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Πλησιάζουν οι γιορτές και ένα καλό δώρο είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Πόσο μάλλον, αν πρόκειται για ένα βιβλίο που θα μας 

συναρπάσει, θα μας ταξιδέψει και θα μας διδάξει. Η στήλη του «εν χρω» έψαξε για εσάς και προτείνει:

Β ι Β λ ι ο π α ρ ο υ σ ι α σ Ε ι σ

Ο πισθόφυλλο: Ένας άνθρωπος 
χάνει ξαφνικά το φως του. Τα 
περιστατικά αιφνίδιας τύφλω-

σης κλιμακώνονται και η κυβέρνηση α-
ποφασίζει να βάλει σε καραντίνα τους 
τυφλούς. Με γραφειοκρατική ακρίβεια, 
ο Zοζέ Σαραμάγκου έχει υπολογίσει όλα 
όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν 
κόσμο που χάνει την όρασή του. 

Για πόσο καιρό η κίνηση στους δρόμους 
θα είναι ομαλή; Για πόσο καιρό θα επαρ-
κούν τα τρόφιμα για τις πεινασμένες ορδές; 
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να καταρρεύ-
σει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου 
και νερού; Τι θα απογίνουν τα κατοικίδια; Οι 
σεξουαλικοί φραγμοί; Πόσοι τυφλοί φτιά-
χνουν μία τυφλότητα; Και τέλος: Σε έναν κό-
σμο τυφλών, τι θα έκανες αν έβλεπες;

Βιογραφικό του συγγραφέα: Ο Ζοζέ ντε 
Σούζα Σαραμάγκου γεννήθηκε το 1922 στο 
μικρό χωριό Αζινιάγκα της Πορτογαλίας από 
γονείς φτωχούς ακτήμονες αγρότες, μερι-
κές εκατοντάδες χιλιόμετρα βορειοανατο-
λικά της Λισαβόνας (το «Σαραμάγκου» ή-
ταν παρατσούκλι της οικογένειας ντε Σούζα, 
από ένα είδος ραφανίδας που έτρωγαν οι 
φτωχοί, και γράφτηκε στη ληξιαρχική πρά-
ξη γεννήσεως). Πέρασε τα σχολικά του χρό-
νια στη Λισαβόνα, όπου όμως παρά την έ-
φεσή του στα γράμματα, αναγκάστηκε να 
αφήσει το γυμνάσιο για μία τεχνική σχο-
λή που τον βοήθησε να βρει δουλειά σαν 
μηχανικός αυτοκινήτων. Παράλληλα, όσα 
βράδια παρέμενε ανοιχτή, επισκεπτόταν 
την Εθνική Βιβλιοθήκη και διάβαζε «χωρίς 
βοήθεια ή καθοδήγηση, παρά μόνο με την 
περιέργεια και τη θέληση να μάθω», όπως 
γράφει στην αυτοβιογραφία του. Εντελώς 
αυτοδίδακτος, ο Σαραμάγκου εξέδωσε το 
1947 το μυθιστόρημα «Γη της αμαρτίας», 
που μεσούσης της δικτατορίας του Σαλαζάρ 
πέρασε απαρατήρητο. Κομμουνιστής με 
παράνομη πολιτική δράση, εργάστηκε για 
πολλά χρόνια σε εκδοτικούς οίκους και σε 
εφημερίδες ως σχολιαστής, ως υπεύθυνος 
λογοτεχνικών σελίδων και ως βιβλιοκριτικός. 

Μετά την επανάσταση του 1974, υπήρξε 
για ένα διάστημα υποδιευθυντής της με-
γάλης εφημερίδας της Λισαβόνας «Diarios 
de Noticias». Έγινε ένας από τους πιο γνω-
στούς συγγραφείς στη χώρα του, 
χάρη κυρίως στα μυθιστορήματά 
του. Το 1998, τιμήθηκε με το βρα-
βείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα 
ζει στα Κανάρια Νησιά, όπου κα-
τέφυγε το 1993, όταν κορυφώθη-
κε η ρήξη του με την πορτογαλι-
κή Εκκλησία με αφορμή το έργο 
του «Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο». 
Τα γνωστότερα βιβλία του είναι: 
«Εγχειρίδιο ζωγραφικής και καλλι-
γραφίας» (1977), «Από τη γη θρεμμένος» 
(1980), «Ταξίδι στην Πορτογαλία» (1981), 
«Το χρονικό του μοναστηριού» (1983), «Η 
χρονιά που πέθανε ο Ρικάρντο Ρέις» (1984), 
«Η πέτρινη σχεδία» (1986), «Ιστορία της 
Πολιορκίας της Λισαβόνας» (1989), «Το κα-
τά Ιησούν Ευαγγέλιον» (1991), «Περί τυφλό-
τητος» (1995), «Όλα τα ονόματα» (1997), 
«Η σπηλιά» (2001), «Ο άνθρωπος αντίγρα-
φο» (2003), «Περί φωτίσεως» (2004).

Κριτική
Η ιστορία με συνεπήρε από τις πρώτες 

κιόλας λέξεις. Ένας άντρας ξαφνικά χάνει 
την όραση, ενώ περιμένει μέσα στο αυτο-
κίνητό του να ανάψει το πράσινο φως του 
φαναριού. Η τύφλωση, που τον προσβάλ-
λει, δεν τον κάνει να βλέπει μαύρες ή θο-
λές εικόνες αλλά μόνον ένα ψυχρό λευκό. 
Σύντομα, όσοι τον συναντήσουν, θα ακο-
λουθήσουν τη μοίρα του και θα τυφλωθούν. 
Η αρρώστια γίνεται επιδημία, που απλώνε-
ται με γοργούς ρυθμούς καταλαμβάνοντας 
ολόκληρη την πόλη, ολόκληρη τη χώρα! 
Δε φείδεται κανενός. Ο Χοσέ Σαραμάγκου 
κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 
το 1998, που τον ανέδειξε σε παγκόσμιο 
συγγραφέα. Η ιστορία του «Περί τυφλό-
τητας» είναι αξιοπρόσεχτη για διαφορετι-
κούς λόγους. Πρώτα από όλα, ο συγγραφέ-
ας γράφει λιτά χρησιμοποιώντας λίγες πα-

ραγράφους με ελάχιστα σημεία στίξης, δεν 
υπάρχουν εισαγωγικά στους διαλόγους και 
αρκετές φορές οι ήρωες δε γίνονται διακρι-
τοί. Νοιώθει κανείς ότι κυριαρχεί μία χαοτική 

κατάσταση, η οποία συντηρεί και 
διεισδύει στα δρώμενα. Ωστόσο, 
ο αναγνώστης παρακολουθεί την 
ιστορία με ευκρίνεια. Ένα δεύτε-
ρο στοιχείο είναι η ανάπτυξη των 
συναισθημάτων, που οδηγεί σε α-
κραίες καταστάσεις, οι οποίες είτε 
ενώνουν, είτε απομακρύνουν βί-
αια τους τυφλούς ήρωες. Πώς ε-
πιβιώνει κανείς σε μία ζωή χωρίς 
μάτια; Τι συμβαίνει; Και αν όλη η 

ανθρωπότητα χάσει την όραση; Τότε, ποια 
τραγική μοίρα την περιμένει;

Η ιστορία ξετυλίγεται μέσα στο άσυλο 
που προσφέρει η κυβέρνηση. Η ζωή  εκεί 
μέσα αποδιοργανώνεται και έρχεται ένα εί-
δος ζούγκλας να εγκατασταθεί. Τίποτα δε 
χαρίζεται και όλα διεκδικούνται, όπως α-
κριβώς με τα αρπακτικά. Οι συνθήκες υγι-
εινής είναι ανύπαρκτες και η καθημερινό-
τητα καταντά κόλαση. Και μέσα σε αυτό 
το χάος, υπάρχει ένα πρόσωπο που βλέ-
πει. Είναι ο φάρος, ο μόνος αρωγός των α-
νικάνων και παθόντων. Πώς καταφέρνει να 
αντέξει όλη αυτήν την τραγωδία; Τι μπορεί 
να κάνει για να απαλύνει τον πόνο των άλ-
λων αλλά και το δικό του; Η ισορροπία σε 
ένα τεντωμένο σκοινί είναι προφανής και 
επικίνδυνη ταυτοχρόνως. Το δράμα εξελίσ-
σεται και στο τέλος οδηγείται στην κάθαρ-
ση, όπως γίνεται στις αρχαίες τραγωδίες. 
Με πιο διεισδυτική ματιά, το χάσιμο της 
πνευματικής φώτισης θα μπορούσε να ο-
δηγήσει την ανθρωπότητα στο σκοτάδι και 
στην εξαφάνιση. Σε παράλληλα πεδία-ύλης 
και πνεύματος-γίνεται η σύγκριση και είναι 
οδυνηρή. Αλλά και σαν θρίλερ, το κείμενο 
διαβάζεται απνευστί. Εν κατακλείδι, το βι-
βλίο προσφέρεται για σκέψη και προβλη-
ματισμό. Κυκλοφορεί στη χώρα μας από 
τις εκδόσεις Καστανιώτη.
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