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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Η διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε πραγματεύεται την έννοια της τύφλωσης 

κατά την Ρωμαϊκή περίοδο και εστιάζει κυρίως στον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. Ειδικότερα, 

έπειτα από τη θεωρητική προσέγγιση και ανάλυση των ποικίλων ειδών τύφλωσης, 

παρατίθενται, αναλύονται και σχολιάζονται παραδείγματα αυτών των δυσλειτουργιών 

της οράσεως που οριοθετούνται εντός της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.  

Η μελέτη επικεντρώνεται τόσο σε ιστορικό, μυθολογικό και λογοτεχνικό υλικό 

όσο και σε αντικείμενα τέχνης και μη φιλολογικά κείμενα, αποσκοπώντας στον 

καθορισμό της θέσης των τυφλών και της τυφλότητας ως φαινομένου και 

επισυμβαινομένου στο κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό γίγνεσθαι. 

Επιπροσθέτως, εξετάζονται οι παράμετροι και η θεραπεία της τύφλωσης ως 

ασθένειας με απώτερο συνολικό στόχο να εξαχθούν κατά το δυνατόν 

αντικειμενικότερα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι 

αρχαίοι την σωματική αυτή «απόκλιση». 

SUMMARY 

 The purpose of this paper is to be researched the blindness in the texts of the 

Hellenistic and Roman periods. More specifically, after the theoretical approach and 

analysis of the different types and forms of blindness, there will be presented, 

described, and analyzed related examples derived from the examined time period. 

The research focuses on historical, mythological, and literary material as well 

as on art objects and non-literary texts aiming at depicting the position of the blind 

and blindness as a phenomenon and as part of the social, political, and religious 

becoming. Besides, the parameters and treatment of blindness as a disease will be 

examined with the ultimate goal of drawing as objective a conclusion as possible on 

how the ancients dealt with this bodily "deflection" of the norm.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η διπλωματική εργασία πραγματεύεται την έννοια της τύφλωσης κατά τον 2ο και 3ο 

μ.Χ. αιώνες. Αιτία της μελέτης και αποδελτίωσης όλων των διαφορετικών πηγών 

αποτέλεσε η επιθυμία της εις βάθος ανάγνωσης του θέματος και της πλήρης 

κατανόησης του «φαινομένου» της τύφλωσης. Το ενδιαφέρον μου γενικότερα για 

τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες στην αρχαιότητα προέκυψε από δύο έργα 

ορόσημα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, την Ιλιάδα του Ομήρου και τον 

Φιλοκτήτη του Σοφοκλή. Ειδικότερα, ζητήθηκε η απάντηση στο ερώτημα «Πόσο 

αρνητική συμπεριφορά είχαν οι άνθρωποι της αρχαιότητας απέναντι στα άτομα του 

περιθωρίου, όταν την ίδια στιγμή λάτρευαν ως θεό τους τον ανάπηρο Ήφαιστο, ο 

οποίος είχε κακοποιηθεί και γελοιοποιηθεί τόσο από την ίδια του τη μητέρα όσο και 

από τους υπόλοιπους θεούς;». Η εξέταση όλου του περιθωρίου φυσικά, θα είχε 

τεράστιες διαστάσεις που δεν συνάδει με τα όρια μίας διπλωματικής εργασίας. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, και μετά από παρότρυνση του υπεύθυνου καθηγητή μου κ. Σταμάτη 

Μπουσέ, καταλήξαμε στο να μελετηθούν μόνο όσοι αντιμετώπιζαν προβλήματα 

όρασης. Κατά αυτό τον τρόπο, η έρευνα αυτή έχει την δυνατότητα να εντρυφήσει όχι 

μόνον στα λογοτεχνικά κείμενα που διασώζονται αλλά και στις μη φιλολογικές πηγές 

που βρίσκονται πλησιέστερα στην καθημερινότητα εκείνων των ανθρώπων. Οι πηγές 

στο σύνολό τους παρέχουν πληρέστερη εικόνα για τις πτυχές και τις εκφάνσεις του 

φαινομένου της τύφλωσης αλλά και των οφθαλμικών παθήσεων που ταλάνιζαν τους 

ασθενείς κατά τον 2ο και 3ο μ.Χ. αιώνες. Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μου έλαβα 

μέρος σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές στο Saarbrücken της Γερμανίας. 

Εκεί, με την αρωγή του κ. Peter Riemer είχα την δυνατότητα να συγκεντρώσω ένα 

μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικού υλικού. Πέρα από τους δύο καθηγητές μου κ. Σ. 

Μπουσέ και κ. P. Riemer, υπό την εποπτεία των οποίων εκπονήθηκε η διπλωματική 

μου εργασία, θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής την κα Χαρίκλεια Ιωαννίδου και τον κ. Γεώργιο Τσομή 

για την αμέριστη συμπαράστασή τους στην σύνταξη αυτής της εργασίας. Ειδικές 

ευχαριστίες οφείλω στην κα. Μαρία Βασιλούδη και τον κ. Carl Wolfram Brunschön, 

που με μύησαν στη ψηφιακή φιλολογία και μέσω αυτής μπόρεσα να συγκεντρώσω 

ένα μεγάλο μέρος του υλικού, της βιβλιογραφίας και να διευκολυνθώ στην τελική 

σύνθεση της ερευνητικής αυτής εργασίας. 



 

7 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η έρευνα αυτή πραγματεύεται την έννοια της τύφλωσης καθώς και των υπολοίπων 

οφθαλμικών παθήσεων. Πρόκειται για μία μελέτη συγχρονική, αφού περιορίζεται 

στον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ., και με διεπιστημονική προσέγγιση, καθώς περιλαμβάνει 

κοινωνιολογικά, ιστορικά, λογοτεχνικά, αρχαιολογικά και μη φιλολογικά στοιχεία. 

Το πρωτογενές αυτό υλικό αφού εξετάστηκε και αναλύθηκε, κατατάχθηκε σε βασικές 

κατηγορίες που αποτελούν τα κεφάλαια της έρευνας αυτής. Αναλυτικότερα, τα 

κεφάλαια περιλαμβάνουν τα μυθολογικά πρόσωπα και τις αξιομνημόνευτες 

προσωπικότητες της αρχαιότητας που υπέφεραν από οφθαλμικές παθήσεις, την 

εξέλιξη της οφθαλμολογίας κατά τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ., τα αίτια των οφθαλμικών 

παθήσεων και την καθημερινή κοινωνική ζωή και την αντιμετώπιση των τυφλών από 

τον περίγυρο. Το διακειμενικό αυτό υλικό σε κάθε ένα από τα κεφάλαια 

συναρμόζεται έτσι, ώστε να οδηγεί σε συμπεράσματα κατά το δυνατόν 

ολοκληρωμένα και πολύπλευρα. 

Αναμφίβολα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την προϋπάρχουσα παράδοση όπως 

ήταν ο Κύκλωπας Πολύφημος, ο Οιδίποδας, ο Τειρεσίας, βασιλείς και αυτοκράτορες 

που ασκούσαν ακόμη επιρροή στη σκέψη των πολιτών της περιόδου που μελετάται, 

και αυτό μαρτυρείται από τα μνημεία της τέχνης και τα γραπτά κείμενα που 

διασώζονται. Από τα πρώτα σωζόμενα έργα της ελληνικής λογοτεχνίας υπάρχει θέση 

στη περιγραφή τυφλών. Ο λόγος γίνεται φυσικά για την Ἰλιάδα και την Ὀδύσσεια. Η 

παράδοση μάλιστα δεν σταματά εδώ, αλλά παρουσιάζει και τον ομηρικό συγγραφέα 

ως τυφλό. Καθώς η λογοτεχνία και η μυθολογία ανθίζουν ανά τους αιώνες, τα 

παραδείγματα των τυφλών ολοένα και αυξάνονται, ιδιαίτερα μεταξύ των ποιητών και 

των μάντεων. Η κορύφωση αυτή λαμβάνει χώρα μέσω του αρχαιοελληνικού 

δράματος με δύο προσωπικοτήτων αναφοράς, αυτές του Τειρεσία και του Οιδίποδα 

που άσκησαν επίδραση για πολλούς αιώνες μετά την πρώτη τους εμφάνιση.  

Είναι γνωστή και αναφέρεται πολύ συχνά η πρακτική των Σπαρτιατών είτε να 

ρίχνουν τα νεογέννητα με κάποια δυσλειτουργία στον Καιάδα είτε να τα αφήνουν 

εκτεθειμένα σε κάποια ερημική περιοχή.1 Βέβαια αυτή η συνήθεια δεν υπήρχε μόνο 

                                                
1 Papadaki 2013, 482. Βλ. και Ιδ. 57-8 για την έκθεση των παιδιών και τη διαφορά Αθήνας και 

Σπάρτης.  
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στη Σπάρτη αλλά και σε άλλες περιοχές, ενώ οφείλεται να τονισθεί πως δεν ήταν 

καθολικό στη λακωνική κοινωνία.2 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο βασιλιάς 

Αγησίλαος Β΄ που είχε μια δυσλειτουργία στο πόδι του και κούτσαινε. Παρόλα αυτά 

όχι μόνο του δόθηκε η ευκαιρία για ζωή, αλλά αναθράφηκε και ακολούθησε μία 

λαμπρή σταδιοδρομία.3 Βέβαια, η τύφλωση, όπως και η κώφωση, δεν ήταν μία 

δυσλειτουργία που μπορούσε να ανιχνευτεί στα νεογέννητα. Συνεπώς, έως ότου 

διαπιστώσουν αυτή την ανικανότητα του παιδιού τους οι γονείς, ισχυροί δεσμοί 

αναπτυσσόταν με το βρέφος και δεν δύνανται να το εκθέσουν με ευκολία.4 Σχεδόν 

στον αντίποδα βρίσκεται η κλασική Αθήνα όπου άνθρωποι με αναπηρία, κυρίως 

τραυματίες πολέμου, λάμβαναν οικονομική ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή του 

σημερινού επιδόματος.5 Η δε ρωμαϊκή νομική θεώρηση περί των τυφλών διακρίνεται 

από ασυνέπεια: πριν από την εποχή του Αυγούστου ο τυφλός θεωρούνταν 

«ελαττωματικός», στη συνέχεια διαμορφώνεται διαφορετικά.6  

Ως προς την ιατρική αυτή καθαυτή πολυάριθμα είναι τα ονόματα όχι μόνο ιατρών 

που ασχολήθηκαν παρεμπιπτόντως και με την οφθαλμολογία αλλά και 

εξειδικευμένων οφθαλμιάτρων. Καθώς οι αιώνες διαδέχονται ο ένας τον άλλον η 

επιστήμη της οφθαλμολογίας εξελίσσεται. Παραδίδονται αναφορές στην ανατομία, 

σε χειρουργικές επεμβάσεις, σε φαρμακευτικές συνταγές καθώς και στα ονόματα και 

το έργο φημισμένων ιατρών της αρχαιότητας. Βέβαια, θα ήταν αδύνατον να μην 

αναφερθεί σε αυτό το σημείο πόσο άρρηκτα ήταν συνδεδεμένη η ιατρική με την 

θρησκεία. Άλλωστε ως η κοντινότερη μορφή των σημερινών νοσοκομείων 

εμφανίζονται τα Ασκληπιεία, χώροι τους οποίους πιστοί από διάφορες περιοχές 

προσέλκυαν προσφέροντας ανάθημα στον θεό για να τους απαλλάξει από την 

ασθένεια από την οποία υπέφεραν. Τα Ασκληπιεία αποτελούν μία ανεξάντλητη πηγή 

τόσο επιγραφών όσο και αναθημάτων που έχουν συμβάλει στην διεκπεραίωση αυτής 

της εργασίας. 

                                                
2O MacDowell 1999, 87 παρατηρεί ότι σύμφωνα με τον Πλούταρχο ο πατέρας δεν είχε το δικαίωμα να 

αναθρέψει το παιδί του χωρίς να πάρει την άδεια από την λέσχη της γερουσίας κάθε φυλής, η οποία 

έλεγχε για τυχών παραμόρφωση του νεογέννητου. Όμως, είχε την δυνατότητα να εκθέσει το βρέφος 

χωρίς άδεια αν ο ίδιος εξ αρχής διέκρινε κάποιου είδους παραμόρφωση. 
3 King 2005, 482. 
4 Laes 2018, 27-8. 
5 King 2005, 482. Flaceliere 2000, 327-8. Μάλιστα, κατά τον Garland 2001, 102-5, ακόμη και στην 

Αθήνα υπήρχε μεγάλη καχυποψία για το γεγονός εάν κάποιος είχε όντως αναπηρία ή λόγω της κακής 

του οικονομικής κατάστασης επιθυμούσε να παραλάβει το κρατικό επίδομα. Γι’ αυτόν τον λόγο 

υποβαλλόταν σε κρατική εξέταση από την Βουλή. 
6 Esser 1961, 119 
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Τον 21ο αιώνα ως τύφλωση δεν ορίζεται μόνον η παντελής έλλειψη της αίσθησης 

της οράσεως, αλλά υπάρχουν διαβαθμίσεις στα επίπεδα της τύφλωσης ενός ατόμου. 

Tα στοιχεία του Π.Ο.Υ. αναφέρουν ότι πάνω από 45 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν 

από τύφλωση, όμως το 80% αυτών των περιστάσεων είναι ιάσιμες. Ακόμη, 135 

εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν άλλα προβλήματα όρασης. Κύρια αιτία της 

τύφλωσης είναι ο καταρράκτης, ο οποίος οφείλεται, πάλι σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., 

για το 47,3% των συνολικών τυφλώσεων. Επιπρόσθετα, άλλα κοινά αίτια είναι το 

γλαύκωμα (12,3%), ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας, η γήρανση (8,7%), ο 

σακχαρώδης διαβήτης και τα οφθαλμικά τραύματα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η 

τύφλωση λόγω λοιμώξεων που προκαλούν τράχωμα και ογκοκέρκωση είναι συχνή. 

Τέλος, η έλλειψη βιταμίνης Α σε υποσιτισμένα άτομα μπορεί να προκαλέσει 

τύφλωση.7 

 Κάτι αντίστοιχο επικρατούσε και στον αρχαίο κόσμο, όπου η ολική τύφλωση 

ήταν σπάνια και υπήρχαν διαβαθμίσεις μειωμένης όρασης. Παρόλα αυτά, όλους τους 

πάσχοντες τους κατέτασσαν στην κατηγορία των τυφλών, μιας και δρούσαν με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο.8 Στην αρχαιότητα είχε παρατηρηθεί ότι η τύφλωση γινόταν 

αντιληπτή μέσω κάποιας παραμόρφωσης του οφθαλμού ή δεν ήταν διακριτή εκ 

πρώτης όψης. Ακόμη, μπορούσε να ήταν κληρονομική, δηλαδή κάποιος να γεννιόταν 

τυφλός ή λόγω αυτής της κληρονομικότητας να τυφλωνόταν στην πορεία της ζωής 

του.9 Τέλος, η τύφλωση, που παρουσιαζόταν κατά τη γεροντική ηλικία, ήταν 

διαδεδομένη και φυσικό επακόλουθο της πορείας της ζωής.10  

Η ένταξη των ανθρώπων με τύφλωση και γενικότερα με ειδικές ικανότητες στον 

εργασιακό τομέα και ευρύτερα στη κοινωνική ζωή είναι ένας σημαντικός στόχος της 

σύγχρονης κοινωνίας. Για την εξυπηρέτηση αυτών των ατόμων υπάρχουν διάφορες 

υπηρεσίες και μέσα όπως το σύστημα Braille, οι σκύλοι οδηγοί, τα μπαστούνια κ.λπ. 

Η χρήση των σκύλων οδηγών αναφέρεται για πρώτη φορά κατά τον Μεσαίωνα.11 

Στην περίοδο που μελετάμε οι τυφλοί συνήθιζαν να χρησιμοποιούν βακτηρίες ως 

                                                
7 https://www.who.int/ 
8 Esser 1961, 5. Με μία διεισδυτική ματιά στο πρωτογενές υλικό γίνεται αντιληπτό ότι στην 

αρχαιότητα γενικότερα, τα άτομα με αναπηρία δεν διαχωριζόταν ως μία ξεχωριστή κατηγορία από 

τους υπολοίπους πολίτες όπως σήμερα.  
9 Ο Αριστοτέλης (Περὶ Ψυχῆς 585b–586a) κάνει αναφορά σε δύο τυφλούς γονείς που κληροδότησαν 

στον γιό τους αυτή τους την αναπηρία.  
10 Esser 1961, 5-9. 
11 Laes 2018, 100. 
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προέκταση του χεριού τους12 ή συνοδευόταν στην καλύτερη περίπτωση από κάποιον 

συγγενή τους.13 Άνθρωποι επίσης με μειωμένη όραση, που στην αρχαιότητα 

θεωρούνταν λειτουργικά ανίκανοι, στην σύγχρονη κοινωνία με την υποστήριξη 

γυαλιών είναι πλήρως λειτουργικοί. Στον αρχαίο κόσμο η ύπαρξη γυαλιών ήταν 

άγνωστη, συνεπώς οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην 

ιδιωτική και κοινωνική τους ζωή. Κατανοεί λοιπόν κανείς ότι τα μειονεκτήματα στην 

αρχαιότητα ήταν πολλά περισσότερα συγκριτικά με την σύγχρονη κοινωνία. 

Ασθένειες που σήμερα είναι ιάσιμες, στην αρχαιότητα καθιστούσαν τα άτομα 

λειτουργικά ανεπαρκή, εφόσον δεν διέθεταν τα κατάλληλα μέσα και τη γνώση για 

την αποκατάσταση της βλάβης αυτής.  

Σημείο αναφοράς της προϋπάρχουσας έρευνας αποτελεί η πραγματεία του Albert 

Esser (1961) που επικεντρώνεται αποκλειστικά στις οφθαλμικές παθήσεις στην 

αρχαιότητα. Το έργο αναφοράς του για την τύφλωση (δεύτερη εκτύπωση:1996) 

χρησιμοποιείται ακόμη λόγω του πλούτου των αρχαίων αποσπασμάτων που 

συνέλεξε. Ακόμη μία σπουδαία πηγή είναι η εμπεριστατωμένη έρευνα, γενικότερα 

για την αναπηρία κατά την ρωμαϊκή περίοδο, του Christian Laes. Η παρούσα έρευνα, 

ωστόσο, δεν αποτελεί στείρα επανάληψη των προκατόχων, αλλά έρχεται να αναδείξει 

το κοινωνικό και ψυχολογικό πλαίσιο μέσω των παπύρων, κυρίως, που διασώζονται 

από την χρονολογική περίοδο που μελετάται. Μάλιστα, τα στερεότυπα, οι 

προκαταλήψεις, και ο τρόπος συμπεριφοράς έναντι των τυφλών αναλύονται και 

παρουσιάζονται ως ξεχωριστή ενότητα που καταλαμβάνει το τελευταίο κεφάλαιο.  

                                                
12Οβίδιος, Tristia. 5. 6. 31. Βλ. επίσης, παρακάτω σελ. 19 τον μύθο του μάντη Τειρεσία.  
13 Laes 2018, 100. Βλ. παρακάτω σσ. 20-1 για τον Οιδίποδα και την Αντιγόνη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

1.1 Ο Κύκλωπας  Πολύφημος  

 

Ανά τους αιώνες έχει απασχολήσει τους αρχαίους γραμματικούς η διαφορά μεταξύ 

του ἑτεροφθάλμου και του μονοφθάλμου. Το πιο γνωστό παράδειγμα που φέρουν για 

να στηρίξουν την άποψή τους και να εξηγήσουν το εκάστοτε λήμμα είναι αυτό του 

κύκλωπα Πολύφημου. Σύμφωνα λοιπόν με την αρχαία ελληνική γραμματεία ως 

μονόφθαλμος ορίζεται αυτός ο οποίος έχει μόνο ένα μάτι εκ γενετής. Από την άλλη 

πλευρά ο ετερόφθαλμος είναι αυτός, όπου κάποια τυχαία συγκυρία τον οδήγησε στο 

να απολέσει τον έναν του οφθαλμό. Τι ήταν λοιπόν ο κύκλωπας Πολύφημος; Ο 

Αίλιος Ηρωδιανός (279, 2) αναφέρει ότι οι Kύκλωπες ήταν μονόφθαλμοι. Την ίδια 

άποψη υποστηρίζει και ο γραμματικός [Αμμώνιος] (Περὶ ὁμοίων καὶ διαφόρων 

λέξεων 197. 2 Nickau). Ο Πορφύριος (Περὶ τοῦ ἐν Ὀδυσσείᾳ τῶν νυμφῶν ἄντρου 9. 

106. 19) τονίζει ότι ο ομηρικός Κύκλωπας ήταν ετερόφθαλμος, διότι λόγω της τύχης 

είχε απολέσει τον έναν του οφθαλμό και αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι 

διέθετε δύο φρύδια. Τέλος, ο Διογένης Λαέρτιος (Βίοι φιλοσόφων 9. 114. 12) 

αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι που ήταν ετερόφθαλμοι αποκαλούνταν κοροϊδευτικά 

ως Κύκλωπες, επομένως μονόφθαλμοι.14 Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι στην 

αρχαία ελληνική σκέψη πολλές φορές τα δύο αυτά λήμματα συγχέονται.  

Η σύγχυση αυτή, σχετικά με το αν ο Πολύφημος ήταν μονόφθαλμος ή 

ετερόφθαλμος, δεν παρατηρείται μόνον στη λογοτεχνία αλλά και στην τέχνη. Κατά το 

πέρας των αιώνων έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές απεικονίσεις κυρίως σε αγγεία με 

την τύφλωση του Κύκλωπα· όχι ως προς την διαδικασία της απώλειας της όρασης 

αλλά ως προς την τοποθέτηση του ματιού ή των ματιών του. Δεν μπορούμε να 

είμαστε βέβαιοι αν αυτές οι διαφορές συμβαδίζουν με την πρόοδο της οφθαλμολογίας 

στο πέρασμα του χρόνου, πάντως, είναι βέβαιο ότι η μη αποκρυστάλλωση του 

κειμένου της Οδύσσειας και οι πληθώρα των παραλλαγών που κυκλοφορούσαν είχαν 

συμβάλει και στην ποικιλία των απεικονίσεων στην τέχνη. Ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. 

διασώζεται ένας αμφορέας από την Ελευσίνα (Εικ. 1) και δύο κρατήρες από το Άργος 

και την Ιταλία αντίστοιχα (Εικ. 2 και 3). Σε όλα αυτά τα αγγεία εμφανίζεται το μάτι 

                                                
14Βλ. και παρακάτω, σελ. 13.  
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του Πολύφημου στο πλάι, γεγονός που κάνει τον θεατή να υποθέσει ότι υπήρχε 

ακόμη ένας οφθαλμός στην άλλη πλευρά του προσώπου του (Βλ. Εικ. 2). Τον 6ο π.Χ. 

αιώνα σε έναν μελανόμορφο σκύφο από την Αττική παρουσιάζεται ο Πολύφημος με 

δύο οφθαλμούς (Εικόνα 3). Ο Οδυσσέας με τη αρωγή των συντρόφων του 

καταστρέφουν μόνον τον έναν οφθαλμό του Κύκλωπα με την χρήση ενός 

πυρακτωμένου κορμού. Μία οινοχόη που χρονολογείται το 500 π.Χ. παρουσιάζει τον 

Κύκλωπα με κλειστό τον οφθαλμό σαν να κοιμάται, ενώ τον 5ο αιώνα γενικότερα 

απεικονίζεται με μία τερατόμορφη μορφή, διαθέτοντας δηλαδή τρία μάτια, δύο στην 

αναμενόμενη θέση και ένα τοποθετημένο στο μέτωπο. Κατά την ύστερη ελληνιστική 

εποχή έχουμε τη γνωστή απεικόνιση του Πολύφημου με τον ένα οφθαλμό να 

τοποθετείται στο πάνω μέρος της μύτης (Εικ. 4).15 

 

 Εικόνα 1: Ελευσίνα, Αμφορέας 

7ος αιώνας. 

 Εικόνα 

2: BM Cat. Vases Mon. dell’ Inst. x. 53, 520 

B.C ο μύθος του Οδυσσέα. 

 

 

 Εικόνα 3: Ident.Nr. V.I. 3283, Σκύφος Αττικός 

                                                
15 Garland 1995, 115. 
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500-490 π.Χ. 

 

 Εικόνα 4: Η τύφλωση του 

Πολύφημου, 1ο αιώνα μ.Χ., αρχαιολογικό μουσείο Sperlonga. 

 

Έχει διατυπωθεί το ερώτημα από την Jane Draycott για το αν αυτές οι 

διαφορετικές απεικονίσεις σχετίζονται με το γεγονός ότι πολύ συχνά άνθρωποι με 

διάφορα οφθαλμικά προβλήματα παρομοιάζονται με τον Κύκλωπα Πολύφημο.16 Το 

άτομο αυτό μπορεί να ήταν μονόφθαλμο, να ήταν τυφλό από το ένα ή και τα δύο 

μάτια ή να είχε μειωμένη όραση.17 Ακόμη, παρόλο που ο Αριστοτέλης στα Ἠθικά 

Νικομάχεια (1114a 21–29) αναφέρει ότι ήταν εκτός της ηθικής των Ελλήνων να 

μέμφονται τους τυφλούς εκτός και εάν είχαν επέλθει σε αυτή την κατάσταση μετά 

από υπερβολική κατανάλωση οίνου, δεν επιβεβαιώνεται η άποψη του αυτή από τις 

λογοτεχνικές μαρτυρίες. Όπως αναφέρει ο ρήτορας Δημήτριος, ο βασιλιάς Φίλιππος 

της Μακεδονίας, ως ετερόφθαλμος, οργίζονταν και θιγόταν, αν κάποιος τολμούσε να 

αναφέρει ενώπιων του τη λέξη Κύκλωπας ή μάτι.18 Επιπρόσθετα τόσο ο Κλαύδιος 

Αιλιανός (Ποικίλη Ιστορία 12. 43. 11) όσο και ο Πλούταρχος (Φίλιππος, 14Β ) 

κάνουν αναφορά στο γεγονός ότι ο Αντίγονος, γιος του Φιλίππου συνήθιζε να 

αποκαλείται ετερόφθαλμος. Μάλιστα ο Πλούταρχος δίνει περισσότερες πληροφορίες 

για την αγριότητα του Αντίγονου, κάτι που θα ταίριαζε γενικότερα με την συνολική 

                                                
16 Draycott 2018, 406-17. 
17 Source 2018, 404. 
18 Περί ευγλωττίας 293. 2: Πολλὰ δὲ τοιαῦτα παρὰ τοῖς τυράννοις, οἷον Φίλιππος μὲν διὰ τὸ 

ἑτερόφθαλμος εἶναι ὠργίζετο, εἴ τις ὀνομάσειεν ἐπ' αὐτοῦ Κύκλωπα ἢ ὀφθαλμὸν ὅλως· Ο τρόπος με 

τον οποίο ο βασιλιάς Φίλιππος Β΄ έχασε την όραση του από τον έναν οφθαλμό θα αναλυθεί στην 

παρακάτω ενότητα αυτού του κεφάλαιο σελ. 22.  
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συμπεριφορά του Κύκλωπα.19 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και βασιλείς 

μπορούσαν να αποκαλούνται κοροϊδευτικά ως Κύκλωπες. Γεννάται εύλογα, λοιπόν, 

το ερώτημα, αν οι εξέχουσες προσωπικότητες αποκαλούνταν κατά αυτό τον τρόπο, 

ποια ήταν η αντιμετώπιση των ανθρώπων από τις χαμηλές κοινωνικές τάξεις που 

υπέφεραν από οφθαλμικές παθήσεις; Το ερώτημα αυτό θα γίνει απόπειρα να 

απαντηθεί στο τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας αυτής. 

  

                                                
19¨Κατά τον Thorpe 1973 ο Πολύφημος ήταν όλα όσα περιφρονούσαν οι Έλληνες. Ο Κύκλωπας ήταν 

μοναχικός, τερατώδης στο μέγεθος, είχε μόνο ένα μάτι στο κέντρο του μετώπου προς το πάνω μέρος 

της μύτης, αργόστροφος, περιφρονητικός προς τους θεούς, χωρίς ψήγμα φιλοξενίας, έχοντας άγνοια 

για τα ναυτικά. Βασισμένοι σε αυτή την παρατήρηση μπορούμε να συμπεράνουμε, αν και όχι με 

βεβαιότητα, ότι όταν κάποιος παρομοιαζόταν με τον Κύκλωπα ίσως η σύγκριση αυτή να ξεπερνούσε 

τα όρια της τύφλωσης και να εστίαζε σε μία γενικότερη αρνητική συμπεριφορά.  
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1.2. Ποιητές, Μάντεις και Αοιδοί  

 

Η τέχνη της μαντικής, της ποίησης και της μουσικής στη μυθολογία και στην αρχαία 

ελληνική σκέψη, ήταν ως επί το πλείστον συνδεδεμένη με την τύφλωση. Ο Όμηρος, ο 

Τειρεσίας, ο Δημόδοκος, ο Θάμυρης, ο Στησίχορος, ο Ορίων, ο Φινεύς είναι 

ενδεικτικά κάποιες από τις προσωπικότητες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. 

Βέβαια, η άποψη αυτή δεν είναι καθολική, όμως έχουμε πολυάριθμα παραδείγματα, 

τα οποία ήταν ευρέως διαδεδομένα και δημοφιλή. Στις περισσότερες από αυτές τις 

περιπτώσεις η τύφλωση επέρχεται ως τιμωρία από κάποια θεότητα λόγω ύβρεως. 

Όμως οι θεοί πολλές φορές τους χάριζαν κάποια από τις ανωτέρω τέχνες, όταν 

θεωρούσαν ότι οι θνητοί αυτοί ξεπέρασαν τα όρια λόγω απερισκεψίας και όχι 

εσκεμμένα ή έχοντας κάποιον δόλο. Από την άλλη πλευρά όσοι διέπραξαν ηθελημένα 

ύβρη, τις περισσότερες φορές, οι θεοί όχι μόνον τους στερούσαν από την αίσθηση της 

όρασης αλλά και από την τέχνη τους.  

Ο πιο γνωστός ποιητής που τυφλώθηκε από ασθένεια είναι φυσικά ο Όμηρος (Εικ. 

5). Ένας ποιητής που απασχολούσε και απασχολεί τους ερευνητές ήδη από την 

αρχαιότητα με το έργο του. Δεν έπαψε ποτέ να διδάσκεται και πάντα πλανιούνταν 

ερωτήματα γύρω από την ζωή του. Ο Πρόκλος αναφέρει ότι το ίδιο το όνομα του 

Ομήρου μαρτυρεί την τύφλωση του, αφού στην Αιολική διάλεκτο οι τυφλοί 

αποκαλούνταν Όμηροι.20 Μάλιστα αναφέρει με ειρωνικό τόνο ότι όσοι αποκαλούσαν 

τον Όμηρο τυφλό ήταν οι ίδιοι τυφλοί, αφού κανείς δεν έχει δει καλύτερα από τον 

ίδιο τον ποιητή. Την ίδια άποψη παρουσιάζουν επίσης ο Κικέρωνας, ο Λουκιανός και 

ο Παυσανίας. 21 Η παραστατικότητα και η ζωντάνια των εικόνων των έργων του 

οδήγησε πολλούς ερευνητές να αποφανθούν ότι ο Όμηρος δεν ήταν εξαρχής τυφλός, 

αλλά αυτό προέκυψε σε κάποιο σημείο της ζωής του. Αναλυτικότερα, περισσότερες 

πληροφορίες παραδίδει και ο ψευδο-Ηρόδοτος (Βίος Ὁμήρου, 6-8). Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρει πως ο Όμηρος είχε χάσει προσωρινά την όρασή του από μία 

ασθένεια στην Ιθάκη, ενώ η ολική τύφλωσή του επήλθε όταν βρισκόταν στον 

Κολοφώνα.22 Στο ίδιο έργο (23-24) αναφέρει την περιπέτεια του Ομήρου με έναν 

βουκόλο της Χίου ονόματι Γλαύκο, ο οποίος είχε διακρίνει το ταλέντο του και τον 

                                                
20«οἱ δὲ ἀπὸ τῆς τῶν ὀμμάτων πηρώς εως τούτου τυχεῖν αὐτόν φασι τοῦ ὀνόματος· τοὺς γὰρ τυφλοὺς 

 ὑπὸ Αἰολέων ὁμήρους καλεῖσθαι.» (Πρόκλος Βίος Ὁμήρου 99.18) 
21 Βλ. Grmek 1991. 25-6. 
22 Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  Beecroft 2011. 3. 
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σύστησε στον άρχοντα του νησιού. Εκείνος αρχικά δυσαρεστήθηκε διότι δεν ήθελε 

να δείχνει ελεημοσύνη σε ανθρώπους με ειδικές ικανότητες. Παρόλα αυτά μία μόνο 

συνάντηση με τον ποιητή αρκούσε προκειμένου να αλλάξει την γνώμη του και να 

απαλλαχθεί από τις προκαταλήψεις της εποχής. Από αυτή τη μαρτυρία ξεκινά να 

παρουσιάζεται σταδιακά η κοινωνική συμπεριφορά που δεχόταν όχι μόνο ένας 

τυφλός αλλά οποιοσδήποτε είχε κάποια φυσική δυσλειτουργία. Τέλος, μία 

διαφορετική άποψη σχετικά με την αιτία της τύφλωσης του ποιητή αποτελεί η 

αναφορά του Πλουτάρχου (Βίος Ὁμήρου, 6. l.45-46) ο οποίος τονίζει ότι η Ελένη είχε 

θιχθεί για τον τρόπο με τον οποίο την παρουσίαζε ο Όμηρος και γι’ αυτό του στέρησε 

την όραση. 

 Εικόνα 5: Ένας από τους πιο γνωστούς 

ανδριάντες του Ομήρου όπου το άνω βλέφαρο είναι κλειστό. Κατά αυτόν τον τρόπο 

απεικονίζεται στη γλυπτική τέχνη η τύφλωση. Χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ., Oxford, 

Ashmolean Museum Cast Gallery C217. 

 

Συνεχίζοντας τις αναφορές στην ομηρική παράδοση και τους τυφλούς ποιητές, θα 

ήταν αδύνατον να μη γίνει μνεία στον αυλικό ποιητή Δημόδοκο. Γνωστός λοιπόν σε 

εμάς μέσω της Οδύσσειας, ο Δημόδοκος που δραστηριοποιούνταν στην αυλή του 

Αλκίνοου είχε τυφλωθεί από τις Μούσες, όμως είχε προικιστεί με την τέχνη της 
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ποίησης (Ὀδ. 8. 44-5, 12-4).23 Μάλιστα μαρτυρείται ότι στο βασίλειο τον Φαιάκων, ο 

αοιδός, έχαιρε βαθιάς εκτιμήσεως αφού καθόταν σε ασημένιο θρόνο ( Ὀδ. 8. 65-70). 

Ο Robert Garland υποστηρίζει πως ίσως αυτή να ήταν μία βαθύτερη επιθυμία του 

ίδιου του Ομήρου για την κοινωνική καταξίωση του εαυτού του, που την εξέφρασε 

μέσω της τέχνη του.24 Η τύφλωση είναι ένα μέσο για τον άνθρωπο στο να του 

ανοιχθούν οι πύλες του υπερφυσικού και του πανανθρώπινου, έτσι ώστε να μπορέσει 

να γίνει μέτοχος στην τέχνη.25 Τέλος, αξίζει να προστεθεί σε αυτό το σημείο η 

πληροφορία που μαρτυρείται στον ψευδο-Φωκυλίδη (S.86) σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο οι τυφλοί κινούνταν στον χώρο. Όπως και οι άλλοι τυφλοί έτσι και ο 

Δημόδοκος αναφέρεται ότι καθοδηγούνταν από κάποιον, ο οποίος είχε πλήρως την 

όρασή του και τον κρατούσε από το χέρι (Ὀδ 8. 106-107).  

Άλλοι ποιητές που σχετίζονται με την τύφλωση είναι ο Ξενοκράτης από τους 

Λοκρούς και ο Τυρταίος από την Αθήνα, του οποίου το ταλέντο αναγνωρίστηκε όταν 

μετοίκησε στη Σπάρτη.26 Ακόμη, ένα γνωστό όνομα είναι αυτό του ποιητή 

Στησιχόρου, ο οποίος τιμωρήθηκε από την Ελένη την οποία είχε προσβάλει με το 

έργο του. Γι’ αυτό τον λόγο έγραψε την Παλινωδία ώστε να αποκατασταθεί η όρασή 

του. Αν ισχύει αυτός ο μύθος, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο Στησίχορος είχε 

κάποια παροδική οφθαλμική πάθηση. Επιπρόσθετα, ο Θάμυρης τυφλώθηκε από τις 

Μούσες διότι θεώρησε ότι μπορεί να τις ανταγωνιστεί στην ποιητική τέχνη (Εικ. 6). 

Η διαφορά του όμως με τους υπολοίπους ποιητές που αναφέρθηκαν ως τώρα είναι ότι 

πέρα από την όρασή του έχασε και την ποιητική του τέχνη λόγω της αλαζονείας του 

(Εικ. 7). Μία άλλη παραλλαγή του μύθου αναφέρει ότι ο Θράκας ποιητής είχε 

επηρεαστεί τόσο πολύ ψυχολογικά λόγω της τύφλωσής του ώστε να σταματήσει την 

ενασχόλησή του με την μουσική.27 Παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι τυφλοί 

μουσικοί συνήθιζαν να παίζουν άρπα ή λύρα. Η μοναδική αναφορά σε σύριγγα είναι 

αυτή του Δάφνη του Σικελιώτη, γιου του Ερμή, ο οποίος αρνήθηκε τον έρωτα της 

νύμφης Νομιάδος.28  

                                                
23 Βλ. και King 2005, 191. 
24 Garland 1995, 33.  
25 Christopoulos – Κarakantza – Levaniouk 2010, 175. 
26 Garland 1995, 33. 
27 Garland 1995, 100.  
28 Διόδωρος, Βιβλ. 4. 84, 4; Παρθένιος 29. 
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 Εικόνα 6: Το κεφάλι του νεαρού Θαμύρη. Ρώμη, 

2ος αι. μ.Χ. (αντίγραφο αγάλματος από τον 5ο αι. π.Χ. Και σε αυτή την περίπτωση η 

τύφλωση απεικονίζεται με το ερμητικό κλείσιμο των βλεφάρων. Cast Gallery 

catalogue number: C058. 

 

 
Εικόνα 7: Μελανόμορφο αγγείο, αγνώστου χρονολογίας και προέλευσης. Βλ. 

http://www.archive.org/stream/ausfhrlichesle05rosc#page/n4/mode/1up.  

 

Εδώ ο Θάμυρης απεικονίζεται με κλειστά τα μάτια, αφού είναι τυφλός, να πετά 

μακριά την λύρα του. Ο αγγειογράφος με αυτόν τον τρόπο απεικονίζει την παραίτησή 

του ήρωα από την τέχνη της μουσικής λόγω της αναπηρίας του. Σύμφωνα με τον 

Παυσανία (9. 30. 2) υπήρχε και ένα πανομοιότυπο γλυπτό όπου απεικονίζεται με 

κλειστά μάτια να κρατά μία σπασμένη λύρα. 

 

Ένας από τους πιο γνωστούς μάντεις της αρχαιότητας, ο οποίος ήταν τυφλός και 

γίνεται συχνά μνεία στο άτομό του στην αρχαιοελληνική τραγωδία, είναι ο μάντης 
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Τειρεσίας. Η τύφλωσή του επήλθε διότι άθελά του είδε την θεά Αθηνά να λούεται 

όπως αναφέρει ο Καλλίμαχος (Εἰς Ἀθην. 5. 75-136). Μολονότι ήταν αθώος ο νόμος 

των θεών, θεσπισμένος από τον Κρόνο, ήταν ξεκάθαρος και απαράβατος, γι’ αυτό και 

τιμωρήθηκε. Παρόλα αυτά η θεά Αθηνά αντιλαμβανόμενη της αδικίας, για να 

εξισορροπήσει την κατάσταση αυτή, τον έχρησε με την τέχνη της μαντικής (Απόλλ. 

Βιβλ. 3. 67). Η θεά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό, αλλά του πρόσφερε την 

δυνατότητα να κινείται στον χώρο σαν να διέθετε την όρασή του με ένα μαύρο ραβδί, 

το οποίο φαίνεται να είχε μεταφυσικές ιδιότητες (Απόλλ. Βιβλ. 3. 70). 

Πολλές ομοιότητες με τον βίο του μάντη Τειρεσία έχει αυτός του μάντη Φινέα. Ο 

λόγος για τον οποίο τυφλώθηκε από τους θεούς παραλλάσσεται στους μύθους που 

έχουν διασωθεί. Ίσως, λοιπόν, τυφλώθηκε από τον Δία, διότι καταχράστηκε την 

μαντική του ικανότητα και μετέφερε τις προφητείες στους θνητούς με κατανοητό 

τρόπο. Επιπλέον, μία άλλη άποψη είναι ότι τυφλώθηκε είτε από τον Ποσειδώνα, διότι 

φανέρωσε στον Φρίξο τον δρόμο προς την χώρα των Κόλχων, είτε από τους 

Βορεάδες, διότι είχε τυφλώσει τα παιδιά τους.29 Νεότερη είναι η άποψη ότι τον Φινέα 

τον τύφλωσε ο Φαέθοντας και έστειλε εναντίον του τις Άρπυιες να τον βασανίζουν, 

διότι τόλμησε να ανταγωνιστεί τον Φοίβο στη μαντική τέχνη (Οππιανός, Κυνηγετικά 

2. 617-629). Υπάρχει μία σειρά και από άλλους αξιομνημόνευτους μάντεις όπως ο 

Εβένιος, ο Ορφέας και ο Φόρμιος οι οποίοι τιμωρήθηκαν με τύφλωση.30 

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι αυτά τα παραδείγματα τυφλών ανδρών, οι 

οποίοι όμως ήταν πεφωτισμένοι με την μαντική ή ποιητική τέχνη, ήταν διαδεδομένα 

σε όλη την αρχαιότητα. Μέσα από τους αιτιολογικούς μύθους προκύπτει ότι οι 

άνθρωποι αυτοί έχριζαν της εκτιμήσεως και του σεβασμού των υπολοίπων. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ποίηση όσο και η μουσική αλλά ακόμη περισσότερο η 

τέχνη της μαντικής, ως επί το πλείστον, συσχετίζονταν με την έλλειψη της οράσεως. 

Καταδεικνύεται λοιπόν ότι στην αρχαιοελληνική σκέψη ο κόσμος της τέχνης δεν 

μπορούσε να ειδωθεί αποκλειστικά και μόνον με την αίσθηση της όρασης άλλα σε 

κάποιες περιπτώσεις και με κάποια ανώτερη πνευματική και σίγουρα υπερφυσική 

όραση.31 

  

                                                
29 Βλ. Christopoulos –  Karakantza – Levaniouk 2010, 183. 
30 King 2005, 191. 
31 Για συλλογή μύθων μουσικών και ποιητών που σχετίζονται με την τύφλωση, βλ. Lébtoublon 2010. 
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1.3 Αξιομνημόνευτες προσωπικότητες. Από τα όρια του μύθου στη ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία. 

 

Στην ομηρική παράδοση γίνονται και άλλες αναφορές σε τυφλούς, οι οποίοι ενώ 

ανήκουν στη σφαίρα του μύθου δεν διαθέτουν κάποιο υπερφυσικό χαρακτηριστικό, 

όπως σε αυτές που προαναφέρθηκαν. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν μπορεί να 

προστεθεί ο Τρώας ήρωας Πείσανδρος, του οποίου τα μάτια έπεσαν στη γη μετά από 

την επίθεση του Μενελάου.32 Στην ίδια κατηγορία κατατάσσεται και μυθολογική 

ιστορία του κυνηγού Ωρίωνα, ο οποίος είχε τυφλωθεί από ένα ρόφημα που του είχε 

προσφέρει ο βασιλιάς Οινοπίων, διότι τόλμησε να ερωτευθεί την κόρη του. Όμως η 

όρασή του αποκαταστάθηκε μετά από τον χρησμό του μαντείου να κινηθεί ανατολικά 

και να εκθέτει συνεχώς τα μάτια του στο φως του θεού Απόλλωνα.33  

Η τύφλωση λόγω παράνομου έρωτα αποτελεί το κοινό σημείο με τις πλέον 

γνωστές ιστορίες τις αρχαιότητας, την τύφλωση του Οιδίποδα με πολυάριθμες 

αναφορές όχι μόνο στη λογοτεχνία αλλά και στην τέχνη. Ο Οιδίποδας, όχι μόνο είχε 

αιμομικτικές σχέσεις με την μητέρα του, αλλά είχε δολοφονήσει και τον πατέρα του. 

Παρά το γεγονός ότι είχε άγνοια της αλήθειας, όπως παρουσιάζεται στο «Οιδίπους 

Τύραννος», η τύφλωση και η εξορία ήταν μία δίκαιη τιμωρία για τα εγκλήματα που 

διέπραξε (Εικ. 8).34 Ο Οιδίποδας μετά την απώλεια της οράσεώς του δεν μπορούσε να 

φθάσει στην ιερά θυσία στον Κολωνό.35 Γι’ αυτόν τον λόγο τον οδηγούσε η κόρη του 

Αντιγόνη (Σοφοκλ. Οἰδ. ἐπὶ Κολ. 495). Αυτή η σκηνή μάλιστα διασώζεται και μέσω 

της γλυπτικής. Έτσι, πέρα από την τραγωδία που φθάνει στις μέρες μας ως κείμενο, 

έχουμε και την οπτικοποίηση των στίχων αυτών. Κατά αυτό τον τρόπο γίνεται 

περισσότερο κατανοητό για το πώς λειτουργούσαν οι οδοιπόροι των τυφλών. Αξίζει 

ακόμη να σημειωθεί ότι αν και η τραγωδία τοποθετείται τον 4ο π.Χ. αιώνα, το 

συγκεκριμένο γλυπτό χρονολογείται κατά τον 3ο αιώνα μ.Χ. (Εικ. 9).  

                                                
32 Βλ. Esser 1961, 15. Συνήθως η έκθεση των οφθαλμών στο ηλιακό φως χρησιμοποιούνταν ως μέθοδο 

τύφλωσης βλ. σελ. 52. 
33 Βλ. Esser 1961, 151. 
34 Βλ. και Papadaki 2013, 483. 
35Διασώζονται από τον Λυκούργο (1. 126-127) αρκετές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

κινούνταν οι τυφλοί στον χώρο: αρχικά, πολλές φορές μετακινούνταν άσκοπα. Επιπλέων, σκόνταφταν 

σε αντικείμενα που ίσως βρισκόταν στον δρόμο τους. Γι’ αυτόν τον λόγο σήκωναν πιο ψηλά το πόδι 

όταν περπατούσαν, συγκριτικά με τους άλλους ανθρώπους, και προέκτειναν τα χέρια για να 

αναγνωρίσουν τον χώρο γύρω τους. 
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 Εικόνα 8: Η τύφλωση του 

Οιδίποδα από τον ίδιο με τη χρήση ξίφους. Clankiller image gallery. 

 

 Εικόνα 9: Η Αντιγόνη 

καθοδηγεί τον τυφλό πατέρα της Οιδίποδα 3ο αι. μ.Χ. LIMC. 

 

Περνώντας από την σφαίρα του μύθου στην ιστορική πραγματικότητα βρίσκουμε 

αρκετές μαρτυρίες για εξαιρετικούς άνδρες, οι οποίοι έχασαν ολικώς ή μερικώς την 

όρασή τους στο πεδίο της μάχης. Τέτοιου είδους τραυματισμοί ήταν σύνηθες στην 
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αρχαιότητα και γι’ αυτό τον λόγο η πολιτεία είχε μεριμνήσει για την οικονομική τους 

ενίσχυση όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό 

του Επίζηλου που έλαβε μέρος στη μάχη του Μαραθώνα (Ηρόδοτος 6. 117). 

Μάλιστα τονίζεται ότι η τύφλωση του δεν επήλθε από κάποιου είδους τραυματισμό. 

Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος που θεωρήθηκε ότι ο οπλίτης έφερε κάποια κρυφή 

αμαρτία για την οποία και τιμωρήθηκε.36 Η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται στο ότι ο 

Επίζηλος έχασε την όραση του μετά από κάποιο ισχυρό ψυχολογικό τραυματισμό ή 

υστερία λόγω θέασης κάποιου φρικτού γεγονότος το οποίο αντίκρισε στο πεδίο της 

μάχης.37 

Τα μάτια των στρατιωτών ήταν ανέκαθεν ένας συχνός στόχος των αντιπάλων. 

Κατά αυτόν τον τρόπο στη μάχη της Μεθώνης ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιππος 

Β΄ έχασε τον δεξιό του οφθαλμό. Στο γεγονός αυτό έχουν γίνει πολλές αναφορές 

στην αρχαιοελληνική λογοτεχνία και βασιζόμενες σε αυτές ο Μανώλης Ανδρόνικος 

το 1977 απέδωσε τον τύμβο τις Βεργίνας στον Φίλιππο Β΄, αφού στο κρανίο του 

σκελετού που βρέθηκε φερόταν μία ουλή όπου μαρτυρούσε πως ο θανών είχε 

τραυματιστεί στον δεξιό οφθαλμό.38 Η συνήθεια όμως των αρχαίων Ελλήνων να 

αποδίδουν την τύφλωση σε τιμωρία κάποιου θεού ήταν μία πρακτική βαθιά ριζωμένη. 

Έτσι, ο Πλούταρχος (Ἀλέξ. 30) παρουσιάζει τον θεό Άμμων να τιμωρεί τον Φίλιππο, 

διότι ο δεύτερος είδε την γυναίκα του να συνευρίσκεται με τον θεό. Ο δε Πλίνιος 

αναφέρει ότι ο Κριτόβουλος ο Κώος ήταν αυτός που εγχείρισε τον βασιλιά χωρίς να 

αφήσει ψεγάδια, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα 

(Ν.Η.7.37).39 Ο γιός του, Αλέξανδρος, περί το 330 π.Χ. ήλθε αντιμέτωπος με μία 

παροδική τύφλωση μετά από τραυματισμό του από μία πέτρα, παρά το γεγονός ότι 

εξωτερικά δεν είχε επέλθει καμία αλλοίωση. Η όρασή του επανήλθε σταδιακά, όμως 

όλο αυτό το διάστημα δεν είχε σταματήσει να μάχεται. Αυτή η δυσλειτουργία 

πιθανόν να βασιζόταν σε μία σειρά από διαφορετικές παθήσεις όπως οι ακόλουθες: 

αιμορραγία εντός του βολβού, αιμορραγία του υαλοειδούς, ή υπεραιμία και οίδημα 

αμφιβληστροειδούς.40 Τέλος, στον κατάλογο των ενδόξων στρατηγών που έχασαν 

                                                
36 King 2005, 183. 
37 Silent 2011, 455. 
38 Garland 2001, 43-4. 
39Μαυρουδής 2010, 566. 
40 Esser 1961, 16.  
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τους οφθαλμούς τους σε μάχη πέρα από τον Φίλιππο, προστίθεται από τον 

Πλούταρχο ο Αντίγονος, ο Αννίβας και ο Σερτώριος.41 

Ακόμη ένας βασιλιάς με πρόβλημα όρασης είναι ο Δίων από της Συρακούσες. 

Γνωστός για την ροπή του στην υπερβολική οινοποσία απέκτησε ευαισθησία στο φως 

του ηλίου εξαιτίας αυτής του της αδυναμίας. Μάλιστα, ο ερευνητής Leven τονίζει 

πως είναι η πρώτη γνωστή σε εμάς οφθαλμική πάθηση λόγω οινοποσίας.42 

Γενικότερα, η μέτρια πρόσληψη οίνου αποτελούσε θεραπευτική μέθοδο για διάφορες 

παθήσεις, όμως η υπερκατανάλωση, όπως κάθε υπέρβαση των ορίων, μπορούσε να 

βλάψει την υγεία. Όμοια, στην Αίγυπτο και στους ανθρώπους που κατείχαν τα ηνία 

της κυριαρχίας απαντά ο Σεσόρτης Β΄, ο οποίος στα 33 του έτη τυφλώθηκε. Η 

κατάσταση στην οποία λοιπόν επήλθε τον οδήγησε σε παραίτηση από τα καθήκοντά 

του. Δεν εγκατέλειψε όμως την πολιτική του ζωή από απόγνωση για την τύχη που του 

επιφύλασσε η μοίρα, απλά επιθυμούσε να σταματήσει τα επιτεύγματα της ζωής του 

και τη λαμπρή του σταδιοδρομία με αξιοπρέπεια.43 Η ασθένεια αυτή πιθανότατα ήταν 

κληρονομική αφού και ο γιός του Σεσόρτης Γ΄ στα τελευταία χρόνια της ζωής του 

τυφλώθηκε. Παρόλα αυτά, ο δεύτερος αντιμετώπισε την δυσμενή του θέση 

προσπαθώντας να ιαθεί, έως ότου επέστρεψε η όρασή του. Ο χρησμός που έλαβε από 

το μαντείο και τον θεό Θωθ τον πρόσταζε να λατρεύει τον θεό της Ηλιούπολης και να 

κάνει πλύσεις με τα ούρα κάποιας πιστής γυναίκας.44 

Ο Σουητώνιος στους Βίους των αυτοκρατόρων αναφέρεται πολλές φορές σε 

διάφορες οφθαλμικές παθήσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι πολλοί εκ των 

αυτοκρατόρων στην διάρκεια της ζωής τους. Ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια της 

ζωής του είχε κάποια δυσλειτουργία στον δεξιό του οφθαλμό. Η κατάσταση αυτή 

επήλθε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, ως σύμπτωμα του γήρατος. Για την 

αντιμετώπιση αυτής της πάθησης είχε προβεί στη χρήση μίας οφθαλμικής κρέμας με 

τα ακόλουθα συστατικά: θειικό άργιλο, λιβάνι, αλόη, σαφράν, όπιο, χοληδόχο μήλο, 

πέταλα από τριαντάφυλλο και πεντάνευρο. Αφού αυτά αλέθονταν ομογενοποιούνταν 

σε μία πάστα με μέλι.45 Επιπλέον, ο θετός γιός του, Τιβέριος, είχε μία ιδιαίτερη 

                                                
41Βίοι, Φίλιππος, 1. 8.3: ὅτι καὶ τῶν στρατηγῶν οἱ πολεμικώτατοι καὶ πλεῖστα δόλῳ κατεργασάμενοι 

μετὰ δεινότητος ἑτερόφθαλμοι γεγόνασι· Φίλιππος, Ἀντίγονος, Ἀννίβας, <καὶ> περὶ οὗ τόδε τὸ 

σύγγραμμα, Σερτώριος. 
42 Leven 2005, 166. 
43 Esser 1961, 124. 
44 Esser 1961, 151 
45 Esser 1958, 64. 
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οφθαλμική πάθηση πανομοιότυπη με τη νυκταλωπία. Τόσο ο Πλίνιος (11,37 [54]) 

όσο και ο Σουητώνιος (Τιβέριος 68) κάνουν μνεία σε αυτή την πάθηση του 

αυτοκράτορα. Ο Δίων Κάσσιος (57. 2) παραθέτει ακόμη μία πληροφορία πως ο 

Τιβέριος στα 58 του έτη απέφευγε το πλήθος λόγω της κακής του όρασης.46 Η 

πάθηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί νυκταλωπία αφού η όρασή του, όπως αναφέρει 

ο Σουητώνιος, διαρκούσε ελάχιστα όταν ξυπνούσε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η 

ευαισθησία του στο φως της ημέρας πιθανότατα οφειλόταν σε κάποια δυσλειτουργία 

του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού νεύρου. Ακόμη, πιθανή αιτία θα μπορούσε 

να είναι ο αλμπινισμός, όμως δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία για να στηρίξουμε 

αυτή την άποψη. Επίσης, το κρασί στην αρχαιότητα είχε ως συστατικό του τον 

μόλυβδο, του οποίου η χρόνια πόση οδηγούσε σε προβλήματα οράσεως.47 Ο Τιβέριος 

ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών της εποχής του, σταμάτησε την κατανάλωση 

του, σε αντίθεση με τον βασιλιά των Συρακουσών Δίωνα που προαναφέρθηκε.48 

Πέρα από το κρασί η τύφλωση μπορεί να επέλθει και με διάφορα δηλητηριώδη 

τρόφιμα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Καίσαρα Κλαύδιο, στον οποίο η γυναίκα 

του Αγριππίνα προσέφερε μανιτάρια και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής του 

έχασε την όρασή του.49  

Τέλος, στον χώρο της φιλοσοφίας, ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι αυτό του 

Δημόκριτου, ο οποίος προς το τέλος της ζωής του τυφλώθηκε. Είναι η πρώτη 

μαρτυρία για τύφλωση από την λάμψη του ηλίου. Στη πραγματικότητα πρόκειται για 

έκθεση σε ηλιακό φως μέσω της αντανάκλασης του σε καθρέφτη.50 Άλλοι γνωστοί 

τυφλοί φιλόσοφοι είναι οι εξής: ο Ηράκλειτος, ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, ο 

Αντίπατρος από την Κυρήνη, ο Ασκληπιάδης από την Ερέτρια, ο Μενέδημος και ο 

Διόδοτος.51 Η δεύτερη αξιοσημείωτη περίπτωση τυφλού φιλοσόφου είναι αρκετά 

μεταγενέστερη και αφορά τον Δίδυμο τον τυφλό (4ο αιώνα μ.Χ). Παρά το πρόβλημα 

υγείας του κατάφερε όχι μόνο να λάβει υψηλή μόρφωση, αλλά και να εργασθεί ως 

                                                
46 Πέρα από το γεγονός ότι ο Τιβέριος είχε ευαισθησία στα μάτια και πιθανόν να δυσκολευόταν να 

κινηθεί στον χώρο χωρίς καθοδήγηση, ο ψυχολογικός παράγοντας ίσως ήταν μία επιπλέον αιτία της 
απομόνωσής του. Πιθανόν να μην επιθυμούσε το πλήθος να τον βλέπει ανήμπορο και να έδινε αφορμή 

για αρνητικά σχόλια.  
47 Esser 1958, 96 
48 Βλ. Esser 1958, 94, 96.  
49 Esser 1961, 14. 
50 Esser 1961, 35-6. 
51 Esser 1961, 104. 
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επικεφαλής στη σχολή της Αλεξάνδρειας σε αρκετά μεγάλη ηλικία.52 Η τύφλωσή του 

επήλθε σε ηλικία 5 ετών, μόλις δηλαδή είχε ξεκινήσει να μαθαίνει ανάγνωση και 

γραφή. Όμως η επιμονή, η θέληση και η καλή του μνήμη τον βοήθησαν να 

εκπληρώσει τον στόχο του. Ο Δίδυμος ξεκίνησε να μελετά μέσω ξύλινων πλακών 

στις οποίες ήταν χαραγμένα τα γράμματα. Έτσι μέσω της αφής μπορούσε να μελετά 

και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εισχωρήσει στον κύκλο της πνευματικής ελίτ.53 Είναι 

βέβαιο πως, αν δεν είχε την στήριξη και την φροντίδα του οικογενειακού του 

περίγυρου, δεν θα μπορούσε να ανελιχτεί και να καταξιωθεί. 

Με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι στην 

αρχαιότητα, ιδιαίτερα οι οφθαλμικές παθήσεις, ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Η 

έλλειψη των τεχνικών μέσων καθώς και η έκθεση των ανθρώπων σε αντίξοες 

συνθήκες, όπως ο πόλεμος, καθιστούσαν την υγεία των οφθαλμών επισφαλή. Η μοίρα 

δεν εξαιρούσε ούτε αυτούς που μπορούσαν να θεωρούνται άτρωτοι λόγω της 

κοινωνικής τους δύναμης, όπως βασιλείς και αυτοκράτορες. Όλα αυτά τα στοιχεία 

οδηγούν συνειρμικά στο συμπέρασμα, ότι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού 

αντιμετώπισε σε κάποιο σημείο της ζωής του κάποια οφθαλμική πάθηση. Παρόλα 

αυτά επιλέχθηκαν να αναφερθούν οι πιο γνωστές προσωπικότητες, οι οποίες ήταν 

χαραγμένες στη μνήμη των ανθρώπων όλης της αρχαιότητας και ασκούσαν επίδραση 

τόσο στη συμπεριφορά τους όσο και στις πεποιθήσεις τους.  

  

                                                
52 Fischer 2015, 67 
53 Laes 2008, 87. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

2 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΥΦΛΩΣΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των επιφανέστερων ιατρών 

της αρχαιότητας που ασχολήθηκαν με τον τομέα της οφθαλμολογίας. Όπως είναι 

φυσικό οι μεταγενέστεροι ιατροί βασίστηκαν στους προκατόχους τους, πολλές φορές 

τους επαναλάμβαναν, άλλες φορές εξέλυσαν την μέθοδό τους, ενώ άλλες τους 

απέρριπταν. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν μόνο εξειδικευμένοι οφθαλμίατροι, αλλά 

είχαν εντρυφήσει στη θεραπεία συγκεκριμένων οφθαλμικών παθήσεων.54 Τόσο 

πάπυροι όσο και λογοτεχνικά έργα παρουσιάζουν μία σειρά από ονομασίες 

οφθαλμικών παθήσεων, καθώς και συστατικά φαρμάκων που χορηγούνταν στους 

παθόντες. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι στην σκέψη των ανθρώπων της αρχαιότητας 

πολλές φορές θρησκεία και ιατρική συγχέονταν καθιστά αδύνατον να μην 

παρουσιαστούν ιάσεις που περατώνονταν εντός των Ασκληπιείων. Μάλιστα, ακόμη 

και σήμερα είναι σύνηθες να απαντούν προσφορές ασθενών στις εκκλησίες, οι οποίοι 

έλαβαν τη χάρη του Θεού και θεραπεύτηκαν. Τέλος, μαγεία, θαύματα και κατάρες 

είναι πρακτικές που υπάρχουν μέσα σε όλους τους πολιτισμούς και επιβιώνουν ανά 

τους αιώνες. Από τις θρησκείες στην αρχαιότητα, πέρασαν στον χριστιανισμό και 

σταδιακά επιβίωσαν και μεταφέρθηκαν έως τις μέρες μας.  

 

2.1 Η συμβολή της επιστήμης στην εξέλιξη της οφθαλμολογίας κατά τη ρωμαϊκή  

περίοδο 

 

Από την στιγμή όπου στην αρχαιότητα είχαν ξεκινήσει να κάνουν πειράματα και 

ανατομές τόσο σε ζώα όσο ακόμη και σε ανθρώπους προκειμένου να ανακαλύψουν 

τόσο τη δομή του οφθαλμού όσο και την αντίδρασή του στις διάφορες φαρμακευτικές 

αγωγές, μπορούμε να αντιληφθούμε την πρόοδο που είχε σημειώσει η οφθαλμολογία. 

Όπως αναφέρει και ο Κέλσος στο έργο του "De Medicina" ο Ηρόφιλος είχε 

προχωρήσει σε ανατομές περισσότερων από 600 ζωντανών κατάδικων ανθρώπων (De 

Medicina V 1.6).55 Ο ίδιος  είχε ιδρύσει την δική του σχολή, μπόρεσε να περιγράψει 

εμπεριστατωμένα τον οφθαλμό, ενώ είχε προχωρήσει σε ανατομές σε ολόκληρο το 

                                                
54 Pollak 2007, 333-4. 
55 Darmstaedters 1908. 20. 
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σώμα και όχι μόνον στους χιτώνες του οφθαλμού.56 Στον ίδιο οφείλουμε και την 

ορολογία του αμφιβληστροειδή.57 Άλλη μία μαρτυρία για ανατομές σε ανθρώπινο 

μάτι είναι του ίδιου του Καλκίβιου Αλκμέονα.58 Όλες οι αναφορές σε ανατομές που 

παρουσιάζει δεν πρέπει να ανήκουν στον ίδιο, αλλά βασίζονται σε προγενέστερους. Η 

προσφορά του στην ιατρική αποτελεί οι υποθέσεις του για τον συσχετισμό του 

οφθαλμού με τον εγκέφαλο. Είναι βέβαιο πως είτε ο ίδιος ή η πηγή του είχε αντλήσει 

στοιχεία από τον Ηρόφιλο.59 Εφόσον κάποια στιγμή φαίνεται να ξεπεράστηκαν οι 

δισταγμοί στο να ανατέμνουν ανθρώπους μπορούμε να φανταστούμε ότι έκαναν 

ευκολότερα πειράματα και σε ζώα έτσι ώστε να δουν πως αντιδρά ο οφθαλμός τους 

σε διάφορες εγχειρίσεις και φαρμακευτικές αγωγές. Βέβαια, αυτά τα πειράματα 

γινόταν από επαγγελματίες.60 Τον 2ο αι. μ.Χ. έχουμε μαρτυρίες για ανατομές στους 

οφθαλμούς των πιθήκων. Έτσι ο Ρούφος ο Εφέσιος ανακάλυψε τον χιασμό των 

οπτικών νεύρων και παρουσίασε την φακοειδή κάψα του ματιού.61 

Βέβαια, στα ιατρικά συγγράμματα της αρχαιότητας αναφέρονται περισσότερες 

οφθαλμικές παθήσεις. Είναι αναγκαίο να αναφερθεί η προσφορά του Ιπποκράτη σε 

αυτόν τον τομέα, αφού οι μετέπειτα ιατροί, όπως ο Γαληνός, όχι μόνο βασίστηκαν σε 

αυτόν, αλλά έκαναν και αναφορές στο έργο του. Αναλυτικότερα ο Ιπποκράτης στο 

έργο του Ἀφορισμοί παρουσιάζει αρκετές εξωτερικές οφθαλμικές παθήσεις που είναι 

οι ακόλουθες: η φλεγμονή του επιπεφυκότος, η φλεγμονή των βλεφάρων, η φλεγμονή 

του κερατοειδούς, το τράχωμα, η κριθή, η στροφή των άκρων των βλεφάρων προς τα 

έσω ή προς τα πάνω, ο στραβισμός, το τρέμουλο των οφθαλμών , ημεραλωπία και 

ελλιπής όραση.62 Ακόμη, στο ίδιο έργο (3. 31) ως οφθαλμική ασθένεια που 

εμφανίζεται κατά την περίοδο της τρίτης ηλικίας, πέρα από την μειωμένη όραση 

μαρτυρείται και το γλαύκωμα.63. Επιπρόσθετα, μία από τις γνωστότερες οφθαλμικές 

παθήσεις ήταν αυτή του καταρράκτη. Σημαντική συμβολή στην ίαση του κατείχε ο 

Κέλσος. Πέρα όμως αυτού, του οφείλουμε και την περιγραφή 30 διαφορετικών 

                                                
56 Pollak 2007, 227-8 
57 Pollak 2007, 254. 
58 Wachtler 1896. Alcmaeon, 40 ; 
59 Rocca 2003, 22-3.  
60 Esser 1961, 33. 
61 Pollak 2007, 279.  
62 Ἱπποκράτης, Ἀφορισμοί 6. 31 [VI 570, 8-9 L] 7. 46 [IV 590, 7-8 L] 
63 Επίσης, στο Ταλμούδ παρουσιάζονται 8 οφθαλμικές παθήσεις μεταξύ των οποίων την πυώδη 

επιπεφυκίτιδα και την αιμορραγία του οφθαλμού: Pollak 2007, 224. 
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οφθαλμικών παθήσεων.64 Οι περιγραφές τόσο του Κέλσου (Κέλσος, Περὶ ἰατρικῆς 7, 

7, 13-14) όσο και των Άντυλλου65 και του Παύλου του Αιγινήτου και (Παύλος 

Αιγινήτης, «’Επιτομή ’Ιατρικῆς 6,21.) για τις παθήσεις των οφθαλμών 

επιβεβαιώνονται από μία αρχαιολογική ανακάλυψη σε τάφο στο Μονπελιέ της 

Γαλλίας. Αναλυτικότερα, πέρα από χειρουργικά εργαλεία βρέθηκαν στην ευρύτερη 

περιοχή της Γαλατίας, Βρετανίας και νότιας Γερμανίας, περισσότερα από 300 

πώματα αλοιφών και κολλυρίων.66 Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται στο ότι σε εκείνες 

τις περιοχές οι οφθαλμικές παθήσεις ήταν περισσότερες.  

Αδιαμφισβήτητα, ο μεγαλύτερος ιατρός της περιόδου που μελετάται, και όχι μόνο, 

είναι ο Γαληνός. Ο ίδιος πολλές φορές μέμφεται τους συναδέλφους του που 

εξειδικεύονται μόνον σε μία οφθαλμική πάθηση. Κατά την άποψη του ο ιατρός 

οφείλει να θεραπεύει ευρύτερα οφθαλμικές ασθένειες, ιδιαίτερα τις συνηθέστερες 

όπως γλαύκωμα, τράχωμα, επιπεφυκίτιδα και όγκους.67 Ακόμη, ο Γαληνός σε 

λιγότερο από έναν αιώνα, από την περίοδο που έδρασε ο Κέλσος, αύξησε τον αριθμό 

των γνωστών οφθαλμικών παθήσεων από 30 σε 124.68 Το έργο του είναι υπερμέγεθες 

και μέσα σε αυτό μπορούν να εντοπιστούν πολλά αποσπάσματα στα οποία όχι μόνο 

αναφέρεται ονομαστικά στις παθήσεις αλλά και τις ορίζει. Αυτές οι παθήσεις είναι οι 

εξής: ἀλαοί,69ψώρα, φθειρίασις, κριθή, χάλαζα, λιθίασις, ὑδατίς, τριχίασις, τράχωμα, 

λαγωφθαλμόν, ἐκτρόπιον, ῥοιάς, ἀγχίλωψ, σταφύλωμα,70 τύλος,71ἄργεμον, νεφέλιον, 

ἀχλύς, ἐπίκαυμα, ἕλκος, βοθρίον, φλυκτίς, μυιοκέφαλον, ὑπόπυον, ῥῆξις, οὐλή, 

λεύκωμα, κοίλωμα, πρόπτωμα, ὄνυξ, πύωσις,72 τάραξις, ὀφθαλμία, ἐπιφορά, 

φλεγμονή, οἴδημα, ἐμφύσημα, σκίῤῥωσις, χήμωσις, ἄνθραξ, στραβισμός, σπασμός, 

παλμός, μυωπίασις, γάγγραινα, σηπεδών, σῦριγξ, ξηροφθαλμία, ψωροφθαλμία, 

                                                
64 Pollak 2007, 301. 
65 Pollak 1969, 299. 
66 Βλ. Pollak 2007, 333-4. Στο ίδιο αναφέρεται ότι σε αυτές τις περιοχές έχουν ανακαλυφθεί και 

πολυάριθμες σφραγίδες οφθαλμιάτρων που καταδεικνύουν ότι υπήρχαν όχι μόνο εξειδικευμένοι 

οφθαλμίατροι αλλά και ιατροί, οι οποίοι ασχολούνταν με συγκεκριμένες ιάσεις όπως καταρράκτης, 

τράχωμα κ.λπ. Ως επί το πλείστον στα κλείστρα των φαρμάκων αναγράφονταν το όνομα των 
φαρμάκων, τα συστατικά και η δοσολογία: Jackson, 1996, 2228-51. 
67 Γαληνός, Σχετικὰ μὲ τὴν ἐξέταση τοῦ ἄριστου γιατροῦ 14,5. 
68 Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους, 4.7. 
69 Γαληνός, Τῶν Ἱπποκράτους Γλωσσῶν Ἐξήγησις 19.75.13. 
70 Ψευδο- Γαληνός Ἰατρικοί ὁρισμοί 19. 437. 1 
71 Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους, βιβλίο 10 12.737. 12. 
72 Ψευδο- Γαληνός, Εἰσαγωγή εἰς τῆν Ἰατρική, 14, 768, 5 
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σκληροφθαλμία, πρόπτωσις, ἀτροφία,73 ὑπόχυσις, γλαύκωσις, μυδρίασις, φθίσις, 

σύγχυσις, πλατυκορίασις, ἀμαύρωσις, ῥυτίδωσις, νυκτάλωψ, ἡμεράλωψ, διαπύησις.74 

Από τα παπυρικά ευρήματα αυτής της περιόδου μπορούμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες για τις οφθαλμολογικές παθήσεις τις εποχής.75 Οι δεκαπέντε περίπου 

αναφορές σε τυφλούς που ανευρίσκονται κινούν την υποψία ότι γίνεται λόγος όχι για 

ολική απώλεια όρασης, αλλά ότι η έννοια του τυφλού συμπεριλάμβανε μία ευρύτερη 

κλίμακα οφθαλμικών παθήσεων.76 Ακόμη, πρέπει να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι 

οι πάπυροι ήταν γραμμένοι από ανθρώπους της καθημερινότητας και δεν είναι 

ιατρικές γνωματεύσεις έτσι ώστε να είναι επιστημονικές και εμπεριστατωμένες. Η 

ασθένεια στην οποία γίνεται μεγαλύτερη αναφορά είναι το λεύκωμα και απαντά σε 7 

παπύρους77. Αμέσως μετά σε συχνότητα απαντούν 4 αναφορές σε μονόφθαλμους78 

και 4 σε μειωμένη ή κακή όραση.79 Τέλος, από μία φορά αναφέρεται ο στραβισμός80 

και το τράχωμα.81 Κάποιες φορές μάλιστα σε μία αναφορά μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από μία οφθαλμικές ασθένειες.  

Στο τομέα της οφθαλμολογίας είναι πολύ διαδεδομένοι, όπως είναι ευρέως 

γνωστοί, οι πάπυροι του Ebers. Ο πάπυρος αυτός εκδόθηκε από τον Ebers το 1889 

και οι εννέα σελίδες αυτού αναφέρονται σε οφθαλμικές παθήσεις όπως: βλεφαρίτης, 

τύφλωση, καρκίνωμα, καταρράκτης, χαλάζιο, χήμωση, εκτρόπιο, κοκκίτης, 

αιμορραγία, υδροφθαλμία, φλεγμονή, ιρίτιδα, λεύκωμα, οφθαλμοπληγία, ερυθρότητα, 

πτερύγιο, σταφύλομα, τριχίαση. 82 

Η πρώτη προσπάθεια επίλυσης όλων αυτών των ασθενειών γινόταν αρχικά με την 

βοήθεια φαρμάκων, κολλυρίων και αλοιφών, ως τελευταία επιλογή ήταν αυτή των 

χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες συνδεόταν με πολύ τολμηρούς οφθαλμιάτρους. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες για επιτυχημένες επεμβάσεις. Ο δισταγμός των 

οφθαλμιάτρων στο να προχωρήσουν σε χειρουργικές επεμβάσεις οφειλόταν στο 

γεγονός ότι υπήρχε η περίπτωση να κατηγορηθούν και να βάλουν σε κίνδυνο την δική 

                                                
73 Ψευδο- Γαληνός, Εισαγωγή στην Ιατρική,  14, 767, 5 
74 Ψευδο- Γαληνός, Εισαγωγή στην Ιατρική, 14, 768, 8 
75 Βλ. παράρτημα παπύρων σσ. 76-7 
76 Ο Αριστοτέλης ορίζει ως τυφλό αυτόν ο οποίος έχει παντελής έλλειψη όρασης. Laes 2018, 86. 
77 SB 20 14471,  P. Grenf. 1 33, BGU 3 834, P. Grenf. 2 51, HGV: SB 1 4414, P. Mich. 6 426, P.Oxy. 

31 2601. 
78 P. Mich. 6 425, P. Mich. 6 426, P. Brux. I 10, P. Oxy. LXI 4126. 
79 P.Lips. 1 1, P.Grenf. 2 28, P. Grenf. 1 33, P.Mich. XI 618. 
80 P.Grenf. 1 33  
81 PSI 4 299  
82 Bryan 1930, 94.  
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τους υγεία, όπως στο να χάσουν το χέρι τους. Ακόμη, εάν ήταν υπεύθυνοι για τον 

θάνατο κατά την διάρκεια της εγχείρισης ή την πλήρη τύφλωση κάποιου δούλου, τότε 

ο νόμος όριζε την χρηματική αποζημίωση του κυρίου του ή στο να τον 

αντικαταστήσουν με έναν δικό τους δούλο. Βέβαια, υπήρχε μία άτυπη κατανόηση και 

ο νόμος αυτός δεν εφαρμοζόταν στις περισσότερες περιπτώσεις.83 Αξίζει να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στην αρχαία Αθήνα υπήρχε και δημόσια και 

ιδιωτική ιατρική περίθαλψη. Έτσι, κάποιος που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα 

μπορούσε να απευθυνθεί στους δημόσιους ιατρούς για διάγνωση, φαρμακευτική 

περίθαλψη ακόμη και εγχείριση. Τα έξοδα για όλες αυτές τις παροχές καλύπτονταν 

από το κράτος με ένα ειδικό φόρο το «ἰατρικόν».84 

Πληροφορίες για τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για την 

αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων αντλούνται από διάφορες πηγές. Από τον 

Ταλμούδ διαβάζουμε ότι τόσο τα πράσινα φύλλα όσο και τα μεταλλικά αντικείμενα 

τοποθετούνταν σε μάτια με φλεγμονή με σκοπό την ψύξη. Ακόμη, αναφέρει ότι το 

σάλιο ήταν ευεργετικό για την όραση όπως και η κατανάλωση μελιού και σύκων. 

Επιπρόσθετα, η ενδυνάμωση και η λάμψη των οφθαλμών επέρχεται μετά από την 

βρώση λευκού ψωμιού, ώριμου κρασιού και λιπαρού κρέατος. Τέλος, οι 

αποξηραμένοι πνεύμονες χήνας θεωρούσαν ότι επιδρούσαν θετικά στην όραση, όμως, 

όπως αναφέρεται, δεν γνώριζαν πολλοί πώς να τους αξιοποιήσουν.85 Στον Αιγυπτιακό 

γραμμένο στην ιερατική πάπυρο του Ebers, εκτός από τα ονόματα των οφθαλμικών 

ασθενειών, παρουσιάζονται και διάφορες θεραπείες. Συστατικά φαρμάκων που 

χορηγούνταν για την υγεία των οφθαλμών σύμφωνα λοιπόν με τον πάπυρο ήταν τα 

εξής: μέλι, σκόνη κρεμμυδιού, γάλα από λεχώνα που γέννησε αγόρι, θειούχο 

αντιμόνιο, ο οξικός χαλκός, ο θειικός χαλκός, ο ανθρακικός χαλκός, το ανθρακικό 

νάτριο, η κόκκινη και κίτρινη ώχρα.86 Επιπλέον, αναφέρονται ακόμη τρεις αγωγές για 

την ίαση της τύφλωσης, οι οποίες όμως μαρτυρείται ότι δεν ήταν τόσο 

αποτελεσματικές. Το πρώτο φάρμακο περιείχε τριμμένο αποξηραμένο μύρο 

αναμεμειγμένο με ξινόγαλο. Το δεύτερο ήταν ένας πολτός από σκόνη κρεμμυδιού. Η 

τρίτη μαρτυρία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θεραπεία. Το φάρμακο εμπεριείχε: 

δύο μάτια από γουρούνι από τα οποία είχαν αφαιρεθεί τα υγρά, πραγματικό κολλύριο, 

                                                
83 Sigerist 1951, 434. 
84 Flaceliere 2000, 178.  
85 Βλ. Pollak 2007, 224. 
86 Bryan 1930, 94-5 
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μίνιο, άγριο μέλι. Τα στερεά υλικά τριβόταν έως ότου πάρουν την μορφή σκόνης και 

αναμιγνύονταν με το μέλι μέχρι να γίνουν ένας ομογενοποιημένος πολτός. Στη 

συνέχεια αυτός ο πολτός τοποθετούνταν ενέσιμα στο μάτι του ασθενή. Αφού 

ανάρρωνε για μία ημέρα και η θεραπεία είχε αποτέλεσμα τότε ο ασθενής όφειλε να 

απαγγείλει την ακόλουθη μαγική φράση: «Ο κροκόδειλος είναι αδύναμος και χωρίς 

δύναμη ( δύο φορές)». Τέλος, ως θεραπείες του στραβισμού ο πάπυρος αναφέρει τις 

εξής συνταγές: κολλύριο, μίνιο, και σόδα χτυπημένα σε κρέμα ή μυαλό χελώνας με 

άμπρα-αλοιφή  ενώ ως πιο δραστική αναφέρεται ένα κατάπλασμα από κρεμμύδια, 

γρανίτη και ρητίνη.87 Πολλές φορές αναφέρεται η θανάτωση των ζώων έτσι ώστε να 

χρησιμοποιηθούν ως συστατικά σε κάποιο οφθαλμικό φάρμακο. Ο Πλωτίνος, ο 

οποίος είχε χρόνια πρόβλημα μειωμένης όρασης, κάνει αναφορά σε ένα φάρμακο που 

του συνέστησαν, γνωστό με το όνομα «θηριακόν».88 (Βίος 2.1-15, 8.20-4) Όπως 

μαρτυρείται από την ονομασία του εμπεριείχε συστατικά από διάφορα άγρια ζώα 

(θηρία) μεταξύ των οποίων και το δέρμα οχιάς.89 

Είναι αδύνατον να μην γίνει μνεία στις οφθαλμολογικές θεραπείες που όχι μόνο 

ανέφερε ο Γαληνός στο έργο του αλλά και στις επιστολές που απηύθηνε σε 

πάσχοντες από διαφορετικές περιοχές που του έγραφαν τα συμπτώματα της 

ασθένειάς τους και του ζητούσαν να κάνει διάγνωση έτσι ώστε να τους αποστείλει 

την θεραπεία και τη συνταγή για το «ιερό πικρό φάρμακο».90 Ο ίδιος θεωρεί ακόμη, 

ως το καλύτερο φαρμακευτικό έργο το «Περὶ τῶν ἐντὸς φαρμάκων, Περὶ τῶν έκτὸς 

φαρμάκων» του Ασκληπιάδη, γιου του Φαρμακίωνα. Μάλιστα, πολλές φορές κάνει 

και αυτολεξεί αναφορές στο έργο αυτό. 91 Μπορούμε να υποθέσουμε συνεπώς ότι 

ίσως στις θεραπείες που συνέστηνε συμβουλευόταν το συγκεκριμένο εγχειρίδιο.92 

                                                
87 Bryan 1930, 103-5. 
88 «Θηριακόν φάρμακον» πρόκειται για ένα αντίδοτο ή φάρμακο εναντίον των δηλητηριάσεων από 

δαγκώματα ζώων, ερπετών, εντόμων κλπ. Το θηριακόν ήταν μίγμα πάρα πολλών συστατικών 

προερχόμενων από ουσίες του ζωικού και του φυτικού βασιλείου. Οι ουσίες αυτές είχαν αντιτοξικές, 

αντισπασμολυτικές, διεγερτικές και καταπραϋντικές ιδιότητες, ακόμα ήταν υπνωτικά, δηλητήρια. 

(Τσαγκάρης 2005, 56) 
89 King 2005, 217. 
90 Γαληνός, Περί χρήσεως μορίων VIII 224-245 K.: Siegel 1976, 107. Για το φάρμακο βλ. VI 429 K.: 
Green 1951, 264. XIII 129 K. Το έργο Ὑποθήκη παιδίω έπιλήπτω (ΧΙ 357-378 Κ.: μετάφρ. Temkin 

1934) ομολογουμένως είναι μία επιστολή προς έναν ασθενή που δεν είχε δει ποτέ. 
91 Nutton 2018, 313-4. 
92 Για περαιτέρω φαρμακευτικές συνταγές σχετικά με τις οφθαλμικές παθήσεις (κυρίως τις 

συνηθέστερες όπως λεύκωμα και τράχωμα) που διασώζονται από τον Γαληνό βλέπε: Περὶ συνθέσεως 

φαρμάκων τῶν κατὰ τόπους βιβλίο X 12. 709. 7, 716. 2, 739. 13, 801. 4, Ψευδο-Γαληνός Περί απλών 

φαρμάκων βιβλίο 3 τόμοι 14, 411. 15, 412. 10, 522. 5.  
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Πληροφορίες για τις εγχειρίσεις των οφθαλμών στην αρχαιότητα διασώζονται από 

τον Φιλόξενο (150-100 π.Χ.), ο οποίος ασχολήθηκε με επεμβάσεις σε διάφορα μέρη 

του σώματος, μεταξύ των οποίων και τα μάτια. Στη λίστα αυτή πρέπει να προστεθούν 

και οι ακόλουθοι Αλεξανδρινοί χειρουργοί: ο Ἀνδρέας,93 ο Νηλεύς,94 ο Ἥρων,95 ο 

Ηρακλείδης ο Ταραντίνος96 και ο Μέγης.97 Επιπρόσθετα, όπως μας πληροφορεί ο 

Pollak στο το Ιπποκρατικό corpus αναφέρεται ότι απέδιδαν τις διαταραχές της 

οράσεως στην παθολογική βλέννα που έρρεε από τον εγκέφαλο και προκαλούσε 

εξασθένηση της αισθήσεως αυτής.98 Γι’ αυτό πολύ συχνά κατέφευγαν σε εγχειρήσεις 

όπως τομές στο τριχωτό της κεφαλής και απολέπισης της φλέβας που διέρχεται κατά 

μήκος του αυτιού.99 Ο μεγαλύτερος όμως χειρουργός της αρχαιότητας ήταν ο 

Αντύλλος που έζησε περί το 140 μ.Χ. Αυτός είχε βελτιώσει την εγχείριση του 

καταρράκτη τολμώντας να εξαγάγει τον φακό.100 Η βασική διαδικασία που 

ακολουθούσαν οι χειρουργοί ήταν η ακόλουθη: ο ασθενής βρισκόταν είτε 

ξαπλωμένος είτε καθισμένος σε κάποια καρέκλα. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο 

απώτερος σκοπός ήταν η ακινητοποίηση του κεφαλιού. Τα δύο βλέφαρα κρατιούνταν 

ανοικτά από τον χειρουργό και τον βοηθό του. Το πτερύγιο του ματιού ανυψωνόταν 

με ένα γάντζο και έπειτα διαπερνιόνταν με βελόνα και νήμα. Τέλος, η επέμβαση 

ολοκληρωνόταν με τη χρήση νυστεριού. 101 Επιπλέον, είναι αδύνατον να μην γίνει 

μνεία στον Κέλσο, ο οποίος στο έργο του κάνει αναφορά σε 20 χειρουργικές 

επεμβάσεις. Η κυριότερη επέμβαση που περιγράφει, η οποία χρησιμοποιούνταν έως 

τον 18ο αιώνα, είναι αυτή του καταρράκτη. Αναλυτικότερα, με μία βελόνα, η οποία 

δεν ήταν πολύ λεπτή, διαπερνιούνταν κάθετα οι δύο εξωτερικοί χιτώνες στο κέντρο 

της κόρης του οφθαλμού και του κανθού. Η βελόνα εισέρχονταν σταδιακά στον κενό 

χώρο έως ότου ακουμπήσει τον καταρράκτη, τον οποίο έσπρωχνε προς τα κάτω. Εάν 

το μέγεθός του ήταν μεγάλο, τότε τον θρυμμάτιζαν σε πολλά μικρά κομμάτια, τα 

οποία πίεζαν καθοδικά. Μετά το πέρας του βασικού μέρους της επέμβασης, η βελόνα 

αφαιρούνταν και τοποθετούνταν στον οφθαλμό μαλλί με ασπράδι αβγού, 

                                                
93 Βλ. Ἀνδρέας στον Κέλσο, Περὶ ἰατρικῆς, 6, 16 [CML I, σ. 267,24 κ.ε]  
94 Βλ. Νηλεύς στον Ἀλέξανδρο Τραλλιανό, Θεραπευτικά [ΙΙ 14, 5-6 Puschman] 
95Βλ. Ἥρων στον Γαληνό, Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά τόπους 4. 8 [ΧΙΙ 745. Κ] 
96 Βλ. Ηρακλείδης Ταραντίνος στον Γαληνό, Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά τόπους 4.8 [ΧΙΙ 743, 

2-9 Κ] 
97 Βλ. Μέγης στον Κέλσο, , Περὶ ἰατρικῆς 7, 7, 6 [CML, I, σ. 315, 14 κ.έ.] 
98 Pollak 1969, 253 
99 Pollak 2007, 253. 
100 Pollak 2007, 299, 232. 
101 Laes 2018, 91.  
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αντιφλεγμονώδη φάρμακα και επίδεσμοι.102 Ακόμη, ο Κέλσος προχωρά σε 

σχολιασμό επεμβάσεων που ήταν γνωστοί από άλλους χειρουργούς, όπως του 

Ηρακλείδη που είχε εφεύρει μία τεχνική για τον ήπιο διαχωρισμό με μαχαίρι του 

βλεφάρου που προσκολλήθηκε στον οφθαλμικό βολβό. Ο Κέλσος όμως τονίζει ότι 

δεν είχε αντικρίσει κανέναν να θεραπεύεται με τη συγκεκριμένη μέθοδο.103 Τέλος, ο 

ίδιος διασώζει πληροφορίες για έναν χειρουργό Φιλόξενο, που έζησε και έδρασε περί 

του 150/100 π.Χ. στην Αίγυπτο, ο οποίος ασχολήθηκε μεταξύ των άλλων και με 

επεμβάσεις στους οφθαλμούς.104 

Μία αχρονολόγητη επιτύμβια επιγραφή (SEG 60. 1304) από την Λυδία, αναγράφει 

το όνομα ενός οφθαλμιάτρου Στρατόνεικου. Από την επιγραφή διασώζεται το κάτω 

μέρος του μαρμάρου. Γίνεται αναφορά λοιπόν στο έργο του ιατρού, ο οποίος 

θεράπευε ανθρώπους ακόμη και αφιλοκερδώς. Επιπρόσθετα, τονίζεται το γεγονός ότι 

αυτός που κείτεται στο μνήμα ήταν ως το τελευταίο στάδιο της ζωής του 

αφοσιωμένος στο λειτούργημά του: 

A.1 [— c.9 —]Ι̣  vv 

 

Στρατονείκου 

 

Τιβερίου Ἰουλίου 

 

  Λεπίδου ἰατροῦ. 

 

  

B.1      ἔζησας, Στρατόνεικε, καλῶς ἀπὸ σῆς 

 

    διανοίας ∙ / γει̣[ν]ώσκων, ὅτι δεῖ πάντα 

 

   λιπόντα μύσαι·  ∙ / δισθανέες δ’ ἄλλοι 

 

μὴ γνόντες τοῦθ᾿, ὃ σὺ προῖκα ∙ / ἐρχόμε- 

5 νος σεαυτῷ πρὸς φθιμένους ἔλαβες· / 

 

νοῦσον δ’ ὀφθαλμῶν εἰῶ μόνος οὐ φιλοκερδῶς, 

 

ἐνπείρῳ δὲ λίην ἁπτόμενος παλάμῃ· 

 

ζῇς δ’ ἔτι τοιοῦτον βιοτῇ σὸν παῖδ’ ἀπολείψας 

 

εἶσον· πᾶς ἀτεχνής ἐστ’ ἄκρος εὐστοχίῃ (?) 

Η αρεταλογία αυτή είναι βασικό στοιχείο των επιτύμβιων επιγραφών. Δίνεται 

ακόμη έμφαση στη τεχνική που χρησιμοποιούσε ο Στρατόνεικος, η οποία ήταν η αφή 

των ματιών του ασθενή (ἐνπείρῳ δὲ λίην ἁπτόμενος παλάμῃ, στ. 7. Βλ. Εικ. 10). Η 

τεχνική αυτή του αγγίγματος των ματιών οδηγεί συνειρμικά στην θύμηση των 

θαυμάτων του Χριστού που παρουσιάζονται στη συνέχεια.105 Πιθανόν σε αυτή την 

περίπτωση να μην υπονοείται κάποιο θαύμα, αλλά λόγω της οικονομίας του χώρου να 

                                                
102 Pollak 2007, 299. 
103 Κέλσος Περὶ ἰατρικῆς 7. 7. 6 (απόσπ. 46 Guarbasole). Πρβ. και αποσπ. 43-45 και 47 για όλες τις 

χειρουργικές υποδείξεις. 
104 Pollak 2007, 155.  
105 Βλ. παρακάτω, σσ. 42-6. 
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αναφέρονται συγκεντρωτικά όλες οι θεραπείες που ακολουθούσε με την βασικότερη 

ενέργεια που εκτελούσε, δηλαδή το άγγιγμα των ματιών.  

 

 Εικόνα 10: Οφθαλμική εξέταση σε ασθενή, 2ο 

αι. μ.Χ., Museo della Civiltà Romana, Ρώμη. 
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2.2 Η θρησκευτική πίστη ως αναπόδραστο στοιχείο στις οφθαλμικές παθήσεις.  

 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σχετικά με την επιστήμη της οφθαλμολογίας, την 

προϋπάρχουσα γνώση για την ανατομία, τις ασθένειες, τις ιάσεις και τις εγχειρίσεις 

των οφθαλμών δεν παρέχουν πλήρη εικόνα της αντιμετώπισης της τύφλωσης από 

τους αρχαίους. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι άνθρωποι στην αρχαιότητα 

κατέφευγαν στην προσευχή, στους ναούς ή στη μαγεία για να απαλλαχθούν από 

κάποια ασθένεια. Αυτή η παράδοση στη πίστη μίας ανώτερης δύναμης αποτελεί 

κοινή συνισταμένη σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις χρονικές περιόδους.  

Αναμφίβολα, τόσο οι επιγραφές, τα αναθήματα, όσο και τα ιατρικά εργαλεία που 

βρέθηκαν στα Ασκληπιεία καταδεικνύουν τον συσχετισμό της θρησκείας και της 

ιατρικής. Οι χαραγμένες επιγραφές με την σειρά τους, προσθέτουν ψήγματα γνώσης 

στον τομέα της οφθαλμολογίας. Πολλές από αυτές είναι στα όρια του θαύματος αφού 

παρουσιάζεται η δυσπιστία τόσο από την πλευρά των υγιών ανθρώπων που 

παρατηρούν κάποιον με σοβαρή δυσλειτουργία να εισέρχεται στον ναό,106 όσο και 

από τους ίδιους τους παθόντες.107 Πολλές φορές μάλιστα η ίαση γινόταν μέσω των 

ιερών ζώων του θεού όπως των σκύλων, των χηνών και των φιδιών.108 Μετά βέβαια 

από την επιτυχή θεραπεία ο πιστός όφειλε να κάνει κάποια προσφορά στον θεό, που 

θα μπορούσε να είναι είτε υλικά αγαθά είτε κάποιο ανάθημα που θα απεικόνιζε το 

μέλος του σώματός του που θεραπεύτηκε (Εικ. 11, 12 και 13).109 Ο Παυσανίας 

                                                
106 Υπάρχει μία αναφορά σε κάποιον τυφλό, του οποίου του έλλειπε ο βολβός του ματιού. Όσοι τον 

αντίκριζαν τον περιγελούσαν που πίστευε ότι μπορούσε να ιαθεί. Παρόλα, αυτά μετά την εγκοίμησή 

του εντός του ναού εξήλθε υγιής: Laes 2018, 92. 
107 Γνωστή είναι η ιστορία της Αθηναίας Αμβροσίας, όπως αναφέρεται στο Γεωργίου 1978, 98, η 

οποία έχασε εντελώς τυχαία την όρασή της από τον έναν οφθαλμό. Καθώς εισήλθε στον ναό και 

διάβασε τις αναθηματικές επιγραφές δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το ειρωνικό της χαμόγελο, που 

μαρτυρούσε την δυσπιστία της απέναντι σε όλες αυτές τις ιάσεις που αναγράφονταν και συνεπώς τη 

δύναμη του θεού. Κατά την ύπνωσή της εκτός από την θεραπεία, ο θεός της πρόσταξε να του 

αφιερώσει ένα ασημένιο γουρούνι που θα καταδείκνυε την καχυποψία της. Αξίζει να αναφερθεί σε 

αυτό το σημείο ότι σπάνια σε αυτή την έρευνα απαντούν ιστορίες γυναικών. Πέρα από την Αμβροσία 

ακόμη μία περίπτωση τυφλής και άτεκνης συζύγου μαρτυρείται. Η μνημονική αξία της ιστορίας αυτής 

έγκειται στην βαθύτερη κατανόηση της θέσης μίας τυφλής γυναίκας στην αρχαιότητα, αφού 

διακρίνεται ότι οποιαδήποτε γυναίκα με οφθαλμικές παθήσεις είχε την ευκαιρία να νυμφευτεί και να 

αποκτήσει οικογένεια. Kazantsidis 2019, 105-7.  
108 IG IV2 1, 121, XX = ΡΗΙ, Ι, T. 423, XX = Prêtre και Charlier 2009, XX, σ. 30: Λύσων Ἑρμιονεὺς 

παῖς ἀϊδής. οὗ[τος] ὕπαρ ὑπὸ κυνὸς τῶν κατὰ τὸ ἱαρὸν θε[ραπ]ευόμενος τοὺς ὀπτίλλους ὑγ[̣ιὴ]ς 

ἀπῆλθε. 
109 Ο Έρμων από τη Θάσο (App. 2:1,17) λέγεται ότι δεν ευχαρίστησε τον θεό μετά την αποκατάσταση 

της οράσεώς του και γι’ αυτόν τον λόγο ο θεός τον τιμώρησε με το να τυφλωθεί εκ νέου. Η σύγχρονη 

επιστήμη αιτιολογεί αυτό το γεγονός με την πεποίθηση της έλλειψης γνώσης περί των οφθαλμικών 

δυσλειτουργιών. Francis Οκτώβριος 1983, 2. 
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μάλιστα (10. 38) τονίζει ότι στο Ασκληπιείο της Ναυπάκτου υπήρχαν πάνω από 2000 

προσφορές ανθρώπων με προβλήματα όρασης προς τον θεό.  

 Εικόνα 11: Το Ανάθημα 

του Πραξία, 350-300 π.Χ. αίθουσα κλιτύων της Ακρόπολης, Νέο μουσείο 

Ακρόπολης. 
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 Εικόνα 12: Ανάθημα που φέρει 

και επιγραφή, προσφορά κάποιου που είχε προβλήματα οράσεως. 

 

 

Εικόνα 13: Ανάθημα κάποιου ή κάποιων που θεραπεύτηκαν από δυσλειτουργίες στο 

πόδι, το κεφάλι και τα μάτια. Louvre Museum 

 

Από την περίοδο που μελετάμε διασώζονται μόνο μία επιγραφή δύο ιάσεων που 

συνέβησαν μέσα σε ναό. Πρόκειται για την IGUR I 148 από την Ρώμη και 

χρονολογείται περί του 215-217 μ.Χ. Σε αυτή την επιγραφή αναφέρονται δύο ιάσεις 

διαφορετικών ανθρώπων. Ο πρώτος τυφλός ονόματι Γάιος εισήλθε σε ένα ιερό και 

πιθανόν γιατρεύθηκε αφού ευχαρίστησε τον θεό μπροστά στο πλήθος.110 Από αυτό το 

σημείο αντιλαμβανόμαστε ότι η επιγραφή ήταν μέσα στον ίδιο τον ναό.111 Το γεγονός 

ότι ο Γαίων παρουσιάζει τον εαυτό του έχοντας γιατρευτεί μπροστά σε μία μερίδα 

                                                
110 Γαίῳ τινὶ ∙ τυφλῷ ∙ ἐχρημάτισεν ∙ ἐλθεῖν ∙ ἐπ[ὶ τὸ] ἱερὸν ∙ βῆμα ∙ καὶ προσκυνῆσαι ∙ εἶτα ἀπὸ τοῦ 
δεξιοῦ ἐλθεῖν ∙ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ηὐχαρίστησεν ἔμπροσθεν τοῦ δήμου. 
111 Όπως συνοψίζει ο Garland 2001, 147-9 οι πιστοί κατέφθαναν στον ναό φέροντας μαζί τους κάποια 

προσφορά προς τον θεό. Έπειτα, διέμεναν μέσα στον ναό όπου υποβάλλονταν σε θεραπείες όπως η 

οινοποσία και η φυσικοθεραπεία. Όταν ο ασθενής βρισκόταν ένα στάδιο πριν τον ύπνο, κάποιος ιερέας 

μεταμφιεσμένος ως θεός υπαγόρευε στον ασθενή την ίαση που θα έπρεπε να ακολουθήσει. Τέλος, την 

επόμενη ημέρα, ο ικέτης υπαγόρευε στους ιερείς- ιατρούς την θεραπεία που πίστευε ότι του την 

πρόσταξε ο ίδιος ο θεός. 
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ανθρώπων, τους ωθεί να ενισχύσουν την πίστη τους.112 Το δεύτερο όνομα το οποίο 

αναφέρεται είναι αυτό του Ουαλέριου Άπρου, ενός τυφλού στρατιώτη. Το γεγονός 

ότι είχε την ιδιότητα του στρατιώτη ωθεί στο συμπέρασμα ότι η τύφλωση επήλθε σε 

κάποιο σημείο της ζωής του και όχι εκ γενετής, αφού θα ήταν αδύνατον να πολεμά 

κάποιος τυφλός. Ίσως η τύφλωση ήταν αποτέλεσμα από κάποιο τραυματισμό στο 

πεδίο της μάχης, αν και δεν έχουμε κάποια εσωτερική ένδειξη για να το 

επιβεβαιώσουμε.113 Στη συνέχεια αναφέρεται ότι και στον Ουαλέριο Άπρο ο θεός 

ήταν αυτός που του υπαγόρευσε τα συστατικά του κολλυρίου που θα 

χρησιμοποιούνταν. Τα συστατικά αυτά ήταν μέλι σε συνδυασμό με αίμα λευκού 

κόκορα.114 Το μέλι ήταν σύνηθες στοιχείο ειδικά στα κολλύρια. Από της καλύτερες 

ποιότητες του μελιού ήταν το αττικό. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι δεν 

αναγράφονται οι αναλογίες του κάθε στοιχείου. Ακόμη, ο λευκός κόκορας πιθανόν να 

ήταν προσφορά του ίδιου του ικέτη στον ναό. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία που 

εξήχθησαν από την επιγραφή οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η επιγραφή αυτή 

πιθανόν ήταν χαραγμένη στον τοίχο του ναού όπου οι ιάσεις έλαβαν χώρα. Συνεπώς 

πρόκειται για μία αναθηματική επιγραφή.  

Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ζωή μέσα στον ναό που 

προαναφέρθηκαν, ενισχύονται και από μία ιδιωτική επιστολή που διασώζεται. Ο 

λόγος γίνεται για τον πάπυρο P. Oxy. LXI 4126 όπου αναφέρεται η πρακτική της 

ύπνωσης εντός ναού για την αποθεραπεία από κάποια ασθένεια.115 Βρέθηκε στην 

Οξύρυγχο και χρονολογείται μεταξύ 200 και 399 μ.Χ. Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί 

πως το όνομα του αποστολέα και του παραλείπει έχουν χαθεί εξαιτίας του χάσματος 

που υπάρχει στον πάπυρο. Ο αποστολέας στην αρχή της επιστολής ενημερώνει τον 

παραλήπτη ότι ενώ κοιμόταν στο ναό έστειλε τον μονόφθαλμο αστρολόγο να τον 

βρει «προσέπεμψα τὸν ἀστρολόγον \τὸν μονόφθαλμ(ον)/». Ο αποστολέας πιθανόν 

                                                
112 Δεν είναι η μόνη φορά κατά την οποία ο άνθρωπος, ο οποίος γιατρεύτηκε, περιφέρεται στο πλήθος 

ώστε να διακηρύξει την δύναμη του θεού και να ενισχύσει την πίστη του όχλου. O Kazantsidis 2019, 

105-7 αναλύει την αναφορά που έχουμε στην Ελληνική Ανθολογία 9. 298 = GPh 1023-8 όπου ο 

πρωτοπρόσωπος αφηγητής αναφέρει πως η Δήμητρα αποκατέστησε την όρασή του και τώρα και αυτός 

μπορεί να μετάσχει στα μυστήρια και να επικοινωνήσει τη χάρη των μυστηρίων όχι με λόγο αλλά 

διαμέσου των ματιών του. 
113Οι τραυματισμοί των ματιών ήταν από τα συνηθέστερα ατυχήματα κατά την μάχη. Ήδη έχει 

παρουσιαστεί η περίπτωση του βασιλιά Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι 

αυτό του Τίμωνος στο IG IV² 1, 121, I, II που τρυπήθηκε από μία λόγχη στη μάχη και έχασε την 

όρασή του. Η ίασή του επήλθε αφού είδε τον θεό να εγχύνει στο μάτι του κάποιο βότανο. Βλ. και 

Παναγιωτίδου 2014, 273. 
114 ὁ θεὸς ἐλθεῖν καὶ λαβεῖν αἷμα ἐξ ἀλεκτρυῶνος λευκοῦ μετὰ μέλιτος καὶ κολλύριον συντρῖψαι 
115 Gagos, Haslam, Lewis, 1995, 123-4 



 

39 

 

είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και γι’ αυτό τον λόγο ζούσε μέσα στον ναό. Μάλλον 

αυτό προήλθε από το δάγκωμα κάποιου σκύλου ή σκύλων και κατά πάσα πιθανότητα 

γιατρεύθηκε. Τονίζεται ακόμη και η ημέρα κατά την οποία διεξήχθηκαν αυτά, ήταν η 

άνοδος του Αστερισμού του Κυνός, σημαντική ημέρα θρησκευτικής λατρείας που 

συνοδευόταν με την αύξηση της στάθμης του Νείλου. Έπειτα γίνεται αναφορά σε 

έναν αστρολόγο που είχε γεννηθεί με ένα μάτι και βρισκόταν εντός του ναού. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι πολλές φορές οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι οι τυφλοί έχουν μαντικές 

και άλλες υπεράνθρωπες ικανότητες. Η μυθολογία βρίθει από τέτοια παραδείγματα, 

τα οποία έχουν παρουσιαστεί στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της έρευνας. Τέλος, ο 

αποστολέας εμφανίζεται αναστατωμένος διότι είχε πληροφορηθεί πως ο παραλήπτης 

της επιστολής είχε συμπεριφερθεί με ανέντιμο τρόπο σε κάποια γυναίκα που 

ονομαζόταν Σερηνίλλη. 

Μια σημαντική μεταγενέστερη επιγραφή (RIChrM 222, Φίλιπποι, 5/6ος αι.), της 

οποίας το περιεχόμενο περιέχει μέρος της αλληλογραφίας Ιησού και Αυγάρου116, 

ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του Ευσεβίου (Ἐκκλ. Ἱστ. 1. 13) περιέχει μία 

συνοπτική περιγραφή θαυμάτων του Χριστού. Πρόκειται για σαφή αναφορά 

θαυμάτων, τα οποία τονίζεται από τον Αύγαρο, αφού αναφέρει στην αρχή της 

επιγραφής ότι ο Ιησούς δεν χρησιμοποίησε ποτέ κάποιου είδους φάρμακο, βότανο ή 

κάποιο χειρουργικό μέσο για να διεκπεραιώσει τις ιάσεις στις οποίες κάνει μνεία 

παρακάτω «ἤκουστέ μοι τὰ περὶ σοῦ καὶ τῶν σῶν ἰαμάτων, ὡς ἄνευ φαρμάκων καὶ 

βοτανῶν». Στην περιγραφή των θαυμάτων υπάρχει μία σταδιακή κλιμάκωση. Αρχικά, 

σημειώνεται η ίαση των τυφλών, έπειτα η αποκατάστασής της υγείας των κουτσών 

και των λεπρών. Στην συνέχεια, περνά στην περιγραφή θαυμάτων που σχετίζονται με 

τις χρόνιες ασθένειες και τέλος στο σπουδαιότερο όλων την ανάσταση των νεκρών. Η 

αδιάκοπη συνέχεια στο μέλλον και η ψευδο-σύνδεσή της με ιστορικά πρόσωπα 

αποτελεί ενδεχομένως προσπάθεια να αποδοθούν και στον Ιησού μαγικές δυνάμεις. 

117 Η αναγωγή στα Ευαγγέλια αποτελεί κοινό τόπο, μόνο που εδώ προστίθενται 

                                                
116 Πρόκειται για τον Αὔγαρο τον Ζ´ (r. 109–116), βασιλέα της Έδεσσας με τον οποίο υποτίθεται ότι 

είχε αλληλογραφήσει ο Ιησούς (Millar 1993, 457). Βλ. και Κωνσταντίνου … διήγησις …περὶ τῆς πρὸς 

Αὔγαρον ἀποσταλείσης ἀχειροποιήτου θείας εἰκόνος Ἰησοῦ Χριστοῦ … ἐξ Ἐδέσης πρὸς 

Κωνσταντινούπολιν. E. von Dobschütz, Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende 

[Texte und Untersuchungen N.F. 3. Leipzig: Hinrichs, 1899]: 39**-85** (Beilage II) 
117 Στη χριστιανική παράδοση υπάρχει ακόμη μία πολύ γνωστή μαρτυρία αυτή του Τοβία, ο οποίος 

είχε κάποιο πρόβλημα όρασης, όμως μετά την ιατρική φροντίδα που έλαβε τυφλώθηκε εντελώς. Αυτό 

που δεν κατάφερε η επιστήμη της ιατρικής, πραγματοποιήθηκε από ένα θαύμα του αγγέλου Ραφαήλ 

κατά εντολή του θεού. Αναλυτικότερα, ο Τοβίας τυφλώθηκε από καυτά περιττώματα χελιδονιού που 
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επιπλέον στοιχεία ώστε να κατασταθεί περισσότερο αποτελεσματική στα πλήθη. Η 

αναφορά στο θαύμα της αποκατάστασης της όρασης τυφλών παραπέμπει σε διάφορα 

σημεία της Καινής διαθήκης. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο έχουμε δύο περιπτώσεις, 

της ίασης του τυφλού από την Βηθαισδά (8:22-26) και του τυφλού (ή των δύο 

τυφλών) κοντά στην Ιεριχώ (10:46-52) το οποίο αναφέρεται και από δύο ακόμη 

Ευαγγελιστές.118 Τέλος, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο περιγράφεται η 

θαυματουργική αποκατάσταση της οράσεως ακόμη δύο τυφλών ανδρών (9:27-31). 

Στο απόσπασμα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο εμφανίζεται μία μερίδα κατοίκων της 

Βηθαισδά που κάλεσαν τον Ιησού να αγγίξει με τα χέρια του έναν τυφλό αυτής της 

περιοχής. Τότε ο Χριστός αφού έπτυσε στα μάτια του τυφλού και πέρασε τα χέρια 

πάνω από αυτά, τον ρώτησε αν έχει βελτιωθεί η όρασή του.119 Εκείνος του 

αποκρίθηκε πως έβλεπε αλλά όχι αρκετά καθαρά.120 Τότε ο Ιησούς πέρασε για ακόμη 

μία φορά τα χέρια του πάνω από τα μάτια του ικέτη και έτσι η όραση του επανήλθε 

πλήρως.  

 Πέρα από τις κατηγορίες των επαγγελματιών ιατρών, των ιατρών-ιερέων και της 

πραγματικής πίστης σε ένα θαύμα υπήρχε και μία ακόμη κατηγορία, πραγματικά 

αρχέγονη, όμοια με τον σαμάνο ιατρό. Υπάρχουν πολλοί μαγικοί πάπυροι στους 

οποίους αναφέρονται συνδυασμοί συστατικών με επωδές, που δινόταν στους 

ασθενείς, οι οποίοι κατέφευγαν σε τέτοιες λύσεις με την ελπίδα να επέλθει η ίαση. Ο 

PGM 7. 198-199 είναι ο μοναδικός μαγικός πάπυρος που περιέχει μαγική συνταγή για 

οφθαλμική πάθηση και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν περιέχει κανένα συστατικό παρά 

μόνον μία μαγική φράση που γράφεται σε πάπυρο: 

                                                                                                                                       
έπεσαν στο μάτι του. Ο άγγελος μετέφερε στον γιό του τα συστατικά ενός φαρμάκου το οποίο 

περιλάμβανε χολή ψαριού. Το γεγονός ότι γιατρεύτηκε σε αυτή την ηλικία είναι πραγματικά 

θαυμαστό. Αν θεωρήσουμε μάλιστα ότι η ιστορία αυτή έχει πραγματική υπόσταση, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η τύφλωση επήλθε από έγκαυμα του κερατοειδούς, ενώ η χολή των ψαριών μαρτυρείται 

συχνά σε κολλύρια (Wells 1998, 109. Pollak 1969, 323). 
118 Ματθαίος 20:29-34 και Λουκάς 18:35-34. 
119 Ο Βεσπασιανός ανήλθε στον θρόνο όχι από διαδοχή αλλά από εκλογή του στρατού. Για να 

ενισχύσει το κύρος του και την συμπάθεια του όχλου είχε προβεί σε δύο θεραπείες ενός τυφλού και 

ενός χωλού στην Αλεξάνδρεια. Οι δύο ανάπηροι είχαν λάβει εντολή στον ύπνο τους από τον Σαράπη 

για τον τρόπο ίασής τους. Ο αυτοκράτορας λοιπόν, αν και στην αρχή φάνηκε διστακτικός, αφού 
τοποθέτησε σάλιο στα δάκτυλά του ακούμπησε τα μάτια του τυφλού που ξαναείδε και το πόδι του 

χωλού που περπάτησε. ( Βλ. Σουητώνιος, Βεσπασιανός 7, 2-3, βλ. Τάκιτος, Αnnales 4. 81). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τόσο στα Ασκληπιεία, μέσω των ζώων όσο και κατά την περίοδο του 

χριστιανισμού, στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή σκέψη, το σάλιο είχε μαγικές ιδιότητες.  
120 Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται στην IG IV² 1, 121, XVIII όπου ο πρωταγωνιστής είναι κάποιος 

Αλκέτας από την Ηλεία, ο οποίος πίστευε ότι είδε τον θεό να περνά τα χέρια του στα μάτια του και 

βλέποντας γύρω του τα δέντρα του ναού αντιλήφθηκε ότι γιατρεύτηκε. 
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Πρὸς ῥεῦμα ὀφθαλμῶν· ἐπίγραφε εἰς χάρτην καὶ 

περίαπτε·‘ρουραρβισαρουρ̣β̣βα̣ριασφρην’ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3 ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ  

 

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορεί κανείς να 

διακρίνει δύο βασικές κατηγορίες αιτιών της τύφλωσης (ή οφθαλμικών παθήσεων 

γενικότερα), που κυριαρχούσαν στην αντίληψη του ανθρώπου, αυτή που προέρχεται 

από κάποια ανώτερη δύναμη και αυτή που προκύπτει από φυσικά αίτια της ζωής. 

Βέβαια, πολλές φορές οι δύο αυτές κατηγορίες αλληλο-επικαλύπτονται εξ αιτίας ίσως 

του κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου του ατόμου. Τέλος, είναι αδιαμφισβήτητο 

ότι σε μία θρησκευόμενη κοινωνία η εξήγηση των αναπηριών με γνώμονα 

αποκλειστικά τα ιατρικά δεδομένα θα αποτελεί φαινόμενο σπάνιο.  

 

3.1 Αμαρτίες, Κατάρες και Θεϊκές Τιμωρίες.  

 

 

Η θεϊκή τιμωρία ως ανταπόδοση αμαρτιών κυριαρχούσε πολλούς αιώνες (και ίσως 

ακόμη κυριαρχεί) στις πεποιθήσεις των ανθρώπων. Επιπλέον, αμαρτία και τιμωρία 

είναι δύο έννοιες που συνδέονταν και με τις μαγικές βλαπτικές πρακτικές, οι οποίες 

είχαν ως στόχο να πλήξουν την υγεία αυτού στον οποίο απευθυνόταν. Ο 

χριστιανισμός προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο, την αυτόβουλη επέμβαση του Θεού, 

χωρίς κανένα προφανές αίτιο. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει την ερώτηση των 

μαθητών προς τον Κύριο, εάν οι γονείς κάποιου τυφλού ή ο ίδιος είχε διαπράξει 

κάποια αμαρτία και γι’ αυτό τιμωρήθηκε με αυτήν την αναπηρία. Τότε ο Ιησούς 

αποκρίθηκε ότι κανένας δεν είχε διαπράξει καμία αμαρτία, αλλά ήταν το θέλημα του 

Θεού (Ιωάννης 9: 2-4). Η απόκριση αυτή του Χριστού δεν αφήνει κανένα περιθώριο 

στους πιστούς να θεωρούν ότι η ασθένεια είναι τιμωρία κάποιας αμαρτίας από τον 

Θεό. Παρόλα αυτά, η παράδοση αυτή είναι τόσο βαθιά εγκατεστημένη στην 

ανθρώπινη ψυχή που συνεχίζει να επιβιώνει ανά τους αιώνες.121  

Mία μεταγενέστερη χριστιανική κατάρα με τη μορφή επιγραφής (IMT SüdlTroas 

525, Νότια Τρωάδα, μάλλον 5ος μ.Χ.) μαρτυρεί την συνέχεια των μαγικών 

πρακτικών και εκ μέρους των χριστιανών και μάλιστα σε δημόσια θέα. 

Αναλυτικότερα, ένας χριστιανός ικέτης προσεύχεται στον σταυρό προκειμένου να 

                                                
121 Kellenberger 2013, 466. 



 

43 

 

τιμωρηθούν με τύφλωση και προβλήματα στην καρδιά οι άνθρωποι, οι οποίοι 

οφείλονται για την καταστροφή όλων των ανθρώπων: 

1 ἄχραντε σταυρέ, τῶν κλεπτῶν ΑΝΤΕΙΚΑΙ 

 

τύφλωσον κακουργῶν ὄνματα καὶ κραδίην· 

 

αὐτοὶ γὰρ ὀλλοίουσι πάντας ἀνθρώπους, 

 

ἀλλοτρίους καμάτους ἀφερούμενοι· 

5 οὔτε τοῦ σοῦ βήματος ἐφίσαντο ὅλως· 

 

δῖξον τὴν σὴν ὀργὴν καὶ φόβον δινὸν μέγαν· 

 

ποίησον αὐτοὺς πρὸ σοῦ βήματος μολῖν, 

 

ἑαυτοὺς ἐσθίοντας καὶ τέκνα καὶ γυνε͂κας. 

 

Πιθανότατα αυτή η κατάρα να βρισκόταν σε δημόσια θέα, όπως παραδείγματος 

χάριν σε έναν ναό, έτσι ώστε να αποτρέπει τους ανθρώπους από την αμαρτία της 

κλοπής ή γενικότερα από την αδικία προς τους συνανθρώπους τους. Αποβαίνει, 

δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο συνολική μνεία και παράδειγμα προς αποτροπή. Οι 

κατάρες στην αρχαιότητα χαράσσονταν σε σκληρές επιφάνειες, διότι υπήρχε η 

πεποίθηση ότι όσο καιρό μένει αναλλοίωτη η επιγραφή τόσο καιρό η κατάρα θα έχει 

ισχύει.122 (Εικόνα 14).  

 Εικόνα 14: Μαρμάρινο 

αναθηματικό ανάγλυφο από το ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα (4ος αι. π.Χ.). 

 

Οι κατάρες φαίνεται να σχετίζονται με άσημους ανθρώπους, ενώ οι θεϊκές 

τιμωρίες, όπως είδαμε και στο πρώτο κεφάλαιο, σχετίζονται με μυθολογικά πρόσωπα 

και ανθρώπους των οποίων το όνομα έμεινε χαραγμένο στην ιστορία εξαιτίας των 

κατορθωμάτων τους. Θα γίνει εδώ μία προσπάθεια να συνοψίσουμε και να 

                                                
122 Turner, 1981. 17-37. 
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κατηγοριοποιήσουμε τα αίτια που επισύρουν την τιμωρία εκ μέρους των θεών. Η 

θεϊκή τιμωρία επέρχεται διότι οι θνητοί ξεπερνούν τα όρια παραβιάζοντας τον θεϊκό 

νόμο. Την τύφλωση την απέδιδαν συνήθως στον Δία, τη Σελήνη και το πνεύμα του 

ποταμού, όταν οι άνθρωποι πρόσβαλαν τους δαίμονες. Μία τέτοια προσβολή θα 

μπορούσε να ήταν η έγχυση αποβλήτων και η ούρηση σε κάποιον ποταμό.123 

Επιπρόσθετα, η τιμωρία μπορεί να επέλθει από προσβολή σε ιερό. Δύο ονόματα 

διασώζονται, αυτό του Έρμωνος από τη Θάσο και του Αισχύνη, εκ των οποίων ο 

πρώτος δεν πρόσφερε στον θεό το προβλεπόμενο ανάθημα και ο δεύτερος 

προσπάθησε να κοιτάξει στο άβατο.124 Για τους ανθρώπους της αριστοκρατίας, όπως 

παρουσιάστηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, φαίνεται ότι ίσχυαν διαφορετικές 

αναλογίες. Ο Θάμυρης, ως αλαζόνας προσπάθησε να ανταγωνιστεί στη ποιητική 

τέχνη τις Μούσες και τυφλώθηκε. Ο Τειρεσίας και ο Ερύμανθος είδαν τις θεές Αθηνά 

και την Αφροδίτη αντίστοιχα να λούονται. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο βασιλιάς Φίλιππος 

Β΄ τυφλώθηκε, διότι είδε τον θεό Άμμων σε πολύ προσωπικές του στιγμές. Τέλος, ο 

Οιδίποδας, ο Ωρίων και ο Δάφνις τιμωρήθηκαν με την απώλεια της όρασης για 

υπέρβαση ορίων που σχετιζόταν με τον ερωτικό τομέα.  

 

3.2 Πραγματικά Αίτια Τύφλωσης στην Αρχαιότητα. 

 

Η τύφλωση ως τιμωρία δεν ήταν μόνο στη δικαιοδοσία των θεών. Πολλές φορές 

φαίνεται ότι οι θνητοί τιμωρούσαν ακόμη και μέλη της οικογένειάς τους με τύφλωση. 

Η Μετώπη όχι μόνον τυφλώνεται από τον πατέρα της διότι είχε συνευρεθεί με 

κάποιον άνδρα, αλλά ακόμη την είχαν περιορίσει εντός μίας καλύβας.125 Η 

Μελανίππη αφού τυφλώθηκε από τον πατέρα της φυλακίστηκε έχοντας στη διάθεσή 

της για να επιβιώσει μόνο μια μικρή ποσότητα φαγητού και νερού.126 Η τιμωρία του 

Φοίνικα ήταν επίσης πανομοιότυπη. Τυφλώθηκε και εξορίστηκε λόγω σαρκικής 

επαφής με την παλλακίδα του πατέρα του (Απόλλ. 3.175). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις ο πατέρας, δηλαδή ο κύριος του οίκου, απένειμε την 

τιμωρία και η αιτία ήταν κυρίως σαρκική επαφή. Ακόμη, παρατηρείται ότι η τιμωρία 

                                                
123 Sigerist 1951, 135. 
124Bruce 2010, 264, υπ. 118 για τον Έρμωνα από τη Θάσο.  
125 Christopoulos- Karakantza- Levaniouk 2010, 183. 
126 Christopoulos- Karakantza- Levaniouk 2010, 183. 
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δεν περιορίζεται μόνο στη τύφλωση, αλλά επεκτείνεται και στη φυλάκιση, στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Ένας Θράκας βασιλιάς επίσης, τύφλωσε τους γιούς του 

διότι τον πρόδωσαν και συμμάχησαν σε τον Ξέρξη. (Ηροδ. 8. 116. 2–117.1). Επίσης, 

κάποιος Τελεσφόρος τιμωρήθηκε από τον βασιλιά Λυσίμαχο με τύφλωση 

(Πλούταρχος Ηθικά 606Β), ως αποτέλεσμα προδοσίας, ενώ σύμφωνα με τον 

Απολλόδωρο (2. 168), ο Έλλης αποκεφαλίζει τον Ευρύθεο και τον Αλκμένιο, ενώ το 

μένος του είχε λάβει τέτοιες διαστάσεις, που έβγαλε τα μάτια τους με πλεκτές 

καρφίτσες.127 

Στην ίδια κατηγορία θα μπορούσαμε να εντάξουμε και τον ξυλοδαρμό. Υπάρχουν 

δύο επιγραφές όπου στη πρώτη η έννοια της τύφλωσης χρησιμοποιείται μεταφορικά, 

ενώ στη δεύτερη είναι απόρροια βιαιοπραγίας. Η πρώτη επιγραφή είναι η Audollent, 

Defix. Tab. 241(=CIL 8. 12511) από την Βόρεια Αφρική (Καρχηδόνα) και 

χρονολογείται μεταξύ του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. Πρόκειται κατάρα που μεταξύ 

άλλων επιζητεί την τύφλωση των εχθρών «ἀμαύρωσον αὐτῶν τὰ ὄμματα ἵνα μὴ 

βλέπωσιν,». Ζητά επίσης να φέρει τα θύματα σε κωματώδη κατάσταση και ψυχικά 

καταρρακωμένα. Ο δημόσιος χαρακτήρας της ως επιγραφής και ο απώτερος σκοπός 

της κατάρας, η αφαίρεση της ζωής καθιστούν το κείμενο ένα από τα πλέον 

βαρυσήμαντα της γραμματείας. 

Η επόμενη επιγραφή που απασχολεί αυτή την έρευνα, είναι η SEG 44. 831 από 

την Ρώμη που χρονολογείται τον 3ο αιώνα μ.Χ.: 

1 Οὐα[λερί]ῳ Ὑγείνῳ Καλοποδίῳ γλυκυ[τάτ]ῳ καὶ ἀειμν[ήστῳ] 

ὑπο̣[․․․]σας εὐσεβίας ὅστις ἀνάξιος οὕτω ταχὺ [κ]ατέλειψας σοῦ 

τοὺς γονεῖς καὶ ἐτυφλώσας τοῦ σε μὴ βλέπειν ζῆσας ∙ ἔ[τη —ʹ] 

μ(ῆνας) ϛʹ ∙ ἡ(μέρας) ∙ ιεʹ ∙ οἱ ταλαιπώροι γονεῖς ∙ μνημόσυνον ∙ ἐν εἰρή[νῃ]. 

Πρόκειται για επιτάφιο ως επιτύμβια χριστιανική επιγραφή όπως φαίνεται από την 

τελευταία πρόταση «μνήμη εν ειρήνη». Αναλυτικότερα, ο θανόν πρέπει να ήταν σε 

νεαρή ηλικία, η οποία δεν καθορίζεται λόγω του χαράγματος στη τελευταία γραμμή, 

και οι γονείς με πικρία αναφέρουν ότι τους εγκατέλειψε νωρίς και τους στέρησε από 

την όψη του, καθιστώντας τους κατά κάποιον τρόπο τυφλούς λόγω της απώλειας.128 

                                                
127 Βλ. και Christopoulos – Karakantza – Levaniouk 2010, 183-5. 
128 Ο Felle διακρίνει κάποιου είδους επίθεσης ή κατηγορίας των γονέων προς το παιδί τους που 

εγκατέλειψε πρόωρα τα εγκόσμια. Felle 1994, 43-5. 
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Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση η έννοια της τύφλωσης χρησιμοποιείται 

μεταφορικά. Τέλος ο επιτάφιος ολοκληρώνεται από την αφιέρωση από τους γονείς. 

Μία από τις βασικές αιτίες τύφλωσης για τους άνδρες είναι αυτή στο πεδίο της 

μάχης. Κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει από μία τέτοια κατάσταση όσο υψηλή και να 

ήταν η κοινωνική του θέση, όπως είχε ακριβώς συμβεί με τον βασιλιά Φίλιππο Β΄ και 

τον Πείσανδρο. Στη μάχη, τα μάτια ήταν ευάλωτα σημεία και αποτελούσαν εύκολος 

στόχος για τους αντιπάλους μέσω όπλων όπως λόγχες, βέλη και πέτρες. Κατά τη μάχη 

στο Δυρράχιο μεταξύ Καίσαρα και Πομπηίου, τουλάχιστον τέσσερις εκατοντάδες 

στρατιώτες μαρτυρούνται ότι έχασαν την όρασή τους. Ακόμη, δεν είναι λίγες οι 

φορές που μαρτυρούνται μαζικές τυφλώσεις αιχμαλώτων πολέμου, όπως ακριβώς 

συνέβαινε με τους Σκύθες, οι οποίοι τύφλωναν κάθε αιχμάλωτο. Επιπρόσθετα, στο 

δάσος Teutoburg, οι Γερμανοί τύφλωναν τους ηττημένους Ρωμαίους. Ενδιαφέρον 

λοιπόν παρουσιάζει ότι τέτοιες συμπεριφορές αποδίδονταν ως χαρακτηριστικό σε 

«βαρβαρικούς» λαούς.129 Βέβαια, δεν ήταν απαραίτητο ότι όσοι υπέφεραν από 

τύφλωση εντός του στρατοπέδου, είχαν επέλθει σε αυτή την κατάσταση εξαιτίας του 

εχθρού, αλλά θα μπορούσε να είχε συμβεί από τραυματισμό σε περιπολία ή 

άσκηση.130 Επιπρόσθετα, μολυσματικές ασθένειες, οι οποίες είχαν ως σύμπτωμα την 

τύφλωση μεταξύ των άλλων, ήταν σύνηθες στο περιβάλλον του στρατοπέδου εξαιτίας 

της ραγδαίας εξάπλωσης τους. Τέλος, ακόμη μία αιτία θα μπορούσε να ήταν οι 

καιρικές συνθήκες στις οποίες ήταν εκτεθειμένος ο στρατός, όπως ακριβώς συνέβη 

στον Αννίβα, του οποίου ο δεξής οφθαλμός επηρεάστηκε από την υγρασία κατά την 

εκστρατεία του στην Ετρουρία.  

Άλλα καιρικά φαινόμενα στα οποία οφειλόταν ή η τύφλωση ή κάποια ασθένεια 

που την προκαλούσε ήταν η εκτύφλωση είτε από το χιόνι, είτε από τον ήλιο.131 

Μάλιστα, πολλές φορές εξέθεταν τους αιχμάλωτους πολέμου, που τους προόριζαν για 

δούλους, στο νότιο ήλιο προκειμένου να χάσουν το φως τους ή τους έραβαν τα 

βλέφαρα.132 Η τύφλωση, επίσης θα μπορούσε να επέλθει από υπερβολικό κρύο 

ιδιαίτερα σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους. Οι ψαράδες συχνά εκτεθειμένοι σε 

τέτοια καιρικά φαινόμενα και μάλιστα σε συνδυασμό με έλλειψη τροφής, υπέφεραν 

                                                
129 Laes 2018, 96-7. 
130 Stathakopoulos 2004, 318. 
131 Beck 2005, 165-6. 
132 Esser 1961, 51. 
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από ξηροφθαλμία ήδη από νεαρή ηλικία, και πολύ πιθανόν η ασθένεια αυτή να 

οδηγούσε σε σταδιακή τύφλωση.133  

Όπως προαναφέρθηκε η τύφλωση των αιχμαλώτων πολέμου που προοριζόταν ως 

δούλοι ήταν σύνηθες. Αυτό μπορούσε να συμβεί για δύο λόγους. Αφενός ήταν ένα 

μέσο προκειμένου να μην μπορούν να δραπετεύσουν από τη σκληρή τους εργασία, 

αφετέρου με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονταν η ομοιομορφία της εργασίας.134 

Ακόμη, όπως παραθέτει και ο Γαληνός η υγεία των ανθρώπων γενικότερα, πόσο 

μάλλον των οφθαλμών, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τις συνθήκες εργασίας. Οι 

γραφείς παραδείγματος χάριν μπορούσαν να τυφλωθούν από την αντανάκλαση του 

φωτός σε επιφάνειες.135 Αδιαμφισβήτητα όμως, τα πιο επισφαλή επαγγέλματα για την 

υγεία των ματιών ήταν αυτά των μεταλλουργών και όσων εργαζόταν στα λατομεία. Η 

σκόνη άνθρακα και η ορυκτή σκόνη που αναδυόταν από τους φούρνους των 

μεταλλουργιών προκαλούσε εκτεταμένα έλκη όταν ερχόταν σε επαφή με τον βολβό 

του ματιού.136 Παρόμοιους κινδύνους αντιμετώπιζαν όσοι εργαζόταν σε εργαστήρια 

φυσήματος γυαλιού, όπως και οι χρυσοχόοι και οι εργάτες ελεφαντόδοντου, οι οποίοι 

εστίαζαν σε μικροσκοπικά αντικείμενα.137 Από την περίοδο που μελετάμε διασώζεται 

ένα όστρακο που μπορεί να εξεταστεί και είναι το Ο. Claud. I 119. Το όστρακο 

χρονολογείται μεταξύ 138 και 161 μ.Χ. και βρέθηκε στον Καβδιανό λόφο . Σε αυτό 

αναφέρεται το όνομα κάποιου Ερμανουβά, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι 

«Ἑρμανουβᾶς τὸν ὀφθαλμὸν κέκρουσται». Δεν γνωρίζουμε εάν ο τραυματισμός 

αυτός του προξένησε ολική απώλεια όρασης του οφθαλμού ή μερική. Ακόμη, 

πιθανόν να πρόκειται για εργασιακό ατύχημα. Από τα παραπάνω στοιχεία 

αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που είχε στην αρχαιότητα να καταγράφονται τα 

ατυχήματα. Δεν επρόκειτο για ένα γεγονός που δεν ενδιέφερε την κοινωνία, εν 

αντιθέσει θεωρούνταν τόσο σημαντικό που ήταν αναγκαίο και άξιο να καταγραφεί ως 

στοιχείο.  

Ακόμη, μία κατηγορία αιτιών είναι αυτή που οφείλεται στον ζωικό παράγοντα. 

Κυρίως το δηλητήριο των φιδιών είναι αυτό που προκαλεί την τύφλωση. Πηγές 

                                                
133 Nutton 2018, 21. 
134 Esser 1961, 106. 
135 Γαληνός Περί χρήσεως μορίων IV 497Κ. Για τους γραφείς βλ. ΙΙΙ 776Κ.  
136 Plin. Η.Ν. 34. 13. 
137 Laes 2018, 96. 
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κάνουν αναφορά στο δηλητήριο του λιβυκού φιδιού Ασπίς.138Επίσης, ο σύντροφος 

του Κάδμου τυφλώθηκε όταν ο δράκος του Άρες πέταξε το δηλητήριό του στα μάτια 

του.139 Άλλο ένα είδος είναι η λευκή αρκούδα της Μυσίας, η οποία εκκρίνει σάλιο 

όπου αν έρθει σε επαφή με τα μάτια προκαλεί τύφλωση, ενώ παράλληλα το πρόσωπο 

πρήζεται σε τέτοιο βαθμό που πεθαίνει κανείς από ασφυξία.140 Τα έντομα ακόμη, 

μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα και να προκαλέσουν την τύφλωση.141 Ο 

αταύτιστος Αχαιός ποιητής δέχθηκε επίθεση από έναν σμήνος μελισσών στον κήπο 

του και τσιμπήθηκε σε τέτοιο βαθμό που έχασε την όραση του: 142 inque tuis opifex, 

vati quod fecit Achaeo, / noxia luminibus spicula condat apis. Τέλος, όπως είδαμε από 

την ιστορία του Τοβία τα περιττώματα χελιδονιού προκαλούν έγκαυμα αν έρθουν σε 

επαφή με τον αμφιβληστροειδή.143 

Όπως έχει προαναφερθεί η υπερβολική κατανάλωση οίνου, πέρα από το επιτρεπτό 

όριο μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα οράσεως και αυτό διότι περιείχε σε 

υψηλή συγκέντρωση μόλυβδο, η οποία μπορεί να προσληφθεί και μέσω της 

τροφής.144 Πρέπει να τονισθεί μάλιστα πως πολλές μολυσματικές ασθένειες 

μεταφέρονταν μέσα από την πόση του νερού. Ιδιαίτερα στον Νείλο οι ασθένειες 

αυτές θα μπορούσαν να μεταφερθούν και μέσω των εντόμων.145 Η πιο γνωστή 

κολλητική ασθένεια, όπου ένα από τα συμπτώματά της μπορούσε να είναι η 

φλεγμονή των οφθαλμών ή η τύφλωση, ήταν ο λοιμός. Την ενδελεχή παρουσίασή του 

την οφείλουμε στον Θουκυδίδη (2.49.2-8). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο PSI 4. 299 από 

την Οξύρυγχο που χρονολογείται στα τέλη του 3ου μ.Χ. αι. Ο Τιτιανός αποστέλλει 

στην αδερφή του την επιστολή για να την ενημερώσει για την υγεία των μελών της 

οικογένειάς τους που ζουν στον οίκο του. Πιθανότατα η αδερφή του να κατοικούσε 

σε κάποια άλλη περιοχή. Ίσως να ήταν παντρεμένη και να μην βρισκόταν πια στον 

οίκο όπου είναι κύριος ο Τατιανός. Η επιστολή τηρεί την δομή μίας ιδιωτικής 

επιστολής. Αφού απευθύνει θερμό χαιρετισμό παραθέτει πληροφορίες για τα 

εσωτερικά προβλήματα του οίκου του. Ο Τιτιανός έπασχε από μία ασθένεια που 

επιτέθηκε και στο μάτι του. Μόλις ανακουφίζεται από την ασθένεια εκδηλώνει 

                                                
138 Αιλιανός, Περὶ ζῴων ἰδιότητος 3. 33. 
139 Νόννος Διονυσιακά 4.379ff. 
140 Αριστοτέλης, Περὶ θαυμασίων ἀκουσμάτων 144. 
141 Για προβλήματα οράσεως που προκύπτουν από πουλιά ή έντομα βλ. Esser1961, 13. 
142 Οβίδιος, Ibis 539-540. Για την ταυτότητα του ποιητή Gordon 1992, ad. loc. 
143 Βλ. σελ.43 υπ. 117. 
144 Βλ σελ. 26 για τον Δίων από τις Συρακούσες και σελ. 26 για τον Τιβέριο.  
145 Sigerist 1951,  224. 
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συμπτώματα στα μάτια του (5-6. ὡς δʼ ἐκουφίσθη μοι ἡ νόσος, ἐπ̣ύ̣θετό μοι ὁ 

ὀφθαλμὸς καὶ τραχώματα ἔσχον καὶ δεινὰ πέπονθα) και άλλα δεινά σε κάποια μέρη 

του σώματός του, τα οποία δεν διασαφηνίζονται. Ο πατέρας του συνεχίζει να νοσεί 

και για χάρη του ο Τιτιανός προσεύχεται στον θεό. Από την ασθένεια ήταν ακόμη 

καταβεβλημένοι η μητέρα του και όλα του τα τέκνα: (14-16. ἐνόσησαν δὲ πάντες οἱ 

κατὰ τὴν οἰκίαν, ἥ τε μήτηρ καὶ τὰ παιδία πάντα). Προφανώς, η νόσος αυτή ήταν 

κολλητική και γι’ αυτό να νόσησε όλη η οικογένειά του.  

Τις περισσότερες φορές η τύφλωση προέρχεται από ασθένειες οι οποίες δεν 

μπορούσαν να ιαθούν. Αυτές μπορούσαν να είναι φλεγμονή, ξηροφθαλμία, 

βλεφαρίτιδα, έλλειψη βιταμίνης Α, χαλάζιο, τράχωμα, εκτροπιον, στεάτιο, πτερύγιο, 

νυκταλωπία, αιμορραγία λεύκωμα, ιρίτης, καταρράκτης, τράχωμα, υδροφθαλμία, 

σταφύλωμα, μηνιγγίτιδα, ιλαρά, οστρακιά και ευλογιά.146 Μάλιστα πολλές φορές οι 

αρχαίοι ιατροί στην προσπάθειά τους να θεραπεύσουν τους ασθενείς με φάρμακα ή 

εγχείριση τους προξενούσαν μεγαλύτερο πρόβλημα στην όραση λόγω της έλλειψης 

γνώσεων στον τομέα της οφθαλμολογίας.147 Πέρα από αυτές τις ασθένειες υπάρχουν 

και οι ψυχικές ασθένειες που μπορούσαν να αποτελέσουν αιτία τύφλωσης. Οι γιατροί 

των Ασκληπιείων είχαν αντιληφθεί την περίπτωση της υστερικής τύφλωσης. Έτσι 

όταν αυτοί οι ασθενείς βρισκόταν σε έναν ναό όπου έκαναν προσφορές, 

προσευχόταν, είχαν την ελπίδα της ίασης και γενικότερα όλο το ειδυλλιακό τοπίο 

είχαν την δυνατότητα να ξεπεράσουν την ψυχική τους πάθηση και στη συνέχεια τις 

παρενέργειες που είχε.148 Μάλιστα, ο Ιπποκράτης συνέδεε την υστερική τύφλωση με 

τις διανοητικές ασθένειες, ενώ ο Γαληνός με την μανία.149 

Πολλές από τις προαναφερθείσες ασθένειες εμφανίζονται κατά την περίοδο των 

γηρατειών, ιδιαίτερα ο καταρράκτης. Ως επιβεβαίωση των οφθαλμικών παθήσεων 

κατά τα γηρατειά έρχεται ο πάπυρος P.Brem. 64 που είναι μία ιδιωτική επιστολή150. 

Προέρχεται μάλλον από την Ερμούπολη και χρονολογείται μεταξύ 113 και 120 μ.Χ. 

Αναλυτικότερα η Σοήρη ανταπαντά στην κόρη της Αλίνη, η οποία σε προηγούμενή 

της επιστολή είχε γράψει στη μητέρα της πως είναι άρρωστη. Η μητέρα της όμως 

πληροφορήθηκε πως η κόρη της ψεύδονταν για να της προκαλέσει ανησυχία. Η 

                                                
146 Montserrat 2004, 334. 
147 Βλ. σελ. 43 υπ. 117 για τον Τοβία.  
148 Winter 1998, 305.  
149 Laes 2018, 95. 
150 Βλ. Bagnall – Cribiore 2008, 146. 
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Σοήρη καταγγέλλει πως η κόρη της δεν σεβάστηκε το γεγονός πως η ίδια υποφέρει 

εδώ και τέσσερις μήνες από κάποια ασθένεια στα μάτια «ἐγὼ \γὰρ/ ἰδοῦ τετράμηνος 

ἀσθενῶι μου τὰ ὄμματα.». Η ασθένεια αυτή δεν αποτελεί κάποια δυσλειτουργία που 

υπήρχε εκ γενετής αλλά παρουσιάστηκε σε αρκετά μεγάλη ηλικία, αν αναλογιστούμε 

βέβαια ότι η Σοήρη έχει ήδη εγγόνια. Από την ιδιωτική αυτή επιστολή επιπρόσθετα, 

αντιλαμβανόμαστε το αθέμιτο μέσο της επίκλησης στο συναίσθημα που επιχείρησε η 

Αλίνη προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τη μητέρα της και να πετύχει με δόλιο 

τρόπο τον σκοπό της. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν 

σεβάστηκε την ασθένεια της μητέρας της. Με μία βαθύτερη διείσδυση 

αντιλαμβανόμαστε ότι η κόρη δεν ενδιαφέρεται για την ασθένεια της μητέρας της, 

μάλιστα επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της. Η Σοήρη όμως 

δεν φαίνεται να κρατά κακία, αν και πικραμένη εύχεται στην κόρη της και την 

οικογένειά της υγεία. Τέλος, σε αυτή την περίπτωση είναι έκδηλο, ότι παρά την 

υποχρέωση που είχαν τα παιδιά να φροντίζουν τους γονείς τους στην γεροντική τους 

ηλικία, η Αλίνη δεν φαίνεται να έχει γαλουχηθεί με τέτοιου είδους φρονήματα.  

 Επίσης, η κληρονομική τύφλωση είναι κάτι που μνημονεύεται συχνά. 

Διακρίνονται δύο είδη κληρονομικής τύφλωσης, η εκ γενετής και αυτή που προκύπτει 

κατά την πορεία της ζωής και ιδιαίτερα κατά την τρίτη ηλικία. Ο Αιγύπτιος Φαραώ 

Φέρων (Διόδωρος Σικελιώτης 1. 59) όσο και ο Κορίνθιος καπετάνιος Τιμολέων 

(Πλούταρχος, Τιμολέων 37) έχασαν την όρασή τους σε προχωρημένη ηλικία εξαιτίας 

μιας ασθένειας που είχε προηγουμένως εμφανιστεί και σε άλλα μέλη της οικογενείας 

τους. Ακόμη, ο Αριστοτέλης (Περὶ ζῴων ἱστορίαι 585b–586a) είχε σημειώσει ότι οι 

τυφλοί γονείς είχαν μερικές φορές τυφλά παιδιά. 151 Τέλος μια απόκρυφη χριστιανική 

ιστορία παρουσιάζει μια τυφλή οικογένεια: πατέρα, μητέρα και γιο. (Γρηγόριος 

Τουρώνης, Βίος Ανδρέα 32)  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής από την πορεία αυτής της 

έρευνας, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η απόδοση της τύφλωσης είτε σε υπερφυσικά είτε 

σε ιατρικά αίτια, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μορφωτικό επίπεδο του παθόντος 

και του κοινωνικού του περίγυρου.  Είναι λογικό τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 

να απέδιδαν την ασθένεια τους σε κάποια ανώτερη δαιμονική δύναμη. Δεν είναι όμως 

ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου αποδίδονται ευθύνες και στις δύο αυτές αιτίες λόγω 

γνωστικής σύγχυσης και βαθιάς θρησκευτικής πίστης. Παράλληλα, αξίζει 

                                                
151 Βλ. και Laes 2011, 32. 
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καταληκτικά να σημειωθεί η σκληρότητα και η βαρβαρότητα των ενεργειών έναντι 

των δούλων. Τέτοιου είδους κοινωνικές συμπεριφορές εκμετάλλευσης και 

κακομεταχείρισης των τυφλών έχουν παρατεθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο λοιπόν έχει γίνει μία προσπάθεια προσέγγισης και κατανόησης 

τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού βίου ενός τυφλού ατόμου κατά την περίοδο 

που μελετάται. Πέρα από την ανίχνευση κρατικών μηχανισμών που συνέβαλαν στην 

διευκόλυνση της επιβίωσης τους και τους τομείς εργασίας τους, έχει παρουσιαστεί το 

ψυχολογικό υπόβαθρο τόσο των ίδιων των τυφλών ατόμων όσο και του κοινωνικού 

και οικογενειακού τους περίγυρου. Μέσω των αντιδράσεων και των έργων των 

ανθρώπων έχει γίνει μία προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων για την κοινωνική 

συμπεριφορά έναντι των τυφλών και τους παράγοντες που την διαμόρφωναν. 

 

4.1 Κρατικοί Μηχανισμοί και Νομοθεσία για τους τυφλούς στην Αρχαιότητα.  

 

Ήδη στην εισαγωγή έγινε μνεία για την νομιμοποίηση της έκθεσης ανάπηρων 

παιδιών στη Σπάρτη. Αναλυτικότερα, όταν παρατηρούνταν κάποιου είδους 

δυσμορφία στο νεογέννητο, τότε ο πατέρας είχε τη δυνατότητα, χωρίς να τιμωρηθεί 

για την πράξη του, να εγκαταλείψει το βρέφος ή ακόμη και να το σκοτώσει μέσω 

θυσίας. Αν δεν πραγματοποιούνταν από τον ίδιο εξ αρχής, τότε την ένατη ημέρα από 

τη γέννηση του βρέφους, αυτό θα επιβάλλονταν από την επιτροπή. Δεν ήταν όμως 

σπάνιες οι περιπτώσεις όπου οι γονείς επέλεγαν να αναθρέψουν κρυφά το παιδί τους. 

Μάλιστα, στη περίπτωση των τυφλών παιδιών η πρακτική αυτή δεν ήταν εύκολα 

εφαρμόσιμη, αφού η αναπηρία δεν μπορεί να διαγνωστεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Ακόμη και όταν έφθανε η στιγμή όπου οι γονείς αντιλαμβανόταν πως το 

παιδί τους ήταν τυφλό, είχαν τόσο μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο, που λίγοι θα ήταν 

αυτοί οι οποίοι θα επέλεγαν να το εγκαταλείψουν.152  

Όπως είναι γνωστό η Αθήνα ήταν μία πόλη συνυφασμένη με την κουλτούρα του 

φωτός, όπου όποιος στερούνταν οράσεως στερούνταν και ζωής. Παρόλα αυτά η τύχη 

των τυφλών ανθρώπων φαίνεται να ήταν σε καλύτερη μοίρα από αυτών στη Σπάρτη, 

στους οποίους δεν δινόταν πολλές φορές η ευκαιρία να επιβιώσουν. Το κράτος 

λοιπόν παρείχε μία μικρή σύνταξη στους αναπήρους με βαρύτητα στους τραυματίες 

                                                
152 Krausse 1988, 323. 
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πολέμου.153 Σίγουρα σε αυτή την κατηγορία θα είχαν μερίδιο και οι τυφλοί. Βέβαια, 

υπήρχε μεγάλη καχυποψία ως προς την ύπαρξη απατεώνων, γι’ αυτό είχε καθοριστεί 

μία αρμόδια επιτροπή ελέγχου των δικαιούχων.154 Βέβαια, πρέπει να έχουμε υπόψη 

ότι γενικότερα στον Ελλαδικό χώρο εξέθεταν τα ανάπηρα παιδιά με ευκολία, διότι 

πέρα από το οικονομικό βάρος που αποτελούσαν ήταν και μίασμα για την οικογένεια, 

αφού καταδείκνυαν κάποια αμαρτία του οίκου τους, κατά το παράδειγμα του 

Οιδίποδα. 

Όπως είδαμε παρελθόντων των ετών τα προβλήματα υγείας ολοένα και 

αυξάνονταν, ιδιαίτερα οι οφθαλμικές παθήσεις. Έτσι οι ηλικιωμένοι είχαν ανάγκη 

από την φροντίδα των οικείων τους. Η προσφορά αυτής της περίθαλψης από τους 

απογόνους τους δεν ήταν απαραίτητα δεδομένη. Αυτό μπορεί να εξαχθεί από έναν 

νόμο τον οποίο είχε θεσπίσει ο Σόλωνας, σύμφωνα με τον οποίο, όποιος δεν φρόντιζε 

τους γονείς του θα τιμωρούνταν με στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και πρόστιμο. 

Στους Δελφούς η αντίστοιχη ποινή ήταν φυλάκιση.155 Όσο μεγαλύτερη ήταν η 

πάθηση των ηλικιωμένων τόσο περισσότερο βάραινε οικονομικά τον οίκο.156 Αξίζει 

να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι γενικότερα οι τυφλοί είχαν το δικαίωμα να 

δεχθούν ή να απορρίψουν μία κηδεμονία.157  

Όπως παραθέτει ο Αριστοτέλης, στο Σύνταγμα της Αθήνας υπήρχε ειδική 

παράμετρος για την απαλλαγή των τυφλών από τη στρατιωτική τους θητεία.158 Όσοι 

είχαν άλλες οφθαλμικές παθήσεις στις οποίες οφείλονταν η μειωμένη όραση είτε 

ορκίζονταν για την αλήθεια των ισχυρισμών τους, ώστε να μην καταταγούν είτε 

εξεταζόταν από επιτροπή που αποφάσιζε κατά βούληση.159 Άλλο ένα δικαίωμα των 

τυφλών ατόμων ήταν η υιοθεσία παιδιών.160 Φαίνεται λοιπόν ότι η κοινωνία δεν τους 

θεωρούσε ανάξιους να φροντίσουν ένα παιδί και να του παρέχουν τα απαραίτητα 

                                                
153 Fischer 2015, 66. 
154 Ο πρώην πλούσιος Αρίγνιτος που είχε τυφλωθεί από πρόβλημα στα μάτια, είχε συνταξιοδοτηθεί 

αφού ο ανιψιός του Τίμαρχος του στέρησε την περιουσία. Δεδομένου ότι δεν ήταν παρών στην 

επανεξέταση του λόγω της τύφλωσής του, η σύνταξη του για την τρέχουσα Πρυτανεία αποσύρθηκε, 

ίσως επειδή ο ανιψιός του προέδρευε αυτής της επιτροπής εκείνη την ημέρα: Αισχίνης, Τιμαρχ. 104. 
155 Garland 2001, 100-1. 
156 Οι γιατροί ελάχιστα ασχολούνταν με την θεραπεία των ασθενειών των ηλικιωμένων. Αυτό 
συνέβαινε κυρίως διότι σε αυτή την ηλικία η ίαση ήταν σχεδόν αδύνατη. Επιβεβαίωση της άποψης 

αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι γεροντικές ασθένειες στα έργα απλά αναφέρονται ως ονομασίες και 

δεν επεκτείνονται στην παρουσίαση των θεραπειών τους: Garland 2001, 100-2. 
157 Λυσίας Κατά Διογείτονος 23. 
158 Αριστοτέλης Πολιτικά 49,2. 
159 Esser 1961, 115. 
160 Laes 2018, 106.  
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αγαθά. Ίσως όμως να προχωρούσαν σε αυτή την ενέργεια προκειμένου να 

διασφαλίσουν την δική τους φροντίδα όταν το παιδί αυτό γινόταν κύριος του οίκου.  

Αν και ως τώρα παρατηρείται ότι το κράτος μεριμνούσε έστω και στο ελάχιστο 

για την επιβίωση των τυφλών, αυτό δεν συνεπάγεται ότι όσοι έπασχαν από 

οφθαλμικές παθήσεις απαλλάσσονταν από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Από 

τον 2ο και 3ο αιώνα διασώζονται αρκετές «ταυτότητες» που επιβεβαιώνουν την 

ανωτέρω πρακτική. 161 Ο πάπυρος P. Mich. 4. 223 αποτελεί μία λίστα ονομάτων 

συλλογής φόρων από ένα χωριό της Καρανίδος και χρονολογείται με ακρίβεια το 

172 μ.Χ. Οι φορολογούμενοι στο έγγραφο αυτό είναι καταταγμένοι σε 

γεωγραφικές λίστες, ενώ δύο εξ αυτών χαρακτηρίζονται ως τυφλοί. Ομοίως, ο P. 

Mich. 4. 224 πάλι από τη Καρανίδα (173 μ.Χ.) αποτελεί φορολογικό μητρώο. 

Τέσσερα ονόματα αναγράφονται ως αναγνωρισμένοι τυφλοί. Ενδιαφέρον μάλιστα 

παρουσιάζει το χρηματικό ποσό που κλήθηκε να πληρώσει κάποιος τυφλός ονόματι 

Ἰσί<δ>ωρος που ανέρχεται στις 12 δραχμές (στ. 6257). Ένα αξιοσέβαστο ποσό 

επίσης, κλήθηκε να πληρώσει κάποιος αναγνωρισμένος ως τυφλός, το οποίο 

ανέρχονταν στις 140 δραχμές, όπως αναφέρεται στο φορολογικό μητρώο που 

διασώζεται στον πάπυρο P. Mich. 1. 104 που χρονολογείται 275-325 μ.Χ. από τον 

Αρσινοΐτη νομό. Δυστυχώς, ο αποσπασματικός χαρακτήρας του παπύρου δεν 

επιτρέπει να αντιληφθούμε τον λόγο για τον οποίο ο τυφλός πλήρωσε αυτό το ποσό, 

καθώς και περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά του.  

Ακόμη μία λίστα ονομάτων που δεν γνωρίζουμε τον σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, αποτελεί ο πάπυρος O. Elbab 147 από τον νομό Ηλιούπολις που 

χρονολογείται στον 1ο αι. μ.Χ. Σε αυτόν τον πάπυρο καταγράφεται κάποιος ονόματι 

Τύφλος. Δεν γνωρίζουμε όμως αν το ίδιο του το όνομα αποτελούσε παρατσούκλι 

κάποιας δυσλειτουργίας της όρασής του ίδιου ή κάποιου από τους προγόνους του. 

Πολλές φορές επίσης παρατηρείται ότι στα δικαστήρια υπήρχε μία συμπόνια ως 

προς τον τυφλό ακόμη και αν αυτός ήταν στη θέση του κατηγορουμένου. Από τον 

Δημοσθένη γνωρίζουμε ότι κάποιος Κάλλιππος κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη μίας 

                                                
161 Η έννοια της ταυτότητας στην αρχαιότητα ήταν διαφορετική από αυτή σήμερα. Οι άνθρωποι 

διαχωρίζονταν μέσω της περιγραφής των ιδιαίτερών τους χαρακτηριστικών, την δήλωση του ονόματος 

και του πατρωνύμου τους. Στα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά πέρα από το χρώμα τον μαλλιών, των 

ματιών και της σωματικής τους διάπλασης άνηκαν και οι δυσμορφίες τους, μία εκ των οποίων ήταν και 

η τύφλωση. Οι λίστες αυτές των ονομάτων και των περιγραφών των ατόμων απαντούν κυρίως σε 

δημόσια έγγραφα. 
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τράπεζας συναλλάγματος ονόματι Πάσιος οδηγώντας τον στο δικαστήριο, διότι 

προχώρησε σε μη εξουσιοδοτημένη πληρωμή κατατεθειμένων κεφαλαίων. Ο 

δικαστής όμως αποφάσισε αναστολή της δίκης διότι εκείνη την περίοδο ο Κάλλιππος 

κινδύνευε να χάσει την όρασή του.162 Ακόμη, στη ρωμαϊκή Δωδεκάδελτο υπήρχε η 

παράμετρος αυτή, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος που νοσούσε είχε το δικαίωμα να 

παρατείνει την δίκη, έως ότου επανέλθει η υγεία του.163 Την ευαισθησία και την 

συμπόνια των δικαστών έναντι των ανθρώπων με μειονεκτήματα, πιθανόν πολλές 

φορές να την καταχρόνταν όσοι κατέφευγαν στο δικαστήριο, με το να υπερβάλλουν. 

Μέσω της διόγκωσης του προβλήματός τους, προσπαθούσαν να πείσουν τους 

δικαστές για την δυστυχία τους, να αποσπάσουν την λύπησή τους και την 

φιλανθρωπία τους.  

Στις αναφορές που διασώζονται από αυτή την περίοδο επιβεβαιώνεται ακριβώς 

αυτή η πρακτική. Όσοι απευθύνονται στις ανώτερες αρχές τονίζουν εσκεμμένα την 

μειωμένη όρασή τους είτε για να απαλλαγούν από κάποιες υποχρεώσεις είτε για να 

δικαιωθούν από κάποια αδικία που υπέστησαν. Αναλυτικότερα, από τους 

παπύρους που περιγράφονται παρακάτω στους δύο γίνεται αναφορά για 

ξυλοδαρμό του ανθρώπου με δυσλειτουργία της όρασης, σε τρεις τονίζεται το 

αίτημα για απαλλαγή από λειτουργικά καθήκοντα, σε δύο για καταστροφή της 

περιουσίας του αναπήρου και τέλος, σε δύο παπύρους η αδικία διαπράττεται από 

δημόσιους λειτουργούς.  

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι από αυτές τις αναφορές οι τέσσερις 

είναι υπογεγραμμένες από τον Γέμελλος με το ψευδώνυμο Ωρίων. Οι ανασκαφές 

που έγιναν από το πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το 1924 φέρνουν στο φως όλο το 

αρχείο τις οικογένειάς του. Έτσι μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για την 

κοινωνική του θέση και την οικονομική του κατάσταση. Ίσως πρόκειται για την 

πιο εμπεριστατωμένη αναφορά στη ζωή ενός τυφλού ατόμου κατά την αρχαιότητα. 

Ο ίδιος έκανε αρκετές προσπάθειες προκειμένου να δικαιωθεί στέλνοντας 

αλλεπάλληλες αναφορές σε τοπικές αρχές τις οποίες δεν τις έγραφε ο ίδιος παρά 

μόνον τις υπέγραφε. Αν και συνήθως στους γραφείς κατέφευγαν οι αναλφάβητοι, 

το γεγονός ότι στο αρχείο της οικογένειάς του βρέθηκαν ακόμη και λογοτεχνικά 

έργα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Γέμελλος κατέφευγε σε γραφείς λόγω της 

                                                
162 Esser 1961, 120 
163 Bruns 1909, πίνακας 3. 
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αναπηρίας του. Ασφαλώς, αν διέθετε την όρασή του θα είχε εντρυφήσει και ο ίδιος 

στην αρχαία ελληνική γραμματεία. 

 Ο πρώτος πάπυρος αυτής της κατηγορία, δηλαδή που ο αποστολέας είναι ο 

Γέμελλος Ωρίων, είναι ο P. Mich. 6. 422 που χρονολογείται το 197 μ.Χ. και 

προέρχεται επίσης από την Καρανίδα. Τόσο ο ίδιος όσο και η αδερφή του είχαν 

κληρονομήσει την περιουσία του πατέρα του. Είναι πασιφανές ότι η αναπηρία του 

δεν λειτούργησε ανασταλτικά προκειμένου να του κληροδοτήσει η οικογένειά του τα 

υπάρχοντά τους προκειμένου να τα διαχειρίζεται και να τα αυξήσει. Παρόλα αυτά 

στην αναφορά, που απευθύνεται στον έπαρχο της Αιγύπτου Quintus Aemilius 

Saturninus, τονίζεται πως ο γείτονάς του Ιούλιος μαζί με τον αδερφό του Σώτα 

εισήλθαν στον αγρό του και εμπόδισαν την συγκομιδή του. Αναφέρει επιπλέον την 

βιαιότητα και την αλαζονεία που διακατείχε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η όραση του ήταν μειωμένη: «ὅδ̣ε̣ καταφρονήσας 

μου ὡς ἐπισουνοῦς, μονόφθαλμος γὰρ ὢν τῷ δοκοῦντι ὁρᾶν οὐ βλέπω ὡς ἐν 

ἀνφοτέροις πονηρὸν εἶναι ἄντικροις». Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως 

εικοσιεξάχρονο άνδρα με περιορισμένη όραση. Δεν αναφέρει ότι είναι τυφλός ούτε 

δίνει περισσότερες πληροφορίες για την ασθένειά του. Λίγο καιρό αργότερα, το ίδιο 

έτος και μετά τον θάνατο του Σώτα, τα πνεύματα δεν είχαν κατευναστεί μεταξύ των 

δύο οικογενειών. Μία ακόμη αναφορά έρχεται να διαφωτίσει όχι μόνο τα 

προηγούμενα γεγονότα με περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να δώσει στο φως 

ένα ακόμη γεγονός. Ο λόγος γίνεται για τον P. Mich. 6. 423 όπου τονίζεται ότι ο 

Ιούλιος του επιτέθηκε ξανά με το να του κλέψει τα σιτηρά και να του καταστρέψει τα 

ελαιόδεντρα. Ακόμη, στην βίαιη αυτή συμπεριφορά είχαν λάβει μέρος και η γυναίκα 

του Ιούλιου μαζί με κάποια Ζήνα, όπου χρησιμοποίησαν μαγεία εναντίον του μέσω 

ενός βρέφους. Ανθρωπολογικές μελέτες έχουν παρατηρήσει ότι πολύ συχνά άνθρωποι 

με προβλήματα οράσεως χρησιμοποιούνταν ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για 

αποτυχημένες συγκομιδές και θανάτους.164 Ίσως κάτι παρόμοιο να προσπαθούσαν να 

πετύχουν και με τον Γέμελλο.165 Επιπρόσθετα, καταγγέλλει ότι δημόσιοι λειτουργοί 

ήταν παρόντες στο περιστατικό, όμως κανείς δεν υπερασπίστηκε τον ίδιο και την 

πατρική του περιουσία, διότι οι δύο αυτοί άνδρες είχαν τρομερή επιρροή. Τα στοιχεία 

                                                
164 Bryen and Wypustek 2009. 550 υπ. 32. 
165 Bryen and Wypustek 2009. 
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ως τώρα καταδεικνύουν ότι κανένας αυτόπτης μάρτυρας δεν επεμβαίνει για να 

υπερασπιστεί το δίκαιο των τυφλών συμπολιτών τους.  

 Ο πάπυρος P. Mich. 6. 425 χρονολογείται τον Αύγουστο του 198 μ.Χ. και 

προέρχεται επίσης από την Καρανίδα. Η αναφορά απευθύνεται στον επιστράτηγο 

Calpurnius Concessus από τον Γέμελλο Ωρίωνα. Ο πολίτης αυτός της Καρανίδας 

απέστειλε για δεύτερη φορά αναφορά με σκοπό να τιμωρηθεί ο 

φοροεισπράκτορας, ο οποίος από μονόφθαλμο τον κατέστησε εντελώς τυφλό. Το 

γεγονός ότι το προηγούμενο έτος ο Ιούλιος του έκλεψε την σοδιά του τον 

κατέστησε ανίκανο να πληρώσει τους φόρους του. Ο Γέμελλος ισχυριζόταν ότι ο 

φοροεισπράκτορας επιθυμούσε με την βία να τον εξαναγκάσει να πληρώσει τους 

φόρους του, ενώ δεν χρωστούσε τίποτε.166 Έτσι ο φοροεισπράκτορας όχι μόνο τον 

τραυμάτισε, αλλά βιαιοπράγησε ενάντια στη μητέρα του θύματος και κατέρριψε 

με τσεκούρι όλες τις θύρες του σπιτιού του, έτσι ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση 

σε αυτό οι επίδοξοι ληστές: 13-16. «πρότερον ἐμὲ ἐξυβρείσας δημοσίᾳ καὶ τὴν 

μητέραν μου, μετὰ τ̣ὸ̣ π̣λ̣ί̣σ̣ταις αὐτὴν πληγαῖς αἰκίσασθαι καὶ πέλυκι ὅλας μου 

τέσσαρες θύρας κατασχείσαι ὥστε ὅλην ἡμῶν τὴν οἰκίαν ἀνεπταμένην γενέσθαι 

καὶ εὐεπείβατον παντὶ κακού[ργῳ». Το γεγονός αυτό θα του θύμιζε συνεχώς την 

αδυναμία του να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένεια του και τα 

υπάρχοντά του. Ο Γέμελλος ήταν πεπεισμένος ότι το γεγονός ότι ήταν 

μονόφθαλμος ήταν αυτό που επέτρεψε τον φοροεισπράκτορα να βιαιοπραγήσει 

εναντίον του σε δημόσια θέα. Κατά αυτόν τον τρόπο αντιλαμβάνεται κανείς πως 

πέρα από τις αδικίες που προαναφέρθηκαν, υπονοείται και ακόμη μία, αυτή του 

δημόσιου εξευτελισμού και της ταπείνωσης. Το γεγονός ότι ο Γέμελλος 

αποστέλλει για δεύτερη φορά την αναφορά συνεπάγεται ότι το αίτημά του δεν 

εισακούστηκε κατά το πρώτο εγχείρημα του. Η επιμονή του όμως αυτή να 

αποστέλλει αναφορές συνεπάγεται στο ότι υπήρχε νόμος που θα τον δικαίωνε. Δεν 

είναι βέβαιο ότι η απονομή δικαιοσύνης που αποζητά το θύμα διέφερε μεταξύ των 

αναπήρων και των αρτιμελών. Παρόλα αυτά το θύμα τονίζει κάθε φορά, με 

διάχυτη πικρία και θλίψη, το γεγονός ότι είναι τυφλός. Ίσως στόχευε στην 

διέγερση της ενσυναίσθησης του παραλήπτη προκειμένου να πετύχει τον απώτερο 

σκοπό του, δηλαδή την παραδειγματική τιμωρία του φοροεισπράκτορα. Αξίζει να 

                                                
166 Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι φοροεισπράκτορες καταχρόνταν την εξουσία τους προκειμένου να 

αποσπάσουν μεγαλύτερο χρηματικό ποσό: Lewis 1983, 161. 
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σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως δικαίωμα στην υποβολή αναφοράς είχαν μόνον 

όσοι έχαναν την όρασή τους μετά την επίθεση. Μάλιστα κατά την ρωμαϊκή 

δωδεκάδελτο η ποινή του θύτη ήταν η δική του τύφλωση.167  

Ο τελευταίος πάπυρος που είναι υπογεγραμμένος από τον Γέμελλο Ωρίωνα είναι ο 

P. Mich. 6. 426 που χρονολογείται το 199-200 μ.Χ. και η προέλευσή του είναι η 

Καρανίδα. Η αναφορά απευθύνεται στον επιστράτηγο Arrius Victor, ο οποίος, όπως 

πληροφορεί ο αιτών, ήταν γνωστός υπερασπιστής του δικαίου. Πιθανόν όμως να 

πρόκειται για απλό έπαινο, ώστε να κερδίσει την εύνοιά του. Στην αναφορά του 

υπογραμμίζει ότι μία ομάδα ανθρώπων αμφιβόλου ήθους και γνωστοί για τον βίαιό 

τους χαρακτήρα, τον καταχώρισαν με ψευδή στοιχεία (στ. 11-12: Ὧρον Ἀπολιναρίου 

ἀνύπαρκτον ὄνομα) έτσι ώστε να αναγκαστεί να προσφέρει λειτουργία. Ο ίδιος 

επιθυμεί να απαλλαγεί από αυτά τα λειτουργικά καθήκοντα διότι από τον έναν 

οφθαλμό έχει ολική απώλεια οράσεως, ενώ από τον άλλον έχει καταρράκτη (20-21. 

λευκώματος ἐκ τῆς κόρη[ς]) με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ικανότητά να κινηθεί 

στον χώρο. Παρόλα αυτά δεν χαρακτηρίζει τον εαυτό του τυφλό. Μέσω αυτής της 

αναφοράς αντιλαμβάνεται κανείς ότι άνθρωποι που ανήκουν στον κρατικό μηχανισμό 

βιαιοπραγούν, εκμεταλλεύονται και παραποιούν κρατικά στοιχεία. Δεν δείχνουν 

κανέναν οίκτο ακόμη και στους αναπήρους ούτε διακρίνονται από αιδώ. 

Επιπρόσθετα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περισσότεροι από δύο άνθρωποι 

συνωμότησαν προκειμένου να αδικήσουν έναν άνθρωπο και μάλιστα με αναπηρία. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο Γέμελλος δεν αναφέρει κάποιον νόμο αυτό 

κάθε αυτό, επικαλείται την αναπηρία του έτσι ώστε, δίκαια, όπως τονίζει, να 

απαλλαχθεί από τα λειτουργικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν.168  

Η τελευταία αναφορά που διασώζεται (P. Mich. 11. 618) είναι αυτή του ιερέα 

Ψεναμούνη προς τον επιστράτηγο Lucceius Ofellianus,. Προέρχεται από την 

Βακχιάδα και χρονολογείται μεταξύ 1 Δεκεμβρίου 165-26 Νοεμβρίου 169. Ο 

Ψεναμούνις λοιπόν ζητά να απαλλαγεί από την εργασία στις εκσκαφές χώματα. Ο 

ίδιος είχε απαλλαχθεί από αυτή την εργασία πριν έντεκα χρόνια εξαιτίας του 

γεγονότος ότι είχε προβλήματα οράσεως. Ενδιαφέρον επίσης προκαλεί το γεγονός ότι 

ένας ιερέας, ο οποίος δεν ήταν αρτιμελής, υποχρεούνταν να μετάσχει σε τέτοιου 

                                                
167 Esser 1961, 38. 
168 Περισσότερα για τους συγκεκριμένους παπύρους στον Draycott,  2015. 
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είδους εργασίες. Τέλος, από τα στοιχεία που αντλεί κανείς από την αναφορά μπορεί 

να αντιληφθεί ότι η απαλλαγή από εργασίες δεν ήταν εσαεί. Πιθανότατα ο 

Ψεναμούνις να επανεξετάστηκε και να κρίθηκε άξιος στο να αναλάβει αυτή την 

εργασία από τη στιγμή που δεν πάσχει από ολική απώλεια όρασης.  

Εν κατακλείδι παρατηρείται σε όλες αυτές τις αναφορές που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω, ότι ως επί το πλείστον οι άνθρωποι με δυσλειτουργίες στην όραση όχι 

μόνο δεν απαλλάσσονταν από τις λειτουργικές διαδικασίες, αλλά πολλές φορές 

έπεφταν θύμα διάφορων μορφών βίας. Το γεγονός όμως ότι απευθύνονται σε 

ανώτερες αρχές, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπήρχε νομοθεσία που απάλλασσε 

τους ανθρώπους με αναπηρία από αυτού του είδους τις υποχρεώσεις. Τέλος, οι 

τυφλοί διαχωρίζονταν στην αρχαιότητα από τους μονόφθαλμους αλλά και από 

αυτούς που είχαν μερική απώλεια όρασης. Παρόλα αυτά δικαιούταν όμοια 

μεταχείριση από τους κρατικούς μηχανισμούς. 

 

4.2 Η συμμετοχή των τυφλών στον εργασιακό τομέα.  

 

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες τυφλών: τους ελεύθερους πολίτες που 

είχαν την δυνατότητα να διαχειρίζονται μόνοι τους την περιουσία τους, και τους 

δούλους - αιχμαλώτους που τυφλώνονταν είτε από τους ανωτέρους τους είτε από τις 

συνθήκες εργασίας. Στην πρώτη κατηγορία, αυτή δηλαδή των τυφλών οι οποίοι 

διαχειρίζονται την περιουσία τους, έχουμε πολλά στοιχεία που εκμαιεύονται από τους 

παπύρους. Στη δεύτερη κατηγορία τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από τις 

βιβλιογραφικές αναφορές, αφού οι δούλοι δεν είχαν μερίδιο στην διεκδίκηση της 

δικαιοσύνης.  

 

4.2.1 Η διαχείριση της περιουσίας από τους τυφλούς ιδιοκτήτες της.  

 

Ήδη είδαμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο την περίπτωση του Γεμέλλου, ο οποίος 

διαχειριζόταν την πατρική του περιουσία, κυρίως τα κτήματα του. Ακόμη, οι τυφλοί 

μπορούσαν να προχωρούν σε αγοραπωλησίες. Ο πάπυρος P.Grenf. 2. 51 αποτελεί μία 

απόδειξη αγοραπωλησίας τεσσάρων κατσικίσιων δερμάτων. Εντοπίστηκε στην νήσο 

του Σοκνοπαίου και χρονολογείται με ακρίβεια στις 12 Οκτωβρίου του 143 μ.Χ.. 

Αναλυτικότερα, ο Αντώνιος αγόρασε τα δέρματα αυτά, έναντι δέκα αργυρών 

δραχμών και δεκαέξι οβολών από τον τριανταπεντάχρονο Σαταβούτο, ο οποίος είχε 
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καταρράκτη στον αριστερό οφθαλμό. Παρά την αδυναμία του ο Σαταβούτος είχε 

τόσο την ικανότητα όσο και την δυνατότητα να διαχειρίζεται ο ίδιος την περιουσία 

του, να ασχολείται με το εμπόριο και να βιοπορίζεται χωρίς να εξαρτάται από άλλα 

μέλη. 

Τα συμβόλαια επίσης, είναι μία πολύ καλή πηγή που προσθέτει στοιχεία για το 

πώς οι τυφλοί αυτής της περιόδου δραστηριοποιούνταν. Η περιγραφή των ατόμων 

που έχουν οποιαδήποτε αδυναμία στην όραση ήταν αναπόδραστο στοιχείο και στα 

συμβόλαια. Η δήλωση της ταυτότητας σε αυτά τα έγγραφα ήταν απαραίτητη για τον 

σαφή καθορισμό των εμπλεκομένων. Συμβόλαιο μίσθωσης σπιτιού αποτελεί ο P.Oxy. 

6. 911. Βρέθηκε στην Οξύρρυγχο και είναι αβέβαιης χρονολογίας, είτε το 235 μ.Χ. 

είτε το 265 μ.Χ. Αυτή η σύμβαση για την μίσθωση του σπιτιού έχει την συνηθισμένη 

μορφή που ακολουθούν και άλλοι τύποι παρόμοιων εγγράφων. Το ενδιαφέρον 

παρουσιάζεται στον ορισμό ενός υπογραφέα, ή θα λέγαμε ενός ανθρώπου που θα 

δρούσε για λογαριασμό του μισθωτή σαν να είχε κάποιο πληρεξούσιο, διότι η όρασή 

του ήταν μειωμένη. Η ανάθεση σε γραφείς των διαδικασιών για την σύνταξη 

δημόσιων αλλά και ιδιωτικών εγγράφων, οφείλεται ως επί το πλείστον στον 

αναλφαβητισμό των περισσότερων ανθρώπων αυτής της περιόδου. Εδώ βέβαια 

πιθανόν οφείλεται στην μειωμένη όραση ενός από τους εμπλεκομένους του 

συμβολαίου. Ακόμη, ένα συμβόλαιο εκχώρησης καλλιεργήσιμης γης που διασώζεται 

από αυτή τη περίοδο είναι ο SB 1. 4414 από την περιοχή της Καρανίδας που 

χρονολογείται το 143 μ.Χ. Ο Ήρων, κληρούχος είκοσι ετών, είχε καταρράκτη στον 

δεξιό του οφθαλμό. Η πληροφορία αυτή δίνεται από τον γραφέα για την επικύρωση 

της ταυτότητας του μισθωτή. Εξάγεται επιπλέον το συμπέρασμα ότι ο καταρράκτης 

ταλάνιζε νέους ανθρώπους, όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να επισυνάπτουν 

συμβόλαια και να εργάζονται. Τέλος, και σε αυτό το συμβόλαιο μπορούμε να 

διακρίνουμε ότι η σύνταξη του συμβολαίου είχε ανατεθεί σε επαγγελματία γραφέα 

όχι όμως εξαιτίας του προβλήματος των ματιών αλλά εξαιτίας του αναλφαβητισμού 

του. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το συμβόλαιο του BGU 3. 834 από την 

Βουβαστό του Αρσινοΐτη νομού το 125 μ.Χ. Εκτός από την περιγραφή των 

ανθρώπων, οι οποίοι παρουσιάζονται να ομολογούν στο συμβόλαιο αυτό, αναφέρεται 

και η ιδιότητα ενός εξ αυτών ως κωμογραμματεύς της Σοκνοπαίου. Ο Αθηνίων ήταν 

τριάντα ετών και έπασχε από καταρράκτη στον δεξιό οφθαλμό. Ομοίως με τον 

πάπυρο SB 1. 4414 που αναλύθηκε προηγουμένως, παρατηρείται ότι ο καταρράκτης 
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δεν λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στο να εργαστεί κάποιος τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και μάλιστα να κατέχει σημαντική θέση. 

Ενδεχομένως υποδεικνύει και ότι, όπως και σήμερα, δεν ήταν σοβαρή ασθένεια, 

όμως η καταγραφή του σε νεαρές ηλικίες πιθανόν χρειάζεται περισσότερη έρευνα 

από τους ιστορικούς της ιατρικής.  

Ακόμη διασώζεται μία ιδιωτική εμπορική επιστολή, η οποία ενημερώνει τον 

παραλήπτη για μία αγοραπωλησία. Πρόκειται για τον πάπυρο P. Köln 4. 198 που 

χρονολογείται κατά τον 3ο μ.Χ. αι. Αναλυτικότερα, ο άγνωστος σε εμάς 

αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη για την πώληση σε κάποιον Διόδωρο, ο 

οποίος ήταν τυφλός, και σε κάποιον Μάξιμο. Δυστυχώς ο αποσπασματικός 

χαρακτήρας δεν δίνει κάποια άλλη πληροφορία τόσο για τον παραλήπτη και τον 

αποστολέα όσο και για τον λόγο που έκρινε άξιο να μεταφέρει ο αποστολέας αυτή 

την πληροφορία.  

Ως τώρα οι πηγές από τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. δεν αναφέρονται στη γυναικεία 

εργασία. Παρόλα αυτά πολλές γυναίκες με οφθαλμικές παθήσεις είχαν τη 

δυνατότητα να παντρευτούν και να συμβάλουν στις οικιακές εργασίες, όσο βέβαια 

η υγεία τους το επέτρεπε.169 Συνήθεις οικιακές εργασίες ήταν το άρμεγμα, η 

συγκομιδή, το κλάδεμα και άλλες ενασχολήσεις που επέφεραν τα είδη πρώτης 

ανάγκης στον οίκο. Τέλος για να προχωρήσουν φυσικά οι γυναίκες σε γάμο είναι 

βέβαιο πως θα έπρεπε να είχαν προικιστεί.170 

Παρατηρείται λοιπόν πως η εργασίες των τυφλών κυρίως, περιοριζόταν ως επί 

το πλείστον στο πλαίσιο του οίκου και τις γεωργίας, όμως δεν πρέπει να 

λησμονείται και η κατηγορία αυτή των μουσικών για την οποία έγινε εκτεταμένη 

αναφορά στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της έρευνας.  

 

4.2.2 Τυφλοί δούλοι και σκλάβοι στον εργασιακό τομέα.  

 

Αν κάποιος φτωχός εμφάνιζε κάποια αναπηρία, αυτό συνεπαγόταν αυτόματα με την 

μείωση του οικονομικού του εισοδήματος. Σε χειρότερη θέση όμως όλων ήταν οι 

δούλοι διότι δεν υπήρχε καμία βέβαιη εξασφάλιση ιατρικής φροντίδας της υγείας 

                                                
169 Esser 1961, 94. 
170 Laes 2018, 103,106. 
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τους.171 Τις περισσότερες φορές η τύφλωσή τους ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών 

εργασίας τους, όμως δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις όπου η τύφλωση των δούλων 

επέρχονταν από τους κυρίους τους. Σε αυτή την περίπτωση ο δούλος θα έπρεπε να 

ανταμειφθεί με κάποιο χρηματικό ποσό.172 Την χειρότερη μοίρα όμως είχαν οι 

αιχμάλωτοι πολέμου και οι δούλοι, οι οποίοι τυφλώνονταν εσκεμμένα προκειμένου 

να μην μπορούν να δραπετεύσουν από την σκληρή τους εργασία.173 Κυρίως Πέρσες 

αιχμάλωτοι ήταν αυτοί τους οποίους καθιστούσαν ανάπηρους σε τέτοιο βαθμό όπου 

τους άφηναν μόνο τα απαραίτητα άκρα, έτσι ώστε να είναι ικανοί για εργασία.174 

 

4.3 Κοινωνικές αντιδράσεις προς τυφλούς 

 

Έπειτα από τις αναφορές που έχουν γίνει προκειμένου να στηριχτούν απόψεις και να 

χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα, έχει αρχίσει να σχηματίζεται μία εικόνα για το 

πώς αντιμετωπιζόταν οι τυφλοί στην αρχαιότητα. Έχουμε παρατηρήσει ήδη εκ 

διαμέτρου αντίθετες συμπεριφορές στη μεταχείριση αυτών των ανθρώπων τόσο από 

πόλη σε πόλη όσο και από κοινωνική τάξη σε κοινωνική τάξη. Σε αυτό το κεφάλαιο 

λοιπόν γίνεται μία προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν οι πηγές 

στις οποίες καταδεικνύονται τόσο οι αντιδράσεις της κοινωνίας απέναντι στη 

τύφλωση όσο και η ψυχολογική επίπτωση που είχαν ως προς τον παθόντα.  

Ήδη έχει γίνει αναφορά στην έκθεση των βρεφών αν παρουσίαζαν κάποιου είδους 

δυσμορφίας. Αυτή η «βαρβαρική» για τον δυτικό πολιτισμό πρακτική δεν ήταν κάτι 

σπάνιο και μεμπτό τότε. Η γέννηση ενός τυφλού παιδιού ήταν ένας κακός οιωνός, 

ακόμη και διαβολικό στη σκέψη των ανθρώπων, μία πίστη που είναι βαθιά ριζωμένη 

ακόμη και σήμερα σε κάποιες κοινωνίες. Κυριαρχούσε η άποψη ότι η απόκτηση ενός 

τυφλού παιδιού ήταν η απόδειξη αμαρτιών που είχαν διαπραχτεί στο πλαίσιο του 

οίκου.175 Υπήρχαν όμως και οικογένειες όπως αυτή του διάσημου Διδύμου του 

τυφλού, που ήθελαν το καλύτερο για το παιδί τους. Άλλη μία απόδειξη αυτού ήταν το 

γεγονός ότι κατέφευγαν στα ιερά και αναζητούσαν ίαση. Σίγουρα η οικονομική 

ευχέρεια και το μορφωτικό επίπεδο είχαν μερίδιο στην απόφαση της ανατροφής και 

                                                
171 Garland 2001, 103. 
172 Esser 1961, 39. 
173 Τα συνηθέστερα επαγγέλματα ήταν αυτά των μεταλλωρύχων, των μεταλλουργών, των 

σιδηρουργών κτ.λ. Για περισσότερες πληροφορίες για τη τύφλωση αιχμαλώτων και δούλων βλ. σσ. 46-

7, 66. 
174 Mitchell – Snyder 1997, 39. 
175 Kellenberger 2013, 466. 
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του τρόπου ενός τυφλού παιδιού. Λιγότερες όμως, όπως και σήμερα, ήταν οι 

περιπτώσεις αυτές όπου ένας άνθρωπος ήταν εκ γενετής εντελώς τυφλός. Συνήθως η 

τύφλωση προέκυπτε σταδιακά από κάποια ασθένεια στη πορεία της ζωής του. Σε 

κάθε περίπτωση όμως, όποιος είχε κάποιου είδους οφθαλμική πάθηση περιοριζόταν 

ως επί το πλείστον στα όρια του οίκου του. Πέρα από το γεγονός ότι ίσως να τον 

κυρίευε το συναίσθημα της ντροπής και να αισθανόταν σαν μίασμα, υπήρχαν και οι 

λειτουργικοί λόγοι που σχετιζόταν με την αδυναμία προσανατολισμού και κίνησης 

στο χώρο.176 Όταν όμως επέλεγαν να το κάνουν, υπήρχε κάποιος σεβασμός από τους 

συμπολίτες τους με το να τους επιτρέπουν να περάσουν και να τους ενημερώνουν για 

τυχόν εμπόδια. Επίσης, είναι λογικό πως όσο μικρότερη ήταν η κοινωνία, όπως ένα 

μικρό χωριό, τόσο πιο δυνατή γινόταν η έξοδος ενός τυφλού από το σπίτι.177 Τέλος, 

παρατηρείται ότι δεν υπήρχε κανένα είδους διευκόλυνση για τη συμμετοχή των 

τυφλών στα θρησκευτικά δρώμενα και άλλες τελετές με δημόσιο χαρακτήρα.178  

Οι απόψεις πολλών εξαίρετων ανδρών, κυρίως των κλασικών χρόνων που 

δραστηριοποιήθηκαν στην Αθήνα, δείχνουν μία θετική αντιμετώπιση των τυφλών, 

σε τέτοιο βαθμό όπου υπερασπίζονταν τα δικαιώματά τους. Αναλυτικότερα, ο 

Δημόκριτος απαιτούσε μέσω των έργων του θεραπεία για όλους, ο Πλάτωνας 

κατέκρινε τα ανεπαρκή μέτρα της πολιτείας για τους αναπήρους, ενώ ο 

Αριστοτέλης τόνιζε την αναγκαιότητα σχολείων για τυφλούς και κωφούς.179 

Παρατηρείται λοιπόν ότι οι λόγιοι επιδείκνυαν κατανόηση, συμπόνια και 

ενσυναίσθηση απέναντι σε ανθρώπους, τους οποίους σήμερα κατατάσσουμε στη 

κατηγορία των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται 

και από τον πάπυρο P. Ross. Georg. 3. 1, που αποτελεί μία ιδιωτική επιστολή από 

την Αλεξάνδρεια και χρονολογείται στο 270 μ.Χ. Ο Μάρκος,  στρατιωτικός 

ιατρός, απευθυνόμενος στους γονείς του αναφέρει την περίπτωση του Απολλώνιου 

του τυφλού, οικογενειακού φίλου που χαίρει εκτίμησης από τον Μάρκο τον ιατρό 

και τους οικείους του. Στην επιστολή, αφού εξηγεί πρώτα ότι ο ίδιος δεν μπορούσε 

να τους επισκεφθεί, κάνει αναφορά σε προσωπικά θέματα όπως η εξιστόρηση ενός 

πολεμικού συμβάντος, όπου πολλοί έχασαν την ζωή τους, δίνει οδηγίες για να του 

                                                
176 Ο Σωκράτης είχε αναφέρει (Πλάτων, Κρίτων, 53a) από τη φυλακή πως υπήρχαν περισσότερες 

πιθανότητες να φύγει εκτός Αθηνών ένας τυφλός, παρά ο ίδιος που δεν τόλμησε ποτέ να προβεί σε 

αυτή την ενέργεια: ἐλάττω ἐξ αὐτῆς ἀπεδήμησας ἢ οἱ χωλοί τε καὶ τυφλοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀνάπηροι. 
177 Laes 2008, 104. 
178 Garland 2001, 105. 
179 Papadaki 2013, 487. 
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αποστείλουν ρούχα καθώς ζητά και την φροντίδα των ιατρικών του βιβλίων. Ακόμη 

μία οδηγία που δίνει στη μητέρα του, μετά από μία συνομιλία του με τον Απολλώνιο 

τον τυφλό, είναι να μισθώσει γη στον τυφλό φίλο του ή αν αυτό δεν την βρίσκει 

σύμφωνη, να πουλήσει την σοδιά. Παρατηρείται λοιπόν ότι ο φιλικός τρόπος με τον 

οποίο αντιμετωπίζεται ο Απολλώνιος είναι στην βούληση της μητέρας του Μάρκου, 

δηλαδή μίας γυναίκας. Ακόμη, ο στρατιωτικός ιατρός θεωρούσε ικανό τον 

Απολλώνιο, αν και τυφλό να καλλιεργήσει τον αγρό. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι ο Μάρκος σέβεται και ενδιαφέρεται για τον τυφλό Απολλώνιο και τον 

βιοπορισμό του. 

Ο Αριστοτέλης όμως αναφέρει επίσης, ότι δεν θα πρέπει κανείς να λυπάται όποιον 

έχασε την όρασή του από την υπερβολική οινοποσία, διότι υπερέβη το μέτρο.180 Αυτή 

η ρύση προβληματίζει ως προς τη σχέση αναπήρων και οινοποσίας. Αρχικά, οι 

τυφλοί δεν συνήθιζαν να παίρνουν μέρος σε συμπόσια, λόγω της αδυναμίας κίνησης 

στον χώρο. Παρόλα αυτά διασώζονται χωρία στα οποία είναι έκδηλο πως όσο η ώρα 

περνούσε και η μέθη των συμποσιαστών ολοένα και αυξάνονταν, δεν έλλειπαν 

ρατσιστικά πειράγματα σε ανθρώπους που μειονεκτούσαν, τα οποία τους έφερναν σε 

δύσκολη θέση και τόνιζαν την αναπηρία τους.181 Τέλος, αίσθηση προκαλεί η 

αναφορά του Πλουτάρχου πως υπήρχαν στη Ρώμη αγορές τεράτων, όπου πολίτες 

πλήρωναν αρκετά αδρά στο να αγοράσουν κάποιον παραμορφωμένο δούλο, όπως με 

τρία μάτια, για να διασκεδάζουν με αυτόν κατά τη διάρκεια του συμποσίου.182 

Επιπρόσθετα, στην αρχαιότητα τα σωματικά μειονεκτήματα κάποιου ίσως να 

χρησιμοποιούνταν ως κλητική προσφώνηση περιπαικτικά. Εκεί, πρέπει να βρίσκεται 

η βάση πολλών λατινικών επιθέτων που επιβίωσαν μέσα στο πέρας των χρόνων. 

Σύμφωνα με τον Πλούταρχο το 44% των Ρωμαίων πολιτών έφεραν τέτοια 

ψευδώνυμα, τα οποία δεν αποτελούσαν πλέον αισχύνη γι’ αυτούς που τα κατείχαν, 

αφού ήταν πιθανόν κληρονομιά δεύτερης και τρίτης γενιάς.183 Ομοιότητες με αυτή τη 

                                                
180 Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια 1114α 21-29 
181 Πρβλ. την περίπτωση (Πλούταρχος, Συμπ. 621Ε) των εμπαιγμών των ελαττωμάτων στα συμπόσια 

με αφορμή το περιστατικό του Αγαμήστορος: τοῖς λεγομένοις προστάγμασιν ἐξυβρίζουσιν, 

προστάττοντες ᾄδειν ψελλοῖς ἢ κτενίζεσθαι φαλακροῖς ἢ ἀσκωλιάζειν χωλοῖς. 
182 Πλούταρχος, Περὶ πολυπραγμοσύνης (Ἠθικά 520C): ὥσπερ οὖν ἐν Ῥώμῃ τινὲς τὰς γραφὰς καὶ τοὺς 

ἀνδριάντας καὶ νὴ Δία τὰ κάλλη τῶν ὠνίων παίδων καὶ γυναικῶν ἐν μηδενὶ λόγῳ τιθέμενοι περὶ τὴν 

τῶν τεράτων ἀγορὰν ἀναστρέφονται, τοὺς ἀκνήμους καὶ τοὺς γαλεάγκωνας καὶ τοὺς τριοφθάλμους καὶ 

τοὺς στρουθοκεφάλους καταμανθάνοντες καὶ ζητοῦντες εἴ τι γεγένηται ‘σύμμικτον εἶδος καὶ 

ἀποφώλιον τέρας’ (Eur. fr. 996), ἀλλ’ ἐὰν συνεχῶς τις ἐπαγάγῃ τοῖς τοιούτοις αὐτοὺς θεάμασι, ταχὺ 

πλησμονὴν καὶ ναυτίαν παρέξει, 
183 Laes 2018, 16. 
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ρωμαϊκή παράδοση μπορούμε να βρούμε στις διάφορες «ταυτότητες» που 

διασώζονται. Μία λίστα ονομάτων αποτελεί ο P.Brux. 1. 10 που παρουσιάζει μία 

οικογενιακή απογραφή πληθυσμού από τον Θελβόνθον Σίφθα (νήσος Προσωπῖτις / 

Προσωπίς, Στεφ. Βυζάντ. Ἐθν. A141.15) στις 19 Ιουλίου του 174 μ.Χ. Ανάμεσα 

στους απογραφέντες καταγράφεται και το όνομα ενός εντεκάχρονου αγοριού, του 

Πετώτου που χαρακτηρίζεται ως μονόφθαλμο (στ. 21). Όπως στους παπύρους έτσι 

και στις επιγραφές έχουμε καταλόγους ονομάτων όπου αναφέρονται πρόσωπα που 

χαρακτηρίζονται ως τυφλοί. Μία τέτοια επιγραφή είναι η IGL Syr. 21,2. 47 από την 

Αραβία. Δυστυχώς δεν είναι χρονολογημένη ούτε γνωρίζουμε τον λόγο για τον οποίο 

καταγράφθηκαν αυτά τα ονόματα και εκτέθηκαν σε δημόσια θέα. Πρόκειται για 

κατάλογο ονομάτων που παραθέτει αλφαβητικά ονόματα ανθρώπων οι οποίοι 

υπέφεραν από τύφλωση και οι αρτιμελών. Οι άλλοι κατάλογοι ονομάτων που 

συναντήσαμε στους παπύρους δεν ήταν αλφαβητικοί. Πιθανότατα η επιλογή αυτή 

εξυπηρετούσε καλύτερα το δημόσιο χαρακτήρα της επιγραφής, έτσι ώστε ο 

αναγνώστης να αντλούσε γρηγορότερα την πληροφορία που τον ενδιέφερε.  

Είναι βέβαιο πως τα φτωχότερα στρώματα θα βάλλονταν περισσότερο από μία 

τύφλωση, όμως στη πιο δυσχερή θέση βρισκόταν οι δούλοι. Ήδη από τις 

πληροφορίες για την ζωή του Ομήρου έχουμε δει την αρνητική αρχικά στάση που 

είχε ο άρχοντας της Χίου στο να προσφέρει εργασία στον ποιητή εξαιτίας της 

τύφλωσής του.184 Είναι προφανές λοιπόν ότι ακόμη και άνθρωποι που διατηρούσαν 

μεγάλο πλούτο και κατείχαν δημόσια δύναμη δεν διακατέχονταν πάντα από το 

συναίσθημα της φιλανθρωπίας. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που παρατηρείται μέσα 

στην ιστορία μία τέτοια συμπεριφορά από ανθρώπους που φέρουν κάποιο αξίωμα και 

κρατούν τα σκήπτρα της εξουσίας. Ο πατέρας του Νέρωνα είχε χτυπήσει το μάτι ενός 

γερουσιαστή που του είχε μιλήσει πολύ ελεύθερα. Επιπρόσθετα, στον τελικό του 

αγώνα ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, ο αυτοκράτορας Δομιτιανός προσπάθησε να 

«ξυρίσει» τα μάτια ενός επιτρόπου με τα δάχτυλά του.185 Ο Κόμοδος επιπλέον, 

υπερηφανευόταν για τη συλλογή του με «ένα μάτι». 186 Τέτοιες πρακτικές ήταν 

άμεσα συνδεδεμένες με την σχεδόν σαδιστική συμπεριφορά κατά τους ρωμαϊκούς 

χρόνους. Αυτή η πρακτική της επίθεσης απαντά και κατά τους βυζαντινούς αιώνες 

και μάλιστα ήταν πολύ συχνή. Στον ίδιο άξονα, αλλά ακόμη με μεγαλύτερη 

                                                
184 Βλ. σσ. 16-7.  
185Σουητώνιος, Βίοι Καισάρων,  Νέρων 5; Δομινικανός 17.  
186 Lacus Curtius Historia Augusta, Commodus10.4 
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κλιμάκωση, κινείται ένα γεγονός που καταγράφεται στο έργο για τη ζωή του 

Απολλωνίου του Τυανέως του Φιλόστρατου, όπου οι κάτοικοι της Εφέσου 

πετροβόλησαν ως θανάτου έναν τυφλό ζητιάνο προκειμένου να απαλλαγεί η πόλη 

από την τρομερή πληγή.187  

Παρόμοιες τακτικές τύφλωσης απαντούν και στο πλαίσιο του στρατού. Όχι μόνο 

στο πεδίο της μάχης αλλά και μετά από την έκβαση της στους αιχμαλώτους με σκοπό 

την αποτροπή της διαφυγής και της χρήσης τους ως δούλους σε εξαιρετικά σκληρές 

συνθήκες εργασίας.188 Πέρα όμως από τέτοιου είδους μάχες, μία άλλη μάχη 

διεξαγόταν εναντίον των Χριστιανών, όπου και εκεί παρατηρείται η πρακτική της 

τύφλωσης κατά την εκδίωξή τους, λίγο αργότερα, τον 4ο αι. μ. Χ. στην Αίγυπτο.189  

Δεν είναι όμως όλες οι πτυχές της ιστορίας τόσο σκοτεινές και απάνθρωπες. Στο 

πλαίσιο της χριστιανικής φιλανθρωπίας, είχαν δημιουργηθεί νοσοκομεία, όπου 

άνθρωποι με προβλήματα υγείας μπορούσαν να αναζητήσουν ίαση. 190 Η πρακτική 

του θαύματος, όπως και στα Ασκληπιεία, είχε εξέχουσα θέση. Άλλωστε γνωρίζουμε 

πως πολλά στοιχεία της αρχαιοελληνικής θρησκείας μεταφέρθηκαν στον 

χριστιανισμό. Ακόμη, δούλοι, και όσους θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως οι 

απόκληροι της κοινωνίας, αποζητούσαν την φιλανθρωπία και την ευσπλαχνία 

προκειμένου να γιατρευτούν στους ναούς.191 Η ενέργειά τους αυτή μαρτυρεί πως 

ίσως κάποιοι γιατροί πρόσφεραν δωρεάν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς τους 

κατατρεγμένους ανθρώπους. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η πρακτική των ζητιάνων, να 

καθιστούν οι ίδιοι τους εαυτούς τους ανάπηρους, έτσι ώστε να κερδίσουν την λύπηση 

των διερχομένων όταν αυτοί τους αντίκριζαν.192 Αναμφίβολα λοιπόν, το αίσθημα της 

ευσπλαχνίας υπήρχε απέναντι στην ομάδα των ανίκανων, όπως θα τους αποκαλούσαν 

τότε. Διαφορετικά οι ζητιάνοι δεν θα υπέφεραν με τον σκόπιμο ακρωτηριασμό τους.  

  

                                                
187 Montserrat 2004, 30. 
188 Βλ. σελ 50. 
189 Esser 1961, 42. 
190 Crislip 2005; Kelley 2009; Kellenberger 2011a – b για την θεολογική σκέψη; Laes 2011; Horn 

2013. 
191 Nutton 2018, 83. 
192 Laes 2018, 102. 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Παρά το γεγονός ότι η παράδοση των αρχαίων Ελλήνων βρίθει από παραδείγματα 

αξιομνημόνευτων ανδρών με προβλήματα οράσεως, φαίνεται ότι στη καθημερινότητά 

τους δεν ενστερνιζόταν αυτή την κουλτούρα, ειδικά στα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα. Οι βιαιοπραγίες που είχαν ως αποτέλεσμα την ολική απώλεια οράσεως 

ήταν συχνό φαινόμενο παρά του ότι ήταν κατακριτέο και δικάσιμο, διαφορετικά δεν 

θα ήταν άξιο αναφοράς των πηγών. Μία κάποια πρόνοια και νομική κάλυψη υπήρχε 

για τους τυφλούς, όμως ήταν πενιχρή και διαφοροποιούνταν ανά τους αιώνες, και 

όπως είναι φυσικό, ανά περιοχή. Βέβαια, σε αυτά τα προνόμια δεν είχαν κανένα 

δικαίωμα όπως ήταν φυσικό οι δούλοι, οι οποίοι βασιζόταν μόνο στη λύπηση και την 

φιλανθρωπία κάποιου εύσπλαχνου ανθρώπου που θα βρισκόταν στον δρόμο τους.  

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων που δρούσαν απέναντι στους τυφλούς 

με ευγένεια και ισότητα. Τέτοιες απόψεις διασώζονται μόνο μέσα από τη φιλοσοφία 

και από εξαιρετικά μορφωμένους ανθρώπους. Η πραγματικότητα όμως του 

κοινωνικού βίου βρισκόταν στον αντίποδα, όπως συμπεραίνουμε από την πλειοψηφία 

όχι μόνο της αρχαιοελληνική γραμματείας αλλά και των παπύρων. Ακόμη και 

άνθρωποι με αμύθητη περιουσία και δύναμη, κυρίαρχοι του κόσμου, το οποίο 

συνεπάγεται στο ότι είχαν υψηλό μορφωτικό επίπεδο, όχι μόνο ήταν πολλές φορές 

ιδεολογικά αντίθετοι των φιλοσόφων, αλλά έπρατταν και τα αντίστοιχα. 

Διασώζονται έως σήμερα επιγραφές και αναθήματα που εκθέτουν, πέρα από τις 

κοινωνικές διαστάσεις της τύφλωσης, και τις ιατρικές πρακτικές. Δυστυχώς δεν 

έχουμε πληθώρα πληροφοριών, όμως τα στοιχεία τα οποία έχουν φθάσει έως σήμερα 

επιβεβαιώνουν και αυτά τα όσα μαρτυρούνται στους παπύρους. Με βάση τα 

πορίσματα της έρευνας καταδεικνύεται ότι το θαύμα, ως τρόπος ίασης της τύφλωσης, 

τονιζόταν περισσότερο στις επιγραφές. Πιθανόν αυτό συνέβαινε εξαιτίας του 

δημόσιου χαρακτήρα της φύσης της ίδιας της επιγραφής που συνέβαλε στην 

ηθελημένη ενίσχυση της πίστης των ανθρώπων. Τέτοιες πεποιθήσεις και παραδόσεις 

όπως η πίστη στο θαύμα, τα αναθήματα, η κατάρες κ.λπ. δεν έχουν χρονικά όρια 

αφού επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.  

Η εξέλιξη της οφθαλμολογίας είχε κάνει σημαντικά βήματα προόδου είτε αυτή 

παρουσιαζόταν ως επιστήμη ή ήταν κεκαλυμμένη γύρω από ένα θρησκευτικό 
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θυλάκιο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ολική τύφλωση ή αυτή που ήταν συνδεδεμένη με 

εγκεφαλική βλάβη μπορούσε να ιαθεί. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία κατά την περίοδο που 

μελετάται, αφού από την αποκλειστική ίαση των εξωτερικών παθήσεων, πέρασαν 

σταδιακά σε πιο περίπλοκες επεμβάσεις στο εσωτερικό του ματιού. Επιπλέον, 

πρακτικές του τότε επιβίωσαν μέχρι πρόσφατα. Η μελέτη σπουδαίων ιατρών και 

φαρμάκων που απαντούν στην αρχαιότητα είναι πάντα επίκαιρη στις ιατρικές σχολές, 

ιδιαίτερα στη σύγχρονη κοινωνία όπου η επιθυμία για εναλλακτικές μεθόδους 

θεραπείας ολοένα και αυξάνεται.  

Τέλος, μέσω των πηγών αναδεικνύεται η ψυχολογική φόρτιση των ανθρώπων που 

θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν διαφέρει από τους ανθρώπους του σήμερα κατά 

πολύ. Διακαής πόθος για ίαση, παράκληση για φιλανθρωπία, διεκδίκηση με κάθε 

ελάχιστο μέσο του δικαίου και επιφόρτιση του κοινωνικού και οικογενειακού βάρους, 

άρση του μιάσματος, είναι κάποια αισθήματα με τα οποία ερχόταν αντιμέτωποι οι 

τυφλοί και δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο την μάχη τους για επιβίωση.  

Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και στην εξέταση όλων των αναπηριών κατά την 

ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο ή σε κάποια άλλη χρονική στιγμή της αρχαιότητας. 

Επίσης θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τόσο ιατρικά όσο και κοινωνικά πορίσματα, 

αφού οι πηγές παραθέτουν πληροφορίες και για τις δύο αυτές κατηγορίες. Το 

εγχείρημα θα συμπληρώσει το βιβλιογραφικό κενό που παρατηρείται στην έρευνα. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον για την ιατρική στην αρχαιότητα 

ολοένα και αυξάνεται, συνεπώς η συμβολή των φιλολόγων σε τέτοια ζητήματα είναι 

τεράστια, διότι αυτοί αποτελούν τον δίαυλο μεταξύ πηγών και σύγχρονης ιατρικής.  
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Οι συντομογραφίες και τα βιβλιογραφικά στοιχεία των παπύρων από το Checklist of 

Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca, and Tablets (Founding 

Editors: John F. Oates and William H. Willis), στο http://papyri.info/docs/checklist. 

Οι συντομογραφίες και τα βιβλιογραφικά στοιχεία των επιγραφών από το Searchable 

Greek Inscriptions, A Scholarly Tool in Progress, The Packard Humanities Institute, 

Project Centers: Cornell University – Ohio State University, στο 

https://epigraphy.packhum.org/biblio#b5 
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Πλάτων  

 Κρίτων, 14.53Α (63) 

Πλίνιος 

Ν.Η.7.37, 11,37 [54]  (22,24), Φυσική Ἱστορία 34,13 (47) 

Πλούταρχος  

Αλέξανδρος, 30 (22), Ἠθικά 520c. (64), 606 Β, (45), Φίλιππος, 1. 8.3, (13), 14β (13), Βίος 

Ὀμήρου, 6. l.45-46 (13), Τιμολέων 37. (50), Τῶν ἑπτά σοφῶν συμπόσιον, 1,4 , 621f. (64) 

Πορφύριος Φιλόσοφος 

 Περί τοῦ ἐν Ὀδύσσεια τῶν νυμφῶν ἄνδρου. Ὀδύσσεια 9. 106. 19 (11) 

Πρόκλος  

Βίος Ὁμήρου 99.18 (15) 

Σουητώνιος 

Βίοι Καισάρων, Βεσπασιανός 7, 2-3 (40), Νέρων 5, Δομιτιανός 17 (65), Τιβέριος 

Καίσαρας 11,37,54,57 (24) 

Σοφοκλής 

 Οἰδίπους ἐπί Κολωνό 495 (20) 

Τάκιτος 

 Αnnales 4,81, (40) 

Ψευδο- Γαληνός  

Ἰατρικοί ὁρισμοί 19. 437 (28), Εἰσαγωγῆ εἰς τήν Ἰατρικήν 14. 767-768 (38), Περί ἁπλῶν 

φαρμάκων 3.14.411, 15.412, 10.522.5 (30) 

Ψευδο-Ἡρόδοτος  

Βίος Ὁμήρου 6-8 23-24 (17) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ:  ἔμπηρα τυφλά, δυσμορφία, παραμόρφωση 

Λεύκωμα Λεύκωμα 

Μυωπία μυωπία, περιορισμένη όραση 

μυωπίασις περιορισμένη όραση, μυωπία 

πήρωσις τύφλωση, ακρωτηριασμός, αναπηρία, κώφωση 

σπαλακία ασθενής όραση 

στραβισμός Αλληθωρισμός 

τράχωμα τράχωμα, κοκκιώδης επιπεφυκίτιδα  

τύφλωσις τύφλωση, στέρηση όρασης 

Φθίσις πάθηση στη σύσπαση της κόρης του οφθαλμού, ατροφία, φυματίωση 

ΡΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ: 

ἀλαόω Τυφλώνω 

ἀποσπαλακόω Τυφλώνω 

ἐκτυφλόω τυφλώνω, τυφλώνομαι 

λευκωματίζω προσβάλλομαι από λεύκωμα  

πηρόω τυφλώνομαι, ακρωτηριάζω, ακρωτηριάζομαι, σακατεύω, σακατεύομαι, 

παθαίνω αγκύλωση,  

στραβόω κάνω κάποιον αλλήθωρο  

τυφλόω Τυφλώνω 

ΡΗΜΑΤΑ 

ΑΜΕΤΑΒΑΤΑ: 

μυωπάζω δεν βλέπω μακριά  

στραβίζω Αλληθωρίζω 

στρεβλόω υποφέρω από αλληθωρισμό 

ΕΠΙΘΕΤΑ: ἄβλεπτος Τυφλός 

ἀλαός τυφλός, αυτός που δεν βλέπει 

ἀνάπηρος τυφλός, ανάπηρος 

ἀνοφθαλμίατος απαλλαγμένος από οφθαλμία 

ἀνόφθαλμος αυτός που δεν έχει μάτια 

γλαυκός αυτός που έχει γλαύκωμα , καταρράκτη 

ἐξόφθαλμος  αυτός που έχει μάτια που προεξέχουν  

ἑτερόφθαλμος Μονόφθαλμος 

κάκοψις αυτός που έχει ασθενή όραση 

κοιλόφθαλμος αυτός που έχει βαθουλωμένα τα μάτια ή τις κόγχες των ματιών  

κυλοιδιῶν με τα μάτια περιζωσμένα με μελανούς κύκλους 

λαγώφθαλμος αυτός που πάσχει από λαγοφθαμία 

μονόμματος αυτός που έχει μόνο ένα μάτι  

μονόφθαλμος αυτός που έχει ένα μάτι εκ φύσεως 

μύωψ αυτός που δεν βλέπει μακριά, ο μύωπας 

μυωπός αυτός που δεν βλέπει μακριά 

μύωψ Μύωπας 

νώψ αυτός που δεν βλέπει, άρρωστος στα μάτια 

πηρός τυφλός, ανάπηρος, ακρωτηριασμένος, ανεπαρκής, παράφρον 

στράβων αυτός που υποφέρει από αλληθωρισμό  

στρεβλός Αλλήθωρος 

τραχωματικός αυτός που πάσχει από τράχωμα 

τυφλογενής αυτός που γεννήθηκε τυφλός 

τυφλοποιός αυτός που τυφλώνει 

τυφλός αόμματος, τυφλός 


