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Το ενδιαφέρον µου για το θέµα αυτής της διατριβής ξεκίνησε πολύ φυσικά από
δύο σηµαντικές προσωπικές εµπειρίες: Πρώτα απ' όλα γεννήθηκα και
ανατράφηκα στην Κρήτη, όπου οι αξίες “φως” και "τιµή" είναι το ίδιο ζωντανές
σήµερα όπως και στην εποχή του Οµήρου, κι ύστερα τυφλώθηκα σ' ένα ατύχηµα
στην ηλικία των τριών χρόνων, στη λάµψη µιας έκρηξης. Κι αν αυτά τα δύο
συµβάντα στη ζωή µου ήταν θέµα τύχης, το ενδιαφέρον µου όµως σ' αυτό το
θέµα ( η τυφλότητα στον πολιτισµό του φωτός ), ήταν αναπόφευκτο.
Παρ' όλο που διαπίστωσα ότι η ελληνική σκέψη ήταν συνεπαρµένη τόσο µε τον
τυφλό ποιητή όσο και µε τον τυφλό µάντη, εγώ ασχολήθηκα περισσότερο µε τον
τυφλό µάντη. Γιατί βλέπετε αυτό το θέµα είναι τεράστιο και αναγκαστικά έπρεπε
να το περιορίσω. Και το γεγονός ότι µελετώ πάνω απ' όλα τον Σοφοκλή
επηρεάζει αυτή µου την εκλογή. Γιατί το έργο "θάµυρας" όπου ο πρωταγωνιστής
είναι ένας τυφλός ποιητής έχει χαθεί. Ενώ τα έργα στα οποία παρουσιάζει τον
τυφλό µάντη ευτυχώς έχουν διασωθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Αυτό το βιβλίο εξετάζει το εξής παράδοξο: "η όραση στην τυφλότητα". 0 ελληνικός πολιτισµός (βουτηγµένος
στο φως, κυριολεκτικά και µεταφορικά) χαρακτηρίζεται σαν "πολιτισµός του φωτός". Η ελληνική λογοτεχνία
κυριαρχείται από την διαλεκτική του φωτός, δηλ. εικόνες στις οποίες εναλλάσσεται το φως µε το σκοτάδι και
η τυφλότητα µε την όραση και την µαντική δεινότητα. Το φως είναι τόσο επιθυµητό (σαν το ύψιστο αγαθό),
που κυριολεκτικά το φως ίσον η ζωή (φως όράω=ζώ). Από την µια η στέρηση του φωτός είναι σχεδόν το ίδιο
ανεπιθύµητη όσο και ο θάνατος, ενώ από την άλλη, η τυφλότητα χαρίζει στον τυφλό αίγλη και διάκριση, σ'
ένα πολιτισµό όπου το να διαλέξει κανείς µεταξύ φωτός και τιµής είναι πολύ δύσκολο πράγµα. Για
παράδειγµα: Στην Ιλιάδα ο Αχιλλέας διαλέγει την τιµή αντί για την ζωή και το φως. Ενώ στην Οδύσσεια είναι
πρόθυµος ν' ανταλλάξει τις µεγαλύτερες τιµές στον Άδη (σκοτάδι) προκειµένου να ξαναδεί το φως.
Στην ελληνική λογοτεχνία, η τυφλότητα σαν στέρηση απ 'το φως, σαν εξάρτηση ανηµπόριας θεωρείται κι απ'
τους θεούς κι' απ' τους ανθρώπους σαν η µεγαλύτερη τιµωρία. Οι τυφλοί εµπνέουν έλεος και φόβο γιατί
απλά η µοίρα τους είναι τροµακτική (δεινόν). Οι τυφλοί θεωρούνται µιασµένοι και ιεροί συγχρόνως και
εποµένως εµπνέουν αηδία, συµπόνοια και τον πιο ευγενικό ανθρωπισµό. Η τυφλότητα είναι τιµωρία για την
υπέρβαση των ορίων της ανθρώπινης γνώσης. Παρ' όλα αυτά είναι προϋπόθεση για εσωτερική όραση,
δηλαδή για την µεταφυσική και απόλυτη αλήθεια. Οι τυφλοί µάντεις και ποιητές διαθέτουν την µεγαλύτερη
θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική εξουσία. Σ' αυτό το βιβλίο προσφέρονται λύσεις για το παράδοξο που
επισηµάναµε παραπάνω.
Στο πρώτο µέρος του βιβλίου (αναλυτική επισκόπηση της ελληνικής λογοτεχνίας απ' τον Όµηρο ως την
Ελληνιστική περίοδο) εξετάζουµε τις αντιλήψεις για την τυφλότητα και σαν αναπηρία και σαν µεταφορική
έννοια. Συνάγοµε συµπεράσµατα από την διαφωνία µεταξύ του Οιδίποδα και του χορού στον "Οιδίποδα
Τύραννο" όσον αφορά την αυτόχειρη τύφλωση. Κι' απαντώνται τα εξής βασικά ερωτήµατα:
•
•
•

Αυτή η διαφωνία αντανακλά καθόλου τις διαφορές ανάµεσα στις διάφορες κοινωνικές τάξεις;
Μήπως διαφέρουν οι αντιλήψεις µέσα στην κοινωνική ιεραρχία, απ' τους διανοούµενους δηλαδή ως
τους απλούς πολίτες;
Ο Σοφοκλής αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά αυτές τις αντιλήψεις;

Στο δεύτερο µέρος αναλύεται το έργο "Οιδίπους επί Κολωνώ". Η τυφλότητα στον Οιδίποδα θεωρείται το
κλειδί για να διαλευκανθεί το µυστήριο του δράµατος και της τελικής µοίρας του ήρωα. Ο Οιδίποδας
θεωρείται σαν ο υπέρτατος µάντης και η παρουσίαση του σαν τέλεια ενδεικτική για την σκέψη του Σοφοκλή.
Το να καταλάβουµε την σηµασία του ρόλου που έχει η τυφλότητα του Οιδίποδα είναι απαραίτητο για να
καταλάβουµε το έργο ολόκληρο. Επίσης η ανάλυση και κατανόηση του Οιδίποδα επί Κολωνώ βοηθάει σε
µεγάλο βαθµό στην κατανόηση του ελληνικού πολιτισµού. 0 Σοφοκλής είναι συνεπαρµένος µε την τυφλότητα
και ειδικότερα µε τον τυφλό ποιητή και µάντη, δηλαδή µε την πεµπτουσία του παράδοξου: "τυφλότητα και
εσωτερική όραση (ενόραση) στον πολιτισµό του φωτός".

