
Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Ο ΘΩΜΑΣ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ) 
Σήμερα έχουμε βιβλιοκριτική & διαγωνισμό για το πολύ ιδιαίτερο βιβλίο "Ο 

Θωμάς" της Λίτσας Ψαραύτη που επανεκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός! 

 

 

 

Μέσα από τα παιδικά βιβλία μπορούμε να κάνουμε όμορφες συζητήσεις με τα παιδιά 

μας για τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους. Στην 

παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου οι κόρες μου πρόσεξαν ότι υπήρχε μια ομάδα που 

παρέλασε με την ελληνική σημαία και την πινακίδα ΑΜΕΑ. Με ρώτησαν λοιπόν 
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απορημένες τι σήμαινε αυτή η πινακίδα, γιατί κάποιοι ήταν σε καροτσάκια, γιατί, 

ενώ ήταν μεγάλοι, φαινόντουσαν σαν να ήταν μικρά παιδιά, κ.ο.κ. 

 

Τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να διαβάσουμε το βιβλίο της Λίτσας Ψαραύτη "Ο 

Θωμάς", μέσα από το οποίο μαθαίνουμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες! Ένα 

συγκινητικό και ξεχωριστό βιβλίο που πραγματεύεται ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και 

έχει αποσπάσει βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών! 

 
 

Ο δωδεκάχρονος Θωμάς γεννήθηκε με νοητική υστέρηση. Οι γονείς του τον 

αγάπησαν πολύ και τον βοήθησαν να ανταποκρίνεται στις καθημερινές του ανάγκες. 

Όμως για να επιτευχθεί αυτό, χρειάστηκε προσπάθεια από τους γονείς του, το 

οικογενειακό του περιβάλλον, το ειδικό σχολείο και τον ίδιο τον Θωμά. Και ο Θωμάς 

με το ήθος του και το ταλέντο του στο τρέξιμο κατάφερε να κάνει ένα ολόκληρο 

στάδιο, στο οποίο διεξάγονταν οι Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες, να υποκλιθεί και να 

καταχειροκροτήσει το μεγαλείο της ψυχής του. 
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Σε αυτό το πλημυρισμένο από έντονα συναισθήματα βιβλίο προβάλλεται η μάχη, την 

οποία δίνουν καθημερινά οι οικογένειες των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

προκειμένου να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους ως άνθρωποι. Τόλμη, 

αποφασιστικότητα, θάρρος, επιμονή, υπομονή, πείσμα, δύναμη είναι μόνο μερικές 

από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές 

τους! 
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Ειδικότερα το βιβλίο "Ο Θωμάς" ενημερώνει τα παιδιά για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Προσφέρει δηλαδή την ευκαιρία να συζητήσουμε με τα παιδιά μας για 

διάφορα σχετικά θέματα, όπως τι σημαίνει ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες, τι 

συνεπάγεται αυτό για τις οικογένειές τους αλλά και για τα ίδια τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, ποια είναι τα δικαιώματά τους, πώς εμείς μπορούμε να υπερασπιστούμε και 

να προστατέψουμε τα δικαιώματά τους, κ.α. Το βιβλίο ανήκει στη 

σειρά Βατόμουρο για παιδιά ηλικίας 7+, ενώ την εκπληκτική και πολύχρωμη 

εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Ελίζα Βαβούρη, που καταφέρνει να απεικονίσει 

όλα τα συναισθήματα και τα ήθη των πρωταγωνιστών αγγίζοντας όλες τις 

ευαίσθητες χορδές μας. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-ctmtluTAvNg/W_hvRDr-wmI/AAAAAAAAKyk/vi5u4mLr4UQFtmuhUkPAILapIyq2gyz2wCKgBGAs/s1600/vivliokritiki-kai-diagonismos-o-thomas-ekdoseis-psichogios4.jpg

