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Είσαι ένα θαύμα! 

kambouroglou βιβλια 8 Δεκεμβρίου 2017  

Ο Όγκι είναι ο χάρτινος ήρωας του βιβλίου της Raquel J.Palacio, αλλά και ένας 

πραγματικός ήρωας στη ζωή. Είναι το παιδί της διπλανής πόρτας που γεννήθηκε 

διαφορετικό, είναι ένα παιδί που γεννήθηκε με μια σοβαρή παραμόρφωση στο 

πρόσωπο. Το βιβλίο της Palacio είναι ένα θαύμα από μόνο του, γιατί κατάφερε να 

μεταφραστεί σε 47 γλώσσες, έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα, 

έγινε κινηματογραφική ταινία και ενέπνευσε ένα ολόκληρο κίνημα. Το κίνημα 

«Διαλέγω καλοσύνη» που υιοθετήθηκε από σχολεία και σχολικές τάξεις στις ΗΠΑ. 

Το βιβλίο «Είσαι ένα θαύμα» (εκδ.Παπαδόπουλος) αγγίζει ευαίσθητες χορδές, όπως 

αυτές της διαφορετικότητας, της καλοσύνης και της αποδοχής. «Οι άνθρωποι 

μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν. Αν το κατάφερναν θα έβλεπαν πως 

είμαι ένα θαύμα! Και θα έβλεπαν ότι κι εκείνοι είναι θαύματα». 

Με λιτή αφήγηση και δυνατή εικόνα, ο Όγκι τρυπώνει στα εικονογραφημένα σαλόνια 

που  η ίδια η συγγραφέας ζωγραφίζει με ένταση και ξετυλίγει την δική του οπτική για 

τον κόσμο, για τους άλλους και τον τρόπο που τον βλέπουν. Είναι ένα παιδί 

διαφορετικό, εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς του, όμως κάνει συνηθισμένα πράγματα. 
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Ακροβατεί ισορροπώντας στο σχοινί ανάμεσα στο τι είναι και τι όχι, συνηθισμένο και 

ασυνήθιστο, γιατί όλα είναι θέμα οπτικής. Για την οικογένειά του, ο Όγκι είναι 

μοναδικός, αλλά μερικοί άνθρωποι τον κοιτούν καχύποπτα, άλλοι γελούν ή τον 

δείχνουν με το δάχτυλο, μπορεί να λένε «κακά» πράγματα πίσω από την πλάτη του, 

όμως εκείνος ακούει. Και τότε ψάχνει τρόπο να αποδράσει, φοράει το κράνος του και 

φτάνει σε έναν άλλο πλανήτη όπου εκεί υπάρχουν «διαφορετικά» πλάσματα, και από 

εκεί ψηλά μπορεί να ατενίζει τη Γη, που του φαίνεται τόσο μικρή, όσο η μικρότητα 

των ανθρώπων. 

Ένα συγκινητικό αφήγημα που σε παρασύρει μέσα από τα λιγοστά λόγια του, αλλά 

τις δυνατές εικόνες του να δεις τον κόσμο αλλιώς, με καλοσύνη και ευγένεια. 

 


