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O Τόμας το τρενάκι είναι λίγο-πολύ γνωστός στα παιδιά στην Ελλάδα από την ομώνυμη 
τηλεοπτική σειρά. Πριν από λίγο όμως καιρό, εγκαινιάστηκε η συνεργασία των εκδόσων 
Παπαδόπουλος με τη γνωστή εταιρία παιχνιδιών Μattel, κι έτσι κυκλοφορούν πιά και 
στην ελληνική γλώσσα τα βιβλία που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, ειδικά στη Μεγάλη
Βρετανία.

Ο χαρακτήρας του Τόμας «γεννήθηκε» από έναν άνθρωπο της εκκλησίας στην Αγγλία, που
ήταν και μεγάλος λάτρης των τρένων. Ετσι, όταν ο αιδεσιμότατος Wilbert Vere Awdry 
έγινε πατέρας, αποφάσισε να μετατρέψει την αγάπη του για τις μηχανές, σε ιστορίες για 
τον μικρό του γιό, τον Christopher. Οι ιστορίες αυτές συντρόφευσαν και συντροφεύουν 
ακόμα χιλιάδες παιδιά.

Στα ελληνικά κυκλοφορεί Η ιστορία του Τόμας το τρενάκι: το μικρό τρένο με τον αριθμό 1
βαμμένο στο πλάι του δουλεύει στη σιδηροδρομική γραμμή του Χοντροπατάτα, στο Νησί 
Σόντορ. Ο Τόμας βοηθάει τα μεγάλα τρένα τραβώντας τα βαγόνια τους από και προς τον 
μεγάλο σταθμό. Αυτό όμως που θέλει περισσότερο από όλα στον κόσμο είναι να γίνει ένα 
πραγματικά χρήσιμο τρενάκι και να έχει μια ολοδική του Τοπική Γραμμή.

Ήξερες ότι:

• η εικονογράφηση του Τόμας βασίστηκε στο τρένο E2 Class του σχεδιαστή Lawson 
Billinton, μοντέλο του 1913;

• το πρώτο βιβλίο με τις περιπέτειες του Τόμας κυκλοφόρησε στην Αγγλία το 1945;
• το 1979 μεταδόθηκε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στην τηλεόραση;
• ο πρώτος εικονογράφος του Τόμας ήταν ο Reginald Payne;
• τα επομενα βιβλία της σειράς τα εικονογράφησε ο C. Reginald Dalby;
• ο Τόμας δεν ήταν πάντα ένας χάρτινος χαρακτήρας; Η ιδέα για τις ιστορίες και τα 

βιβλία προήλθε από ένα ξύλινο τρενάκι που είχε φτιάξει ο Awdry για τον γιό του, 
από ένα κομμάτι ξύλο.

• ο αιδεσιμότατος Awdry έγραφε ιστορίες για τον Τόμας από το 1945 ως το 1972; Από
το 1983 και μετά τη σκυτάλη πήρε ο γιός του, Christopher Awdry!
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