
Tο βιβλίο «Διπλό χτύπημα» της Λίνας Λυχναρά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, καθώς, 

εκτός από τα πολλά μηνύματα που περιέχει, δείχνει στους αναγνώστες πώς βλέπει ο κάθε 

ήρωας της ιστορίας την κατάσταση από τη δική του πλευρά. Για αυτόν τον λόγο σε σχεδόν 

κάθε κεφάλαιο αναφέρεται στις σκέψεις και δείχνει τις πράξεις μόνο ενός χαρακτήρα, ενώ 

στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται το ίδιο αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα.  

Ένας από τους λόγους για τους οποίους με συνεπήρε αυτό το βιβλίο είναι γιατί 

βομβαρδίζει συνέχεια τους αναγνώστες με καινούργιες πληροφορίες που αλλάζουν τελείως 

την υπόθεση της ιστορίας και την κάνουν πολύ ρεαλιστική, μια και δεν γίνεται στην 

πραγματική ζωή να είναι κάποιος μόνο κακός ή κάποιος μόνο καλός. Κανείς δεν μπορεί να 

χαρακτηρίσει κάποιον με μία μόνο λέξη, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Ο Παύλος, για 

παράδειγμα, μπορεί να συνεργάστηκε με τον Θαλή, αλλά ήταν ένα παιδί φοβισμένο που το 

είχαν φανατίσει και παρόλο που δεν συμπαθούσε τον Μάρκο, ρίσκαρε τη ζωή του για να 

τον σώσει, γιατί ήξερε πως κατά βάθος αυτό που έκανε ήταν λάθος.  

Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται τόσο για το πώς θα τους κρίνουν οι άλλοι όσο και για το 

πώς θα τους χαρακτηρίσουν, ώστε στο τέλος δεν θυμούνται ποιοι είναι πραγματικά, αφού 

έχουν κοροϊδέψει με τόσα ψέματα τον ίδιο τους τον εαυτό. Η Άννα ντρεπόταν για την 

καταγωγή της και γι’ αυτό έκρυβε την αλήθεια με ψέματα όχι τόσο μεγάλα, άλλα αρκετά 

επικίνδυνα για να την μπλέξουν σε αυτή την ιστορία. Αρκετοί από τους αναγνώστες θα 

χαρακτήριζαν την Άννα ανόητη, αλλά αν προσπαθήσει κάποιος να μπει στη θέση της και 

να κατανοήσει τον τρόπο σκέψης της, ίσως να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο πήρε 

κάποιες αποφάσεις. Στο τέλος του βιβλίου φαίνεται πως η Άννα μετανιώνει και νιώθει 

περήφανη για την καταγωγή της και την οικογένειά της, με αποτέλεσμα να μην τη νοιάζει 

πια πώς θα τη χαρακτηρίσουν οι συμμαθητές της. Ένα από τα πολλά μηνύματα αυτού του 

βιβλίου είναι ότι για να σε αγαπήσουν οι γύρω σου πρέπει να αγαπήσεις πρώτα εσύ τον 

εαυτό σου.  

Επίσης, στο βιβλίο γίνονται πολλές αναφορές στο θέμα του ρατσισμού. Ρατσισμός είναι η 

αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι, αλλά διακρίνονται σε ανώτερους και 

κατώτερους με βάση το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο και 

πολλά άλλα ανούσια κριτήρια. Η δική μου άποψη είναι πως η κύρια αιτία του ρατσισμού 

είναι ο φόβος για το διαφορετικό, το οποίο πολλές φορές εξευτελίζεται, περιθωριοποιείται, 

δολοφονείται! Το βιβλίο περιγράφει ένα γεγονός που έχει σχέση με τον φυλετικό 

ρατσισμό. Βέβαια, το τέλος του είναι χαρούμενο, αφού ο Θαλής, η μητέρα του και ο 

Χρηστάρας βρίσκονται στο αστυνομικό τμήμα και πρόκειται να πάνε φυλακή, ενώ τα 

παιδιά γλίτωσαν χωρίς να πάθουν κάτι.  

Καθώς διάβαζα αυτό το βιβλίο, μου δημιουργήθηκαν πολλά και διαφορετικά 

συναισθήματα. Σχεδόν σε όλο το βιβλίο κυριάρχησε η αγωνία. Αυτό συνέβη, γιατί το 

βιβλίο αυτό αφηγείται μία ιστορία, την εξέλιξη της οποίας δεν θα μπορούσε κάποιος να 

προβλέψει. Όταν βρισκόμουν ακόμη στην αρχή του βιβλίου, πίστευα πως μάλλον δεν θα 

γίνει το «διπλό χτύπημα», γιατί θα το αποτρέψουν. Γι’ αυτό συγκλονίστηκα όταν είδα πώς 

εξελισσόταν η ιστορία και πως τίποτα δεν πήγαινε όπως το περίμενα, αφού και τα παιδιά 

τα είχαν απαγάγει και την καθηγήτρια την είχαν παγιδεύσει.  
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H αγαπημένη μου ηρωίδα είναι η Άννα, μια συμμαθήτρια του Μάρκου και του Παύλου. 

Κατάγεται από τη Ρουμανία και έχει μεταναστεύσει με την οικογένειά της στην Ελλάδα, 

όπου ήρθε όταν ήταν τεσσάρων ετών. Πήγαινε σε ελληνικό σχολείο και μιλούσε άπταιστα 

ελληνικά, αλλά στο σπίτι της μιλούσε ρουμάνικα. Οι γονείς της βρήκαν δουλειά αμέσως. 

Δούλευαν σε ένα πλούσιο σπίτι και είχαν βολευτεί μια χαρά. Έμεναν στο σπιτάκι στο 

βάθος του κήπου και ήταν οικιακοί βοηθοί, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στην Άννα! 

Την Άννα από παιδί την ενοχλούσε το γεγονός πως, όποτε έβγαιναν έξω με τη μητέρα της 

και τις άκουγαν να μιλάνε ρουμάνικα, τις κοίταζαν με περίεργο ύφος. Η Άννα αναφέρει 

ένα περιστατικό στο μετρό, όπου κάποιοι κορόιδεψαν την προφορά του πατέρα της και 

αντί να θυμώσει μαζί τους, θύμωσε με τον πατέρα της. Η μητέρα της Άννας είχε μάθει 

πολύ γρήγορα τα ελληνικά, γι’ αυτό η Άννα τη χαρακτήριζε «τσακάλι». Όταν η Άννα 

μεγάλωσε λίγο, άρχισε να κάνει μαθήματα ελληνικών στον πατέρα της, αλλά ο πατέρας 

της δεν μπορούσε να μάθει τα ελληνικά με τίποτα! 

Η Άννα ονειρευόταν να σπουδάσει, να καταφέρει κάτι σημαντικό στη ζωή της. Είχε 

μεγάλα όνειρα η Άννα! Η ζωή της Άννας ήταν μια χαρά, μέχρι εκείνο το μεσημέρι που 

συμπεριφέρθηκε ανόητα ... Ένα μεσημέρι επέστρεφε από το σχολείο στο σπίτι της με έναν 

συμμαθητή της, τον Μιχάλη. Τότε πέρασε από δίπλα τους μια Ferrari και ο οδηγός που 

ήταν ο πατέρας της, χαιρέτησε την Άννα. Ο Μιχάλης ενθουσιασμένος ρώτησε την Άννα 

ποιος είναι αυτός και αυτή του απάντησε πως είναι ο πατέρας της. Από εκείνη την ημέρα η 

Άννα φοβόταν  μήπως αποκαλυφθεί το μυστικό της και την κοροϊδέψουν οι συμμαθήτριές 

της. Κάποια στιγμή άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα στο κινητό της. Συνέχεια της 

έστελναν μηνύματα πως θα αποκαλύψουν το μυστικό της. Αργότερα οι απειλές 

χειροτέρεψαν και πλέον της έλεγαν πως θα βλάψουν την οικογένειά της, αν δεν κάνει αυτό 

που επιθυμούσαν. Η Άννα ήταν τρομοκρατημένη. Σε ένα από τα μηνύματα της είπαν να 

πάρει μέρος στην παράσταση που ετοίμαζε η Εύα Βρανά και η Άννα δέχτηκε, ακόμη και 

αν δεν ήξερε τον λόγο που τη χρειάζονταν. Έκλαιγε από φόβο!  Την τρόμαζαν 

περισσότερο λέγοντάς της πως θα κάνουν κακό στους γονείς της. Φοβόταν για την 

οικογένειά της! 'Όταν θα πήγαινε με το σχολείο της στο νησί, της έγραψαν πως θα της 

έλεγαν τι να κάνει και αλίμονό της αν δεν τους υπάκουε.  

Η Άννα είναι μαθήτρια της Εύας Βρανά. Τη θεωρεί «κλεισμένη» στον εαυτό της, γιατί 

κάθε φορά που προσπαθούσε να την πλησιάσει δεν της ανοιγόταν. Είναι και αυτή πολύ 

καλή στον ρόλο της Τζέσικας που η φιλόλογος της ανέθεσε. Από την πρώτη ανάγνωση 

μπήκε στο πετσί του ρόλου! Αυτό μάλλον συνέβη, γιατί ταυτίζεται όχι μόνο με τον 

χαρακτήρα της ηρωίδας αλλά και με κάποια από τα λόγια της. Είναι ιδανική στον ρόλο της 

κόρης του Σάυλοκ που δεν αντέχει πια τον πατέρα της. Η Εύα Βρανά είχε εκπλαγεί με τον 

τρόπο με τον οποίο η κοπέλα έλεγε την πιο σημαντική φράση της ηρωίδας του Σαίξπηρ: 

«Αλίμονο, τι τρομερή αμαρτία κρύβω μέσα μου, να ντρέπομαι που είμαι του πατέρα μου 

παιδί». Τα λόγια έβγαιναν με δυσκολία από το στόμα της σαν να μην άντεχε την οδυνηρή 

ομολογία. Στο τέλος της ιστορίας, όμως, η Άννα μετά από όσα είχε περάσει θεωρούσε 

πλέον ανούσια όσα πίστευε και δεν την ένοιαζε τι θα πίστευαν οι άλλοι για αυτή. Μόλις 

είδε τον πατέρα της, έτρεξε στην αγκαλιά του και του είπε «σ' αγαπώ». Αυτός της 

απάντησε το ίδιο. Και οι δυο μίλησαν στα ρουμάνικα! Τότε ο μπαμπάς της γύρισε στους 



ανθρώπους που είχαν μαζευτεί γύρω τους και με «σπαστά» ελληνικά τούς εξήγησε πόσο 

είχε φοβηθεί. Για πρώτη φορά η Άννα δεν έγινε έξαλλη μαζί του και είπε σε όλους πως 

αυτός είναι ο πατέρας της. Η Άννα είχε πλέον αποδεχτεί την καταγωγή της και είχε 

καταλάβει πως είναι πιο σημαντικό να αγαπάς την οικογένειά σου παρά να νοιάζεσαι για 

τη γνώμη των άλλων. Η Άννα ήταν πλέον ευτυχισμένη! 

 

 


