
 

 

EMMA DONOGHUE 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ 

Ένα εντεκάχρονο κορίτσι, η Άννα, 

σε ένα ιρλανδικό χωριό στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, ισχυρίζεται ότι έχει 

να φάει τέσσερις μήνες, πρόκειται άραγε για θαύμα και μια μικρή αγία ή για μια 

μικρή απατεώνισσα, και αν ισχύει το δεύτερο ποιοι από το περιβάλλον του 

κοριτσιού είναι συνένοχοι. Δυο γυναίκες, μια καλόγρια και μια αγγλίδα νοσοκόμα 

καλούνται από μια επιτροπή που έχει σχηματιστεί από κατοίκους του χωριού, ώστε 

να παρακολουθούν το παιδί στενά για δυο εβδομάδες οπότε είτε να επιβεβαιώσουν 

το θαύμα, είτε να ξεσκεπάσουν την απάτη. 

Η Λιμπ, η αγγλίδα νοσοκόμα, δεν επηρεάζεται από κανένα θρησκευτικό αίσθημα, 

είναι βέβαιη ότι θα ξεσκεπάσει την πλεκτάνη, όμως όσο κι αν προσπαθεί, δεν 



μπορεί να καταλάβει πως τρέφεται η μικρή. Αντιθέτως όμως οι γνώσεις της ως 

νοσοκόμα, σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν έχουν το δικαίωμα να γίνουν γιατροί, 

τη βοηθούν να  αντιληφθεί ότι ένα αξιαγάπητο παιδί οδηγείται στο θάνατο από την 

άρνηση του να τραφεί. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας φαίνονται ανίκανα να 

βοηθήσουν το παιδί να ζήσει ενώ το κάθε μέλος της επιτροπής έχει και διαφορετικό 

σκοπό από το αποτέλεσμα της παρακολούθησης. 

Η νοσοκόμα πρέπει να έρχεται καθημερινά σε επαφή με άτομα που ακολουθούν 

πιστά τους κανόνες, αλλά και με εκείνα που οδηγούνται από τη ματαιοδοξία τους. 

Όσο η Λιμπ βλέπει ένα κορίτσι πνιγμένο από τις ενοχές να αργοπεθαίνει, σε ποιον 

από αυτούς μπορεί να στραφεί για να σώσει το παιδί από την τυφλή πίστη; Πως η 

θρησκεία μετατρέπει το Θεό σε τιμωρό αντί σωτήρα και τι αποτέλεσμα μπορεί να 

έχει αυτό σε ένα αγνό πλάσμα που εμπιστεύεται τους ανθρώπους γύρω του!  

Λένε ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη, όμως μέσα στα χρόνια που 

διαβάζω δεν έχω συναντήσει παρόμοια ιστορία (όχι βέβαια ότι μπορώ να ισχυριστώ 

ότι έχω διαβάσει οτιδήποτε έχει γραφτεί πάνω στον πλανήτη, τότε θα ήμουν ένα 

‘‘θαύμα’’). Ανοίγοντας το εξώφυλλο από το βιβλίο της Donoghue είναι σαν να 

περνάς τη θύρα μιας άλλης εποχής. Οι χαρακτήρες των ηρώων που ζωντανεύουν 

μέσα από τις σειρές του βιβλίου, οι περιγραφές των τοπίων, οι θρύλοι και οι 

δεισιδαιμονίες των κατοίκων αν και σε σκοτεινές αποχρώσεις είναι ζωντανά 

μπροστά στα μάτια μας. Κι ενώ οι σελίδες θα τρέχουν μέσα στα δάχτυλα του 

αναγνώστη, θα αγωνιά μαζί με τη Λιμπ για την τύχη της Άννας, και δε θα έχει 

μεγάλη σημασία πλέον αν η εντεκάχρονη είναι θαύμα, απάτη ή ιατρικό φαινόμενο! 

Ένα βιβλίο που κερδίζει τον αναγνώστη όχι μόνο για το θέμα του αλλά κυρίως για 

τους χαρακτήρες του που τόσο ζωντανοί και εύθραυστοι μοιάζουν αληθινοί.    

Μαίρη Β.   
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