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 Μια από τις πιο συγκλονιστικές ταινίες που έχω δει μαζί με τα παιδιά μου είναι «Το αγόρι με 

τη ριγέ πιτζάμα», βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Μπόιν. Ο Ιρλανδός 

συγγραφέας για μια ακόμη φορά στο νέο βιβλίο του «Το αγόρι στην κορυφή του βουνού» 

(εκδόσεις Ψυχογιός) καταφέρνει να αγγίξει βαθιά μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. 

Διαβάζοντάς το, ένιωθα στιγμές –στιγμές αν μην αντέχω άλλο. Το στόμα μου στέγνωνε. Ως 

που μπορούσε να φτάσει το δράμα; Θα υπήρχε κάθαρση; Δεν μπορούσα να αφήσω το βιβλίο 

από τα χέρια μου… Ο συγγραφέας δείχνει -με μοναδικό τρόπο- πως ένα καλόψυχο παιδί θα 

μπορούσε κάτω από ορισμένες συνθήκες να πραγματοποιήσει τις πιο αποτρόπαιες πράξεις. 

Σελίδα τη σελίδα παρακολουθούμε τον μικρό Πιερό, με πατέρα Γερμανό και μητέρα Γαλλίδα, 

να χάνει πρώτα τον ένα και μετά τον άλλο από τους γονείς του, να πηγαίνει σε 

ορφανοτροφείο και αν καταλήγει υπό την προστασία της θείας του σε ένα σπίτι στο βουνό. 

Όχι σε ένα οποιοδήποτε σπίτι, αλλά στον τόπο αναψυχής του Αδόλφου Χίτλερ. Εκεί ο Πιερό 

θα γίνει Πίτερ, θα γοητευθεί από την προσωπικότητα του Χίτλερ, θα γίνει ένας μικρός ναζί και 

θα απαρνηθεί τον πιο αγαπημένο του φίλο, τον Ανσέλ. Ήταν βλέπετε εβραϊκής καταγωγής. 

Το άλλοτε  ευαίσθητο παιδί θα γίνει απίστευτα σκληρό και δεν θα σταματά μπροστά σε 

τίποτα… Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που διαβάζεται από μεγαλύτερα παιδιά αλλά και 

ενηλίκους και δείχνει ανάγλυφα πως εκκολάπτεται το «αυγό του φιδιού». Συναρπαστικό, με 

αγωνία και απρόβλεπτη εξέλιξη θα πρέπει αν βρει οπωσδήποτε θέση στη βιβλιοθήκη σας… 

Στο μυθιστόρημα του Μπόιν η παιδική ηλικία τραυματίζεται βάναυσα από την ιστορία, την 

κοινωνία και τους ενηλίκους. Είναι σημαντικό τα παιδιά να μάθουν να μοιράζονται, να μιλάνε, 

να μην πνίγουν μέσα τους όσα τα βασανίζουν, να γνωρίσουν πως έχουν δικαιώματα και 

υποχρεώσεις –  

 

See more at: http://www.literature.gr/vivlia-pou-didaskoun-sigkinoun-alla-ke-mas-

diaskedazoun-tou-kosta-stoforou/#sthash.YZ6vbb2S.dpuf 
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