, ακούγοντας τις κατηγορίεςστο γεγονός ότι εισηγήθηκε την
δυσφορία και ειρωνεία. Προτιμούσαν,
φιλόσοφοι τον οικειοποιούνταν
εναντίον του, παρατήρησε: ηθική και τον ορισμό, ήτοι τη μεταφυσική
τα όρια του επιστητού, οπότε δεν μπορούμε
κατά το δοκούν. Διόλου
λοιπόν, τον γενναίο θάνατο
να πούμε ότι ο Σωκράτης είναι υπερόπτης
«Εμαυτού επελαθόμην» (ξέχασα
και τη φιλοσοφία. Με
του Κάτωνα (Υτικαίου) από
τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι
απλά λόγια, σύνολη n ύπαρξή
ή ταπεννόφρων, αν είναι σοφός
ποιος είμαι!). Ωστόσο ο
του στρεφόταν προς «καινά δαιμόνια», εκείνον του Σωκράτη (ηττημένος ο Βολταίρος, ο Ντιντερό και ο
Πλάτωνας ουδέποτε ξέχασε τα
ή όχι, αν n προκλητική στάση'του συνιστά
Ρουσό θεωρήθηκαν νεοπαγείς
τα οποία και σήμερα -παρά
από τον Καίσαρα, ο Κάτων
αξίωση αληθείας ή όχι, ή φιλοσοφικό ελιγμό» ρήματα του δασκάλου, γι' αυτό
έστρεψε το σπαθί εναντίον του,
εκδοχές του Σωκράτη.
κατόρθωσε το μεγαλύτερο έργο
τις κοσμογονικές αλλαγές στις
(ο. 69-71).
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κάποια έκπληξη διαβάσαμε στη σελίδα 177
της Γουίλσον το ακόλουθο σχόλιο: «Ίσως να μην
είδε κανείς πριν ano μένα τον θάνατο του Σωκράτη
σαν ένα είδος γέννας, επειδή n ιδέα είναι τραβηγμένη.
Ίσως πάλι να μη σκέφτηκε κανείς μέχρι τώρα αυτό
το ενδεχόμενο/ επειδή σι περισσότεροι αναγνώστες του
Πλάτωνα ήταν άνδρες». Την ιδέα Ουτή την είχαμε εκφράσει
σαφέστατα και κυριολεκτικά σε ένα πρωτόλειο
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ΜΑΙΕπΗΡ ΤΟΥΕΑΥΤΟΥΤΟΥ
που είχαμε δημοσιεύσει το 1980 για τον Πλάτωνα. Ιδού n
παράγραφος: «Ο Σωκράτης παραδίδεται στον νόμο της
πολιτείας που τον ανέθρεψε (τω δε νόμο) πειστέον) και
δεν διστάζει στιγμή να υποταχτεί στην αδικία για χάρή
της δικαιοσύνης, να δώσει ζωή στην πόλη προσφέροντάς

της, σφάγιο, τον εαυτό του. Αυτοκτονία αλλόκοτη, ακόμη
και στα μάτια των ίδιων των μαθητών του, που μοιάζει
ληξιαρχική πράξη της ηθικής - δηλαδή της βίας. Μαιευτήρας
σε όλη του τη ζωή, επιμένει, και την ύστατη στιγμή,
ξεγεννώντας τον ίδιο του τον εαυτό αυτή τη φορά, να
φέρει στον κόσμο το απόλυτο κράτος δικαίου» («Σωκράτης,
ο νομοθέτης που αυτοκτονεί», εκδόσεις Καστανιώ- .
της, σ. li).

