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‘’…Οι εξαιρετικοί άνθρωποι έχουν κι αυτοί το δικαίωµα της επιλογής. 
Μπορούν να επιλέξουν να µετατρέψουν την αµαρτία σε θαύµα. Μπορούν να 
επιλέξουν να µη µετατρέψουν το θαύµα σε αµαρτία. Μπορούν να επιλέξουν 
να χρησιµοποιήσουν µια αµαρτία για να επιτύχουν ένα θαύµα ή το αντίθετο. 
Μπορούν ν’ αλλάξουν τη ζωή τους ή να επιτύχουν να µην αλλάξει η ζωή τους, 
όσο κι αν τα πράγµατα και οι συνθήκες τους οδηγούν άλλού. Οι εξαιρετικοί 
άνθρωποι ΜΠΟΡΟΥΝ να πάψουν να είναι εξαιρετικοί…’’  
 
Ποια είναι η σηµασία ή η δύναµη του θαύµατος στη ζωή µας; Ή µήπως τα 
‘’θαύµατα’’, στα οποία προσβλέπουµε όταν η ζωή βρίσκεται σε οριακό σηµείο, 
είναι απλώς γλυκιές παραισθήσεις της ίδιας της πραγµατικότητας; Μήπως 
εµείς και µόνον εµείς χαράζουµε πορείες και δηµιουργούµε µικρά θαύµατα, 
µε τη δύναµη της αγάπης, της φαντασίας ή της ανάγκης; Πόσο θαυµαστή ή 
αλλόκοτη µπορεί να είναι η ίδια η ζωή κι εκεί που νοµίζουµε ότι οι εξελίξεις 
ακολουθούν µια γραµµική πορεία, όλα ανατρέπονται και βρισκόµαστε ξανά 
στο σηµείο επανακαθορισµού ή αγγίζουµε την αυτογνωσία; Σε αυτά τα 
µεταφυσικά ερωτήµατα αποπειράται να απαντήσει ο ∆ηµήτρης Αλεξίου στο 
δεύτερο µυθιστόρηµά του, µε τον προκλητικό τίτλο ‘’Αµαρτωλά Θαύµατα’’, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ∆ιόπτρα.  
 
‘’…Μέσα στην ένταση της Πέρσας να µαζέψει τα πάντα για να θάψει το 
µυστικό που είχε καταλάβει βίαια το µυαλό της τρείς µέρες τώρα, δεν πρόσεξε 
πολλά πράγµατα. ∆εν είδε το χέρι της κόρης της να φωτίζεται σαν να έβγαινε 
η ψυχή από το σώµα της µέσα απ’ αυτό. ∆εν είδε τα µαλλιά της ν’ αλλάζουν 
για µια άλλη φορά χρώµα  -ολόκληρα αυτή τη φορά- και να χιονίζουν σαν 
χειµωνιάτικη βουνοκορφή. ∆εν είδε τη µικρή ανεπαίσθητη κίνηση µέσα απ’ το 
ύφασµα που έκρυβε κάτι στο πανέρι. ∆εν είδε δυο µάτια που κοιτούσαν µέσα 
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από την αντανάκλαση της λάµψης από το χέρι της κόρης της στο τζάµι του 
παραθύρου…’’  
 
∆ύο θεµατικές ιστορίες συνυφαίνονται, αριστοτεχνικά δοσµένες, στην 
υπόθεση του βιβλίου. Ένας αλλόφρων άνδρας, ο  Στέλιος, ζητά καταφύγιο στο 
µοναστήρι της Παναγιάς της Χορταρούς, φιλοξενείται από τον ηγούµενο 
∆ιόδωρο, γίνεται µοναχός (µε το όνοµα Σίµων) και ηγούµενος όταν ο 
θεοσεβής ∆ιόδωρος εγκαταλείπει τα εγκόσµια. Μια δωδεκάχρονη ορφανή 
από πατέρα κοπέλα, η Μαρία, µουγκή εκ γενετής, αλλά µε εξαιρετικές 
πνευµατικές, ενίοτε και µεταφυσικές, ικανότητες, βιάζεται, µένει έγκυος και 
αποκόπτεται από το παιδί της, µε ενέργειες της µητέρας της, για να 
αποφευχθεί η κατακραυγή της κοινωνίας του µικρού χωριού. Ένα θαύµα στη 
γιορτή της Παναγιάς, που θα σώσει το ανδρικό µοναστήρι από µια µεγάλη 
πυρκαγιά, θα γίνει αφορµή για την ίδρυση µιας γυναικείας µονής, όπου θα 
µονάσει η Μαρία.  
 
“…Οι µατιές τους διασταυρώθηκαν σαν να χόρευαν αρχαίο χορό. Έµοιαζαν να 
γυρίζουν η µια γύρω από την άλλη χωρίς ν’ αφήνουν τα νώτα τους 
εκτεθειµένα. Αναµετρούνταν. Η ηγουµένη µίλησε πρώτη.  
«Πολλές φορές η αγάπη είναι προτιµότερη από τις απαντήσεις. Έιναι 
προτιµότερη από την αλήθεια. Η αγάπη είναι η µεγαλύτερη αλήθεια.» 
∆εν ήξερε αν θα ήταν η τελευταία της ερώτηση. Σίγουρα ήταν µια ερώτηση 
που δεν είχε απαντηθεί ακόµα: 
«Μέχρι πού θα έφτανε η αγάπη σας για τα παιδιά, ηγουµένη;» 
Το κουδούνι του σχολείου ακούστηκε και δεκάδες φωνές πληµµύρισαν το 
χώρο. Η ερώτηση δεν απαντήθηκε. 
(Μέχρι θανάτου…) ‘’ 
 
Γύρω από τη λειτουργία των δύο µοναστηριών, αλλά και την επίκληση των 
συγκαιρινών µας θαυµατουργών ενεργειών της Παναγιάς της Χορταρούς, θα 
αναπτυχθεί µια µικρή βιοµηχανία ή έστω κοινοβιακή µανία των πιστών, που 
συρρέουν για να κοινωνήσουν την ένθεη πνοή. Το θρύλο του άγιου πλέον 
Σίµωνα, θα έλθει να διερευνήσει δηµοσιογραφικά, η Ζωή, για να συγκρουστεί 
µε την ιδιοτέλεια ενός πανούργου καθηγητή, ενός µαταιόδοξου και 
καραβοτσακισµένου πρώην δηµάρχου, ενός µισότρελου µοναχού, που έχει 
καταληφθεί από παράνοια κι ενός µειλίχιου φαρµακοποιού, παρόµοια 
αινιγµατικού, που θα γίνει ο έρωτας της ζωής της.  
 
‘’…Είχε µια άγρια χαρά όταν κατέβαινε από το µοναστήρι. Παρόλο που δεν 
είχε ανακαλύψει τίποτα ούτε είχε εµπλουτίσει το υλικό της ιδιαίτερα, σήµερα 
αισθανόταν δηµοσιογράφος. ∆ηµοσιογράφος χωρίς εχθρούς δεν γίνεται. «Ο 
δηµοσιογράφος», της είχε πεί κάποτε µια από τις παλιές καραβάνες,»όταν 
βλέπει στάσιµα νερά, τα ταράζει. Ας λερωθεί. Μόνο έτσι θα κουνηθεί η βρόµα 
και µπορείς να δεις κάτι. Αλλιώς µια ζωή να κάθεσαι από πάνω µε 
µικροσκόπιο, την ίδια γυαλιστερή επιφάνεια θα βλέπεις.»…’’  
 
Η έννοια του θαύµατος διατρέχει τις περισσότερες µονοθεϊστικές θρησκείες 
της ανθρωπότητας, από το Χριστιανισµό και το Βουδισµό έως το Ισλάµ, τον 
Ιουδαϊσµό και τον Ινδουισµό. Επιστήµονες – θεολόγοι, όπως ο John 
Polkinghorne, υποστηρίζουν ότι ‘’τα θαύµατα δεν αποτελούν παραβίαση των 
φυσικών νόµων, αλλά εξερεύνηση ενός νέου βασιλείου φυσικής εµπειρίας’’. 



 
Μεγάλοι φιλόσοφοι όπως ο Μπαρούχ Σπινόζα ή ο Ντέιβιντ Χιούµ 
υποστήριξαν, ο µέν πρώτος ότι τα θαύµατα αποτελούν νοµοτελειακά 
γεγονότα, των οποίων δεν γνωρίζουµε τους λόγους, αλλά όπως ένα πολιτικό 
πρόγραµµα µάχονται να καταπολεµήσουν την ανθρώπινη άγνοια, ο δεύτερος 
ότι συνιστούν διαστρέβλωση του φυσικού νόµου, µέσω συγκεκριµένης 
βούλησης του Θείου ή µε την παρεµβολή κάποιου αόρατου παράγοντα. Ο 
Σόρεν Κίρκεγκααρ από την άλλη προχωρά ένα βήµα παραπέρα 
υποστηρίζοντας ότι η ιστορική κατάθεση µεταφυσικών γεγονότων, στα οποία 
περιλαµβάνονται θαυµατουργές ενέργειες τίθενται πάντα εν αµφιβόλω, στη 
βάσανο της ανθρώπινης διανόησης.  
 
‘’…Ελεύθεροι είναι οι άνθρωποι. Να µεγαλώσουν, να αγαπήσουν, να 
δουλέψουν, να κάνουν οικογένεια. Τι γίνεται όµως αν ρωτήσουµε τα αντίθετα; 
Είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι; Να µη µεγαλώσουν, να µην αγαπήσουν, να µη 
δουλέψουν, να µην κάνουν οικογένεια; Έχουν αυτή την ελευθερία; Και ποιος 
τη δίνει; Άρα η ελευθερία τελειώνει εκεί που αρχίζουν τα πράγµατα τα οποία 
δεν µπορείς να κάνεις. Είσαι ελεύθερος να µην κάνεις κάτι που οι άλλοι 
θεωρούν λάθος.  Είσαι ελεύθερος να µην κάνεις κάτι που οι άλλοι πιστεύουν 
ότι δεν πρέπει. Είσαι ελεύθερος να µην παρανοµήσεις.  Είσαι ελεύθερος να 
µην αµαρτήσεις. Είσαι ελεύθερος να µην παραλλαχθείς.  Είσαι ελεύθερος να 
µην ξεχωρίσεις... ‘’ 
 
Ωστόσο, υποστηρίζει ο συγγραφέας, το θαύµα της ανθρώπινης ζωής, όπως 
κορυφώνεται στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου, ή αλλιώς, η επίπονη 
διαδικασία της εύρεσης του µικρού ‘’θεού’’, που όλοι κουβαλάµε µέσα µας, 
εκφεύγουν της δραστηριότητας παραισθησιογόνων µανιταριών, που συχνά 
πυκνά, στη ροή της αφήγησης, γίνονται µέσον µεταφυσικής ενόρασης, πόσο 
µάλλον της υστερόβουλης εµπορευµατοποίησης της ανθρώπινης απελπισίας 
στις οριακές στιγµές µας.  
 
∆ιαβάσαµε µε ιδιαίτερo ενδιαφέρον το δεύτερο µετά τα Πικρά Κεράσια, 
µυθιστόρηµα του ∆ηµήτρη Αλεξίου. Ο 35χρονος ∆ηµήτρης Αλεξίου 
διαπραγµατεύτηκε εδώ ένα ζήτηµα µεταφυσικής, στο οποίο αναµενόταν να 
συναντήσει ‘’κακοτοπιές’’, µε ιδιαίτερα δείγµατα ενός ταλέντου γραφής, που 
αφήνει πολλές υποσχέσεις.   
 
Γιώργος Στυλιανού  
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