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Είναι κάποια βιβλία που τα διαβάζεις και σε συγκινούν. Βιβλία που τα κουβαλάς 

μέσα σου μια ζωή. Αυτά τα βιβλία είναι λίγα γι’ αυτό και είναι πολύτιμα. 

Θησαυρός. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι κι αυτό. Ο τίτλος του: Θαύμα (Wonderστα 

αγγλικά) από μια πρωτοεμφανιζόμενη συγγραφέα, την R.J. Palacio. 

Θα μπορούσα να πω πως μιλάει για την πρώτη μέρα στο σχολείο και 

συγκεκριμένα στην Α’ Γυμνασίου. Για όλους είναι μια δύσκολη μέρα, πόσο 

μάλλον για τον Αύγουστο, Όγκι χαϊδευτικά. Ο Όγκι θα μπορούσε να είναι ένα 

συνηθισμένο αγόρι. Άλλωστε ό,τι κάνει είναι φυσιολογικό. Κάνει ποδήλατο, 

παίζει μπάλα, Xbox, τρώει παγωτό και λατρεύει τον Πόλεμο των Άστρων. 

Όμως αν και κάνει τόσα φυσιολογικά πράγματα, αν και νιώθει φυσιολογικός και 

συνηθισμένος, δεν είναι. Κι αυτό γιατί δεν τον βλέπουν οι άλλοι έτσι. Όποιος 

τον κοιτάζει τρομάζει, κλείνει τα μάτια του, αποφεύγει να τον ακουμπήσει, 

αηδιάζει. «Εξωγήινος, τέρας, φρικιό», είναι λίγα μόνο από τα ονόματα που του 

δίνουν. Ο Όγκι έχει μια «κρανιοπροσωπική ανωμαλία», κάποιοι άλλοι θα πουν 

απλά πως είναι παραμορφωμένος. Γεννήθηκε έτσι και παρά τις αμέτρητες 

εγχειρήσεις το πρόσωπό του προκαλεί τον τρόμο και την απέχθεια…  

Αν όμως, ευτυχώς που υπάρχει και το αν, αν μπορείς να αγαπάς, αν μπορείς 

να ανακαλύπτεις την κρυμμένη ομορφιά, κι αν τελικά μπορείς να φέρεσαι με 

λίγη περισσότερη καλοσύνη απ’ όσο είναι απαραίτητο, ε τότε ναι, όλα μπορούν 

να συμβούν. Ακόμα κι ένα θαύμα. 



  

Μια ιστορία απίστευτα συγκινητική. Σε πολλά σημεία δάκρυσα. Κάποια δάκρυα 

όμως ήταν χαράς. Μαθαίνουμε την ιστορία του Όγκι όχι μόνο από τη δική 

αφήγηση αλλά κι από τις αφηγήσεις της αδερφής του και των φίλων του. Είναι 

τόσο δύσκολο να πρέπει να μάθεις να ζεις έτσι. Να μην ταιριάζει το έξω σου 

με το μέσα σου. Πώς να το αποδεχτείς; Ακόμα κι αν το αποδεχτείς εσύ όμως 

θα πρέπει να το αποδεχτούν και να σε αποδεχτούν και όσοι είναι γύρω σου. Κι 

ο κόσμος είναι σκληρός. Και τα παιδιά ίσως είναι πιο σκληρά απ’ όλους. Πράγμα 

περίεργο γιατί τα παιδιά πληγώνονται τόσο εύκολα αλλά και τόσο εύκολα 

μπορούν να πληγώνουν τους άλλους.  

Ένα βιβλίο που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό και στην καρδιά μου, 

ελπίζω και στη δική σας. Κι ας μην ξεχνάμε πως όπως δεν πρέπει να κρίνουμε 

ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, έτσι δεν πρέπει να κρίνουμε κι ένα αγόρι από 

το πρόσωπό του. 

 Η συγγραφέας R. J. Palacioζει στη Νέα Υόρκη με τον άντρα της, τους δυο γιους 

της και τα δυο σκυλιά της. Για πολλά χρόνια σχεδίαζε τα εξώφυλλα για πολλά 

γνωστά και λιγότερο γνωστά βιβλία. Πάντα ήθελε να γράψει όμως και περίμενε 

να έρθει η ιδανική στιγμή στη ζωή της για να το τολμήσει. Κι έτσι πέρασαν 

αρκετά χρόνια σχεδιάζοντας εξώφυλλα για βιβλία άλλων συγγραφέων. Κάποια 

στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησε πως η κατάλληλη στιγμή για να γράψεις βιβλίο, 

ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έτσι αποφάσισε να το ξεκινήσει. Το Θαύμα είναι το 

πρώτο βιβλίο της. Δεν σχεδίασε εκείνη το εξώφυλλο αυτή τη φορά, όμως το 

αγάπησε. 

Αν επισκεφτείτε το www.youtube.com/watch?v=QOXDD3atWcoθα δείτε κι 

ένα μικρό βίντεο για το βιβλίο. 
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