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Έχω ολοκληρώσει την ανάγνωση του βιβλίου εδώ και μέρες, όμως σήμερα βρήκα λίγο
χρόνο να γράψω για αυτό.
Χαμογελάω, γιατί είναι 1η Αυγούστου και ο μικρός ήρωας του βιβλίου “Θαύμα” της
R.J.Palaceio λέγεται “Αύγουστος” ή χαϊδευτικά “Όγκι!”.
Ας ξεκινήσω λίγο διαφορετικά όμως.
Δείτε ένα σύντομο video με τον πιτσιρίκο Όγκι, να μιλάει για τον ξεχωριστό εαυτό του.
Το βιβλίο ανήκει στην κατηγορία της Παιδικής Λογοτεχνίας, αλλά νομίζω ότι αυτός ο
χαρακτηρισμός υπάρχει για να ορίσει χρονικά από ποιά ηλικία μπορεί να διαβαστεί.
Άποψή μου είναι, πως πρόκειται για ένα βιβλίο που απευθύνεται σε όλους με εναρκτήρια
ηλικία αυτή των 10-11 ετών (όταν είναι ώριμοι αναγνώστες).
Αν μπορείς να αυτοσαρκάζεσαι, αν μπορείς να συγχωρείς, αν αγαπάς τους φίλους που εσύ
επιλέγεις να αγαπάς, αν βλέπεις ομορφιά εκεί που δεν την βλέπουν οι άλλοι, ε, τότε… όλα
μπορούν να συμβούν. Ακόμα και ένα θαύμα!
Το ξέρω ότι δεν είμαι ένα συνηθισμένο εννιάχρονο αγόρι! Θέλω να πω, φυσικά και κάνω
συνηθισμένα πράγματα.
Τρώω παγωτό. Κάνω ποδήλατο. Παίζω μπάλα. Έχω Xbox. Κάτι τέτοια πράγματα με
κάνουν ένα συνηθισμένο παιδί. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Επίσης νιώθω συνηθισμένος.
Μέσα μου. Ξέρω όμως πως τα συνηθισμένα παιδιά δεν τα κοιτάζουν παράξενα μόλις
εμφανιστούν κάπου… ξέρω πως τα συνηθισμένα παιδιά δεν κάνουν τα άλλα παιδιά να
φεύγουν φωνάζοντας από την παιδική χαρά.

Ο Όγκι είναι ένα παιδί που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο λόγω μιας σπάνιας
γενετικής ανωμαλίας.
Πέρασε πολλά χειρουργία, πολλές θεραπείες και ειδική εκπαίδευση στο σπίτι, έτσι ώστε
στην ηλικία των 10 ετών πια, να είναι ικανός να βρεθεί για πρώτη φορά στο σχολείο
αυτόνομος.
Η Palacio βάζει τους ήρωες να αφηγούνται σε α’ πρόσωπο τις κρυφές τους σκέψεις και τα
συναισθήματα και παρουσιάζει τη διαφορετικότητα αλλά και την αντιμετώπισή της όχι μόνο
από τον περίγυρο αλλά και από τον ίδιο τον άνθρωπο, που είναι ξεχωριστός.
Ο Όγκι δεν μπορεί να ξεφύγει από τη διαφορετικότητά του. Δεν μπορεί να την κρύψει, γιατί
υπάρχει στο πρόσωπό του, στην πρώτη εικόνα που είναι η βάση για την πρώτη
ανθρώπινη επαφή.
Οι άνθρωποι και πολύ περισσότερο τα παιδιά με τον αυθορμητισμό τους γίνονται σκληρά,
αλλά την ίδια ώρα και πολύ πονόψυχα και αγαπησιάρικα.
Όση αυστηρότητα μπορούν να εκφράσουν, άλλο τόσο δυνατοί υπερασπιστές των
αδυνάτων μπορούν να γίνουν.
Από την ιστορία σημειώνεται ότι συμπεριφορές διδάσκονται στα παιδιά από τους γονείς. Η
σκληρότητα και ο ρατσισμός μαθαίνονται, όπως αντίστοιχα ο σεβασμός στον άνθρωπο,
την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του.
Όσο συγκινητικό γίνεται το κείμενο, άλλο τόσο χιούμορ έχει με έναν ήρωα που
αυτοσαρκάζεται, με την εξυπνάδα και τη δύναμή του να είναι τα μεγαλύτερα όπλα του.
“Έχει περισσότερο μεγαλείο εκείνος που η δύναμή του παρασύρει τις καρδιές των πολλών
ανθρώπων, ακριβώς επειδή είναι τόσο δυνατή η δική του ψυχή.”, λέει προς το τέλος του
βιβλίου ο Διεθυντής του σχολείου, κος Κωλαράκης ( σας είπα ότι έχει χιούμορ το κείμενο.).
Η ιστορία αγγίζει πολλά θέματα, όπως πόση δύναμη προσφέρει η αγάπη και η
σταθερότητα της οικογένειας στα παιδιά, τη διαφορετικότητα, το σχολικό εκφοβισμό, αλλά
και τον κοινωνικό στιγματισμό, αφήνοντας αισιόδοξα μηνύματα για το πώς μπορούμε να
κάνουμε δύναμη την αδυναμία μας, αλλά και πόσο υπέροχο είναι να σεβόμαστε τους
ανθρώπους και να τους εκτιμούμε για αυτό που πραγματικά είναι και όχι για αυτό που
φαίνονται. Οφείλουμε να δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους.
Μία από τις φράσεις που λάτρεψα :
Όλους θα έπρεπε τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους να τους χειροκροτήσουν οι άλλοι
όρθιοι, γιατί όλοι μπορούμε να νικήσουμε στον κόσμο. – Όγκι
Μην κρίνεις το αγόρι από το πρόσωπό του.
To “Θαύμα” της R.J.Palacio κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Μπορείτε να διαβάσετε τις πρώτες σελίδες του εδώ : Θαύμα
http://www.statusupdate.gr/timeline/%CE%B8%CE%B1%CF%8D%CE%BC%CE%B1-r-jpalacio/

