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149Ο Θωμάς γεννήθηκε με νοητική υστέρηση. Οι γονείς 
του τον αγάπησαν πολύ, έγινε η χαρά της ζωής τους. 

Καθώς μεγάλωνε, τον βοηθούσαν να ανταποκρίνεται μό-
νος του στις καθημερινές του ανάγκες. Στο ειδικό σχολείο 
όπου πήγε έκανε πολλούς φίλους και έμαθε πολλά: να γρά-
φει, να διαβάζει και να φτιάχνει όμορφα πήλινα αντικεί-
μενα. Το ταλέντο του στο τρέξιμο τον οδήγησε στους Ει-
δικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αμερική. Κι εκεί έγινε 
φίλος με τα παιδιά από όλες τις χώρες που συμμετείχαν, 
και την ώρα που αγωνιζόταν ανέδειξε τις αξίες της ευγέ-
νειας και του «ευ αγωνίζεσθαι» των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ένα βιβλίο που προβάλλει τη μάχη  
την οποία δίνουν οι οικογένειες των παιδιών  

με ειδικές ανάγκες προκειμένου να διεκδικήσουν  
για αυτά τα αυτονόητα δικαιώματά τους ως άνθρωποι.
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Ç ËÉÔÓÁ ØÁÑÁÕÔÇ γεννήθηκε στη Σάμο. Ç ομορ-
φιά ôçò öýóçò, ôá ôáîßäéá óå ÁíáôïëÞ êáé Äýóç, ôï 
éóôïñéêü ðáñåëèüí ôçò ðáôñßäáò ôçò, êáèþò êáé ôá 
ðñïâëÞìáôá ôïõ êáéñïý ìáò, ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò 
íÝïõò áëëÜ êáé êÜèå óçìåñéíü Üíèñùðï, ôçò äί-
νουν åñåèßóìáôá êáé åßíáé ïé ðçãÝò Ýìðíåõóçò ôùí 
Ýñãùí ôçò. ¼ôáí áíáêÜëõøå üôé Þèåëå í’ áöïóéùèåß 
óôï äéÜâáóìá êáé óôï ãñÜøéìï ãéá íá Ýñèåé êïíôÜ 
óôá ðáéäéÜ êáé óôïí êüóìï ôïõò, Üöçóå ôç äïõëåéÜ 
ôçò óôçí Αμερικανική Πñåóâåßá êáé ñß÷ôçêå óôçí 
περιπέτεια ôçò óõããñáöÞò. Ôá âéâëßá ðïõ Ý÷åé γρά-
ψει ìÝ÷ñé óÞìåñá áãáðÞèçêáí ü÷é ìüíï áðü ôïõò 
μικρούς áëëÜ êáé áðü ôïõò ìåãÜëïõò. Ç Áêáäçìßá 
Áèçíþí Ýäùóå Ýðáéíï óôï ÁÕÃÏ ÔÇÓ Å×ÉÄÍÁÓ. Ôï 
Õðïõñãåßï Ðïëéôéóìïý âñÜâåõóå ìå ôï Êñáôéêü 
Âñáâåßï ÔÏ ×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÇÓ ÅÊÁÔÇÓ και ΤΗ ΣΠΗ-
ΛΙΑ ΤΗΣ ΓΟΡΓΟΝΑΣ. ÔÁ ÄÁÊÑÕÁ ÔÇÓ ÐÅÑÓÅÖÏÍÇÓ 
áíáãñÜöçêáí óôïí Ôéìçôéêü Ðßíáêá ôçò ÉÂÂÕ êáé 
ÔÏ ÄÉÐËÏ ÔÁÎÉÄÉ ôéìÞèçêå áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï 
ôçò ÐÜíôïâá. Åßíáé ìÝëïò ôïõ Êýêëïõ ôïõ Åëëçíéêïý 
Ðáéäéêïý Âéâëßïõ, ôçò Ãõíáéêåßáò Ëïãïôå÷íéêÞò 
ÓõíôñïöéÜò êáèþò êáé ìÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ ðåñéïäéêïý 
«ÄéáäñïìÝò». ¹ôáí õðïøÞöéá ôçò ÷þñáò ìáò ãéá 
ôï ÄéåèíÝò Âñáâåßï ¢íôåñóåí 2000 êáé ãéá ôï 
âñáâåßï ¢óôñéíô Ëßíôãêñåí ôï 2006. Από τις Εκδό-
σεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία της ΠΕΝΤΕ 
ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗ, ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙ ΜΕ ΤΑ ΨΕ-
ΜΑΤΑ, Η ΜΑΜΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ, Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ, ΟΤΑΝ ΓΕΝΝΗΣΕ Η ΜΑΜΑ και ΤΟ ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ãéá ðåñéóóüôåñåò 
ðëçñïöïñßåò επισκεφθείτε ôçí ιστοσελίδα ôçò 
óõããñáöÝως www.psarafti.gr
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Σ’ όλα τα παιδιά που, όπως ο Θωμάς, 
ομορφαίνουν τη ζωή μας

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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Ε ίχαμε πιάσει τα μπροστινά καθίσματα του 
αεροπλάνου και προσπαθούσαμε να βο-

λευτούμε ανάμεσα σε πακέτα, τσάντες και 
ταξιδιωτικούς σάκους. Οι επιβάτες συνωστί-
ζονταν στον διάδρομο ψάχνοντας να βρουν 
τις θέσεις τους και, καθώς περνούσαν από 
μπροστά μας, κοντοστέκονταν και οι ματιές 
τους ήταν γεμάτες περιέργεια κι απορία. Και 
πώς να μην απορούν; Η ομάδα μας φορού-
σε κάτασπρα μπλουζάκια που έγραφαν πά-
νω τους «Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες», και 
τέτοιους αγώνες δεν είχαν ξανακούσει. Μό-
λις απογειωθήκαμε, ο Θωμάς κόλλησε το 
πρόσωπό του στο παράθυρο του αεροπλά-
νου κι έκανε σαν μικρό παιδί.

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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«Μαμά, κοίταξε πώς φαίνονται τα σπίτια, 
σαν κουτάκια… και οι δρόμοι μοιάζουν με 
μεγάλα φίδια. Να κι ένα καράβι… μικρού-
λικο που είναι!» 

Κι όμως, ο Θωμάς δεν ήταν πια παιδί. Σε 
δυο μήνες έκλεινε τα είκοσι, παλικαράκι ψη-
λόλιγνο, ξανθό, με γαλάζια μάτια σαν ήμε-
ρες θάλασσες. Μόνο το μυαλό του δε μεγά-
λωσε, έμεινε όπως ήταν στα πρώτα παιδικά 
του χρόνια. Γιατί ο Θωμάς γεννήθηκε με 
νοητική υστέρηση.

«Το παιδί σας δε θα γίνει ποτέ σαν τ’ άλ-
λα παιδιά», μας είπε 

ο γιατρός, όταν ο 
Θωμάς έγινε έξι μη-
νών. «Δε θα μπορέ-
σει να μάθει να γρά-

φει και να διαβάζει 
και σ’ όλη του τη ζωή 
θα χρειάζεται τη φρο-
ντίδα και την προστα-
σία σας».

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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Μόνο αυτοί που έχουν 
τον ίδιο πόνο μ’ εμένα μπο-
ρούν να καταλάβουν πώς 
ένιωσα εκείνη τη στιγμή. 
Ολόκληρος ο κόσμος σκοτεί-
νιασε. Τα λουλούδια, η θάλασσα, 
η μουσική, τα χρώματα έχασαν την 
ομορφιά τους. Ένα πελώριο ερωτη-
ματικό μάς βασάνιζε μέρα νύχτα. Για-
τί να συμβεί σ’ εμάς; Σε τι φταίξαμε; 
Τι δεν πήγε καλά; Απάντηση όμως 
δεν παίρναμε και, μέρα με τη μέρα, βουλιά-
ζαμε στη δυστυχία και την απόγνωση. 

Είχαμε απομονωθεί από συγγενείς και φί-
λους. Ο Θωμάς ήθελε από τον πρώτο κιό-
λας χρόνο της ζωής του ιδιαίτερη φροντίδα. 
Τα βράδια έπεφτα ξεθεωμένη στο κρεβάτι, 
πού καιρός για παρέες και διασκέδαση. Με-
ρικές φορές, όμως, όταν ο ανεμοστρόβιλος 
της καρδιάς καταλάγιαζε λιγάκι, έβλεπα πως 
δεν έφταιγε η φροντίδα του Θωμά ή η κού-
ραση η δική μου. Προφάσεις ήταν για να 

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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ξεγελάω τον εαυτό μου. Ήθελα να κρύβο-
μαι από τον κόσμο, να μην είμαι υποχρεω-
μένη να δίνω εξηγήσεις, να μην ακούω τις 
άλλες μανάδες να αραδιάζουν τα κατορθώ-
ματα των παιδιών τους. Ήταν ένα είδος αυ-
τοάμυνας, που τη χρειαζόμουν για να μπο-
ρώ να κουβαλάω καθημερινά την «πέτρα» 
μου, όπως ο Σίσυφος τη δική του.

Κύλησαν τρία χρόνια. Ξέραμε πια ότι εί-
χαμε περάσει τα όρια της αντοχής μας χω-
ρίς να λυγίσουμε, να σκορπίσουμε, να δια-
λυθούμε στους πέντε ανέμους. Ο πόνος εί-
χε μαλακώσει τις καρδιές μας, άφηνε πού 
και πού να τρυπώνουν και να φτερουγίζουν 
παράλογες ελπίδες. 

Πλησίαζαν Χριστούγεννα. Εκείνες τις μέ-
ρες ήρθε η μάνα μου από το νησί να περά-
σει μαζί μας τις γιορτές. Ένα βράδυ μ’ έπια-
σε να κλαίω. Όρθωσε το κορμί της κι έβα-
λε τις φωνές.

«Φτάνουν πια τα κλάματα κι η απελπισία. 

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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Δε θ’ αφήσουμε τον πόνο να μας γονατίσει. 
Όλοι μαζί θα σηκώσουμε τον σταυρό και θα 
δείτε πόσο πιο ελαφρύς θα είναι».

Την επόμενη μέρα κιόλας ανοίξαμε το σπί-
τι μας. Παππούδες, θείοι, θείες, ξαδέλφια 
μπαινόβγαιναν, έπαιζαν με τον Θωμά, κου-
βεντιάζαμε και για λίγη ώρα ο καημός αλά-
φρωνε. Άρχισα πάλι να βλέπω τ’ ανθισμένα 
λουλούδια, τον ήλιο που ανέτελλε, άκουγα 
τους ανθρώπους να τραγουδάνε, να γελά-
νε. Μερικές φορές έπιανα τον εαυτό μου να 
χαμογελάει κι απορούσα.

«Κοιμάστε;»
Η αεροσυνοδός, χαμογελαστή, έφερε τους 

δίσκους με το βραδινό φαγητό. Διόρθωσα 
λίγο τα ρούχα μου, κατέβασα το τραπεζάκι.

«Αν χρειαστείτε κάτι, πατήστε το κουδού-
νι», συνέχισε η κοπέλα και σαν να μου φά-
νηκε πως η ματιά της, θωπευτική, στάθηκε 
περισσότερο από το κανονικό πάνω στο 
όμορφο πρόσωπο του Θωμά. 

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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Αυτό γινόταν από τότε που ο Θωμάς ήταν 
μωρό και τον έβγαζα με το καρότσι βόλτα 
στο πάρκο. Όλες οι μανάδες γλυκοκοίταζαν 
το ξανθό αγοράκι που τους άπλωνε τα χέρια 
και τους χαμογελούσε.

Όταν μεγάλωσε όμως κι έγινε χτυπητή η 
διαφορά με τ’ άλλα παιδιά, οι 
ματιές τους άλλαξαν. Ήταν 
φορτωμένες οίκτο για τον 
Θωμά και συμπόνια για μένα. 
Πού και πού συναντούσαμε και 
ματιές εξεταστικές, γεμάτες πε-
ριέργεια κι αμηχανία. Με τα 
παιδιά ήταν ακόμα χειρότε-
ρα. Η καρδιά μου γινόταν 
κομμάτια κάθε φορά 
που στέκονταν μπρο-
στά μας και με ρω-
τούσαν «γιατί ο Θω-
μάς είναι παράξε-
νος και δεν μπο-
ρεί να μιλήσει».

© Λίτσα Ψαραύτη, 2003, 2018/© ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2018
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149Ο Θωμάς γεννήθηκε με νοητική υστέρηση. Οι γονείς 
του τον αγάπησαν πολύ, έγινε η χαρά της ζωής τους. 

Καθώς μεγάλωνε, τον βοηθούσαν να ανταποκρίνεται μό-
νος του στις καθημερινές του ανάγκες. Στο ειδικό σχολείο 
όπου πήγε έκανε πολλούς φίλους και έμαθε πολλά: να γρά-
φει, να διαβάζει και να φτιάχνει όμορφα πήλινα αντικεί-
μενα. Το ταλέντο του στο τρέξιμο τον οδήγησε στους Ει-
δικούς Ολυμπιακούς Αγώνες, στην Αμερική. Κι εκεί έγινε 
φίλος με τα παιδιά από όλες τις χώρες που συμμετείχαν, 
και την ώρα που αγωνιζόταν ανέδειξε τις αξίες της ευγέ-
νειας και του «ευ αγωνίζεσθαι» των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ένα βιβλίο που προβάλλει τη μάχη  
την οποία δίνουν οι οικογένειες των παιδιών  

με ειδικές ανάγκες προκειμένου να διεκδικήσουν  
για αυτά τα αυτονόητα δικαιώματά τους ως άνθρωποι.
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Έ  & ΣΤ́   δημοτικού

ΞΙ
ΝΟΜΗΛΟ

11+  ΕΤ ΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΩ 
ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ 

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μέχρι 1.500 λέξεις
Νηπιαγωγείο & Α  ́δημοτικού

Φ

ΡΑΟΥΛΙΤΣ
Α

5-6  ΕΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΖΩ 
ΜΙΚΡΑ 

ΚΕΙΜΕΝΑ

Από 2.000 λέξεις
Β́  & Γ́   δημοτικού

Β

Α
ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

Β
Α

ΤΟΜΟΥΡΟ

7-8  ΕΤΩΝ

56  pages /upm γραφής 120gr./ spine 0,45

Λίτσα Ψαραύτη
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ


