
Στο βιβλίο «Διπλό χτύπημα» θίγεται το μείζον πρόβλημα του ρατσισμού. Ο 

άνθρωπος είναι ένα ον που δύσκολα αποδέχεται το διαφορετικό και γι’ αυτό συνήθως 

το βρίσκει παράξενο ακόμα και επικίνδυνο. 

Συγκεκριμένα, θίγεται η ύπαρξη του φυλετικού ρατσισμού. Οι ρατσιστές πιστεύουν 

σε βιολογικές διαφορές μεταξύ των φυλών, βάσει των οποίων τις διακρίνουν σε 

ανώτερες και κατώτερες. Ως εκ τούτου, μία φυλή με συγκεκριμένα εξωτερικά ή 

ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά θεωρείται ανώτερη από τις άλλες. Αυτοί οι 

άνθρωποι (όπως ο Θαλής στην ιστορία) θεωρούν το διαφορετικό κάτι που πρέπει να 

απομακρυνθεί από την κοινωνία και να εξευτελιστεί.  

 

 

Στο βιβλίο της η Λίνα Λυχναρά περιγράφει τις δύο διαφορετικές απόψεις για τους 

ανθρώπους και αυτούς που τις εκπροσωπούν. Το σύμβολο του φυλετικού ρατσισμού 

είναι ο Θαλής και η μητέρα του. 

Στην άλλη πλευρά στέκεται η Εύα Βρανά που αποτελεί το αντιρατσιστικό σύμβολο 

του βιβλίου, αφού στο μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου αποφασίζει να «ανεβάσει» ένα 

έργο του Σαίξπηρ, τον «Έμπορο της Βενετίας», με σκοπό να αναδείξει το πρόβλημα 

αυτό που ταλανίζει την κοινωνία μας. Ένα σημείο που δείχνει ακριβώς τι πιστεύει η 

Εύα Βρανά και αποτελεί ένα ηχηρό αντιρατσιστικό μήνυμα είναι εκεί όπου ο Σάιλοκ 

λέει: «Δεν έχει ο Εβραίος μάτια; Δεν έχει ο Εβραίος χέρια, όργανα, σώμα, αισθήσεις, 

πάθη, συναισθήματα; [...] Αν μας τρυπήσετε, δεν ματώνουμε; [...] Αν μας ποτίσετε 

φαρμάκι, δεν πεθαίνουμε; Αν μας αδικήσουν, δεν θα γυρέψουμε εκδίκηση;». Και έτσι 

μεταφέρει στους αναγνώστες το βασικό μήνυμα του έργου, αφού συνεχίζει 

αναφέροντας χαρακτηριστικά η Εύα: «Αν βγάλεις το όνομα που αναφέρεται στη 

φυλή [...] και βάλεις στη θέση του μια άλλη φυλή, μια άλλη εθνικότητα, δεν 

ακούγεται το ίδιο;». 

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό μήνυμα που μας μεταδίδει αυτή η ιστορία είναι η 

εκμετάλλευση και ο φανατισμός των νέων. Ο Θαλής και η μητέρα του αναζητούν 

ανήλικα παιδιά από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας, για να τα  

«στρατολογήσουν» στη ρατσιστική οργάνωσή τους. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία 

δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα δική τους άποψη, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται 

εύκολα από την προπαγάνδα που τους ασκείται. Αυτήν τη στρατολόγηση καθιστά 

ακόμα πιο αισχρή το γεγονός ότι εκμεταλλεύτηκαν την ψυχολογική κατάσταση του 

Παύλου, αφού η μητέρα του ήταν βαριά άρρωστη και κάνεις δεν του έδινε σημασία. 



Ο Θαλής υποκρίνεται τον φίλο του και προσποιείται ότι τον καταλαβαίνει, για να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον εμποτίσει με ρατσιστικές προκαταλήψεις.  

Στο βιβλίο «Διπλό χτύπημα» υπάρχουν πολλοί χαρακτήρες με διαφορετική 

προσωπικότητα ο καθένας. Ο χαρακτήρας που ξεχώρισα είναι η Εύα Βρανά, η 

φιλόλογος, που αποτελεί το αντιρατσιστικό σύμβολο του βιβλίου. Η Εύα 

παρουσιάζεται δυναμική και σίγουρη για τον εαυτό της. Αυτό το καταλαβαίνουμε, 

γιατί ενώ κανείς, ακόμα και ο πιο στενός της φίλος, δεν συμφωνεί, με την απόφασή 

της να «ανεβάσει» το συγκεκριμένο έργο του Σαίξπηρ, επειδή αναπαράγει κάποια 

στερεότυπα, αυτή αναλαμβάνει το μεγάλο ρίσκο να το παρουσιάσει σε ένα θεατρικό 

μαθητικό φεστιβάλ. Ενώ, λοιπόν, αυτό αποτελούσε μεγάλο κίνδυνο για την καριέρα 

της, η Εύα δεν υποχώρησε, γιατί πίστευε πως αυτό το θεατρικό έργο μεταδίδει 

αντιρατσιστικό μήνυμα. Έτσι μπορούμε να ισχυριστούμε πως η Εύα Βρανά είναι 

προσηλωμένη και πιστή σε αυτό που κάνει. 

Η Εύα Βρανά προκαλεί θαυμασμό στον αναγνώστη και λόγω της στοργής που δείχνει 

στους μαθητές της και της εμπιστοσύνη που τους έχει, αφού είναι έτοιμοι να 

ανεβάσουν ένα έργο που, αν ερμηνευτεί λίγο διαφορετικά από τους μαθητές, θα 

θεωρηθεί ρατσιστικό. Για όλους αυτούς τους λόγους ο αγαπημένος μου χαρακτήρας 

είναι η Εύα Βρανά. 

 

 


