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«Το Αγόρι με τη Ριγέ Πιτζάμα»… Πώς να κρυφτείς 
απ’τα Παιδιά; Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα… 
  

 Διάβασε και σχολιάζει η Μιλάντα Σαρικιαχίδου. 

  
Καλή χρονιά, ευτυχισμένο κι ελπιδοφόρο το 2020! Ουτοπικό να ζητήσω η νέα χρονιά να αποβάλει 
κάθε μορφή ολοκληρωτισμούστον κόσμο; Γιατί συρματοπλέγματα υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα μέρη 
του κόσμου. Σου εύχομαι όμως ποτέ στη ζωή σου να μη βρεθείς μπροστά σε κάποιο από αυτά. 
  
Αν πάντως αρχίσεις να διαβάζεις το βιβλίο του Τζόν Μπόιν θα πας μια μεγάλη βόλτα μ’ένα αγόρι 
που λέγεται Μπρούνο. Αργά η γρήγορα θα βρεθείς, μαζί με τον Μπρούνο, μπροστά 
σ΄ένα συρματόπλεγμα και θα γνωρίσεις ένα αγόρι που ζει από την άλλη πλευρά του 
συρματοπλέγματος. 
  
Ξεκινάμε λοιπόν, ο οχτάχρονος Μπρούνο γεμίζει θλίψη, όταν η οικογένεια του μετακομίζει από το 
Βερολίνο στο πληκτικό «Ούστ-βιτς»,όπου παίρνει μετάθεση ο στρατιωτικός πατέρας του ως 
διοικητής του νέου στρατοπέδου. Πάει το όμορφο πενταόροφο σπίτι του, οι τρεις πιο καλοί του φίλοι 
του στον κόσμο και το μόνο που του απέμεινε είναι η συντροφιά της «Καταδικασμένης 
Περίπτωσης», της αδερφής του. 
  
Στο νέο σπίτι, με τον αέρα γεμάτο «ανεξήγητο καπνό», ο Μπρούνο νιώθει μόνος. Μετά από μέρες 
βαρεμάρας ξεκινά τις περιπλανήσεις, θέλει να γίνει εξερευνητής άλλωστε. Mία εξερεύνηση του στο 
δασύλλιο που περιτριγυρίζει το σπίτι θα φέρει τον Μπρούνο μπροστά σε ένα συρματόπλεγμα και το 
πιο απρόσμενο θέαμα της ζωής του. Μία τελεία που όσο πλησιάζει αποκτά μορφή και γίνεται ένα 
αγόρι,ντυμένο με μια «ριγέ πιτζάμα», τον Σμούελ. Τα δύο αγόρια γίνονται φίλοι και βρίσκονται 
καθημερινά,σύντομα οι μικρές αποδράσεις τους για τη συνάντηση στο συρματόπλεγμα θα 
νοηματοδοτήσουν την καθημερινότητά του ενός και τη ζωή του άλλου.Ο Μπρούνο μετά από 
πολλαπλά ερωτήματα προσπαθεί να καταλάβει την ζωή πίσω από το συρματόπλεγμα και τότε 
μαθαίνει για τα «μιάσματα», τους Εβραίους. Όταν,από το φόβο της αποκάλυψης του μυστικού του 
ο Μπρούνο γίνεται αιτία να τιμωρηθεί ο μικρός Σμουελ, θα κάνει τα πάντα να τον ξαναβρεί και να 
μείνει δίπλα του ως το τέλος όσο οδυνηρό κι αν είναι... 
 
. 
Αξίζει να το διαβάσεις για τηνπαιδική του ματιά. Ο Τζον Μπόιν μέσα από την αγορίστικη φιλία, 
πασπαλισμένη με κλεμμένη σοκολάτα, αεροπλανάκια αντί για βομβαρδιστικά, επιτραπέζια αντί για 
επεκτακτικούς χάρτες μας χαρίζει ένα αριστούργημα της αντιπολεμικής λογοτεχνίας που δε μοιάζει 
με κανένα άλλο. Η σύλληψη αυτού του βιβλίου είναι ιδιοφυής. Περίτεχνα μέσα από την παιδική ματιά 
καταγγέλεται ο κανιβαλισμός του πολέμου χωρίς την περιγραφή ωμής βίας.Καθετί λυπηρό 
υπονοείται, το βιβλίο δεν θέλει να σε σοκάρει για ακόμη μια φορά περιγράφοντας τις βιαιοπραγίες 
εναντίον των Εβραίων, αλλά να μας χαρίσει την αμείλικτη παιδική κριτικήμέσα από την ειρωνεία 
των μεγαλεπίβολων σχεδίων. 
  
Ο λόγος λιτός σαν παιδικός, τα ερωτήματα πολλά μιας και τα παιδιά μονάχα αναρωτιούνται, ο 
αντιπαθητικός «Φύρης», ο αυστηρός Πατέρας, η γνωστική Μητέρα, το «Ούστ-Βίτς» που βρίσκεται 
πολύ μακριά από το Βερολίνο, η μεγάλη αδερφή και «Καταδικασμένη Περίπτωση». ΟΜπόιν 
κατάφερε να γράψει σαν παιδί την τραγικότερηιστορία αφανισμού, εμείςδιαβάζοντάς την γινόμαστε 
αθώοι. Το βιβλίο αυτό σίγουρα διαφέρει από όλα όσα έχεις διαβάσει για την θεματική προσέγγιση, 
για τον παιδικό λόγο, για την συγκίνηση που σου προσφέρει είτε είσαι 13 είτε 93 ετών. 
  

http://www.kulturosupa.gr/upload/blog/topic_33281.jpg


Άφησε το στην άκρη εάν αναζητάς ένα βιβλίο όχι με ιστορική θεματική. Εάν προτιμάς κάτι ανάλαφρο. 
  
«Λυπάμαι που δεν βρήκαμε τον μπαμπά σου και λυπάμαι που δεν καταφέραμε να παίξουμε, όταν 
όμως έρθεις στο Βερολίνο, θα το κάνουμε. Και θα σου γνωρίσω τους φίλους μου», είπε ο 
Μπρούνο.Κοίταξε κάτω κι έκανε κάτι που δεν ήταν του χαρακτήρα του: έπιασε το λεπτοκαμωμένο 
χέρι του Σμούελ και το έσφιξε γερά. «Εσύ είσαι ο καλύτερός μου φίλος, Σμούελ», είπε. «Ο καλύτερός 
μου φίλος για πάντα». 
  
Βιβλίο πασίγνωστο, έχει μεταφραστεί σε 45 γλώσσες και έχουν πωληθεί περισσότερα από 
7.000.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Έχει γραφτεί και έχει διαβαστεί με ευλάβεια και πίστη. Η ευλάβεια 
για τον πόνο και τα δεινά του ανθρώπου και η πίστη γιατί βεβαιωνόμαστε, για μια ακόμη φορά, ότι 
οι αληθινοί ήρωες της ζωής δεν «ηττώνται ποτέ».Εξάλλου, ο ίδιος ο συγγραφέας μιλά γι’ αυτό 
ακριβώς εξομολογητικά:«Οι ήρωες των μυθιστορημάτων μου είναι, όπως ο Μπρούνο, πάντα 
αισιόδοξοι, πολυμήχανοι και λίγο αφελείς. Μεγαλώνουν σ’ ένα περιβάλλον σύγχυσης και 
προσπαθούν να το κατανοήσουν. Μερικές φορές τα καταφέρνουν, όμως άλλες φορές το χάος τους 
κατακλύζει». 
  
  
Το βιβλίο έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη σοκάροντας με την ερμηνεία των δύο παιδιών. Η απλή 
σκηνοθετική άποψη αλλά και το λιτό σενάριο δεν εμποδίζουν τον σκηνοθέτη να προκαλέσει 
συναισθηματική γροθιά στο θεατή, ιδιαίτερα με το σκληρό και απάνθρωπο φινάλε. Στην ελληνική 
αγορά κυκλοφόρησε ως «Το αγόρι πίσω από το συρματόπλεγμα.» 
  
Παρακολουθήστε το trailer ΕΔΩ 
  
Το βιβλίο πρωτοκυκλοφόρησε το 2006 από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, πλέον όμως θεωρείται 
εξαντλημένο από τον εκδότη και είναι διαθέσιμο από τις εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, μπορείτε να το 
βρείτε ΕΔΩ  
  
Βαθμολογία: 
4/2 
  
Εκδοτικός Οίκος: ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Συγγραφέας: ΤζόνΜπόιν 
Κατηγορία: Ξένη Λογοτεχνία 
Σελίδες: 210 
 

https://youtu.be/uUqG5GvH00c
https://www.psichogios.gr/to-agori-me-th-rige-pitzama.html

