
 

Η συγγραφέας του βιβλίου «Διπλό χτύπημα», Λίνα Λυχναρά, θέλει να περάσει 

αρκετά μηνύματα στους αναγνώστες. Συγκεκριμένα, το πιο σημαντικό από όλα είναι 

ότι δεν πρέπει να είμαστε ρατσιστές. Οφείλουμε να δείχνουμε σεβασμό στο 

διαφορετικό και να μην κάνουμε διακρίσεις. Ακόμη, δεν πρέπει να κρίνουμε τους 

ανθρώπους από το χρώμα του δέρματος, την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους. Η άρση 

των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων, όπως και η ομαλή ένταξη των ανθρώπων 

αυτών στο κοινωνικό σύνολο, θα ήταν ιδανική. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να 

εμπιστευόμαστε ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε, ενώ καλό είναι να μιλάμε 

στους δικούς μας ανθρώπους για καταστάσεις που μας προβληματίζουν, και να μην 

κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Η αποδοχή του διαφορετικού και του νέου είναι ένας 

τρόπος να εξελισσόμαστε και να αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες. Ένα ακόμη 

μήνυμα είναι ότι οφείλουμε να δείχνουμε κατανόηση και σεβασμό στους γύρω μας 

και να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας όταν βρίσκονται σε ανάγκη. Τέλος, 

οφείλουμε να μην απογοητευόμαστε εύκολα και να παλεύουμε για τα όνειρά μας, όσο 

ακατόρθωτα κι αν φαίνονται.  

Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου έφερε στην επιφάνεια πολλά και διαφορετικά 

συναισθήματα. Αισθάνθηκα θυμό για τον τρόπο που ορισμένοι άνθρωποι 

αντιμετωπίζουν τους συνανθρώπους τους, δίχως δηλαδή ίχνος αγάπης και στοργής. 

Ακόμη, με κατέκλυσε το αίσθημα της αγωνίας, αφού οι καταιγιστικές εξελίξεις με 

έκαναν να μην το αφήνω στιγμή από τα χέρια μου. Επιπλέον, μπήκα στην θέση αυτών 

των δύσμοιρων ανθρώπων και ένιωσα βαθιά μέσα μου την αδικία και την υποτίμηση  

που αισθάνονται, όταν συγκρίνουν τον εαυτό τους με άλλους ανθρώπους. Ακόμη, 

αισθάνθηκα ενοχές, διότι πολλές φορές έχω συναντήσει ανθρώπους με πραγματικές 

ανάγκες αλλά απλά τους προσπέρασα, γιατί ποτέ δεν σκέφτηκα πώς είναι να είσαι 

στη θέση τους και να αντιμετωπίζεις την αγένεια, την υποτίμηση και τον εξευτελισμό 

καθημερινά. Τέλος, λόγω του γεγονότος ότι το βιβλίο θίγει το ευαίσθητο θέμα του 

ρατσισμού, προβληματίστηκα αρκετά σχετικά με τις επιπτώσεις του νοσηρού αυτού 

φαινομένου. 

Στο μυθιστόρημα της Λίνας Λυχναρά «Διπλό Χτύπημα», η φιλόλογος και υπεύθυνη 

του θεατρικού ομίλου, Εύα Βρανά, επιλέγει να ανεβάσει τον «Έμπορο της Βενετίας», 

ένα έργο του Ο. Σαίξπηρ στο οποίο γίνεται λόγος για φυλετικές διακρίσεις, και έτσι 

να περάσει αντιρατσιστικά μηνύματα. Η καθηγήτρια, η οποία ήταν μέλος 

αντιρατσιστικών οργανώσεων, επιλέγει να διδάξει τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο για 

αρκετούς λόγους. Αρχικά, μέσω της αντίθεσης των λεγομένων της και των γεγονότων 

που διαδραματίζονται στο έργο, θα οδηγούσε τα παιδιά σε περισύλλογη και στη 

διαδικασία της σύγκρισης και της κριτικής σχετικά με τη στάση που θα πρέπει εκείνα 

να κρατήσουν για να θεωρούνται «Άνθρωποι». Ακόμη, μέσω των αισχρών λόγων που 

ανταλλάσσουν ο Σάυλοκ με τον Αντόνιο θα είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την 

καθημερινή υποτίμηση και τον εξευτελισμό που δέχονται αυτοί οι άνθρωποι από τους 

γύρω τους. Έπειτα, χάρη στην ανάγνωση του έργου αυτού θα είχαν την ευκαιρία να 

διεισδύσουν στο έργο και να δουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις από την οπτική 

γωνία του Εβραίου πρωταγωνιστή· να νιώσουν τα συναισθήματά του αλλά και τους 

βαθύτερους στοχασμούς του και να κάνουν τη σύγκριση του Αντόνιο με τον Σάυλοκ, 



 

καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο ρατσισμός είναι ανώφελος και η αισχρή 

συμπεριφορά του Αντόνιο παράδειγμα προς αποφυγή. Τέλος, το απόσπασμα από τον 

λόγο του Σάυλοκ στον Αντόνιο «Επειδή είμ' Εβραίος!... δεν θα γυρέψουμε εκδίκηση» 

θα τους προκαλέσει συναισθήματα λύπης, συμπόνιας και κατανόησης προς αυτούς 

τους ανθρώπους που πλήττονται από τις διακρίσεις και την αδικία. 

Είναι προφανές πως η τέχνη του θεάτρου ασκεί μεγάλη επίδραση στους αναγνώστες 

του μυθιστορήματος, καθώς το έργο αυτό κρύβει πολλά και βαθυστόχαστα μηνύματα. 

Αρχικά, η τέχνη έχει διδακτικό χαρακτήρα. Διδάσκει στους ανθρώπους τον σεβασμό 

και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Διδάσκει μέσω παραδειγμάτων της καθημερινής 

ζωής, όπως αυτό του Σάυλοκ και του Αντόνιο ή και αντίστοιχα του αφρικάνου 

Μάρκου και του Παύλου, πως όλοι είμαστε ίσοι αλλά όχι ίδιοι. Όλοι έχουμε ίσα 

δικαιώματα και μας αξίζει να περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που νοιάζονται για 

μας και μας αγαπούν. Κανείς δεν αξίζει να ζει στην αθλιότητα και στην απαξίωση, 

ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή ιδεολογίας. Ακόμη, το θεατρικό αυτό έργο 

απεικονίζει μέσα από την ιστορία και την ιστορική περίοδο στην οποία 

διαδραματίζεται (16ος αιώνας) τις αντιλήψεις των ανθρώπων την εποχή εκείνη. 

Επιπρόσθετα, καλλιεργεί τη βαθύτερη συνείδηση της ανθρωπιάς. Νουθετεί έμμεσα 

τους αναγνώστες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να θεωρούνται «Άνθρωποι». 

Μεταλαμπαδεύει αξίες, ιδανικά, ενώ θίγει το φαινόμενο ύπαρξης στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων, με σκοπό να ακονίσουν το μυαλό τους και να κατανοήσουν πόσο 

ανώφελες και παλαιομοδίτικες είναι οι  ρατσιστικές αντιλήψεις. Τέλος, ο ρόλος της 

τέχνης είναι να δώσει την αληθινή εικόνα της πραγματικότητας· να μας βγάλει από 

τον φανταστικό κόσμο όπου ζούμε, και να μας δώσει να καταλάβουμε πως η ζωή δεν 

είναι πάντα τόσο εύκολη όσο τη φανταζόμαστε. Θα υπάρξουν στιγμές που θα 

αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, θα ηττηθούμε και θα υποτιμηθούμε. Ποτέ όμως δεν 

πρέπει να παραιτηθούμε, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει όλοι να βγούμε 

νικητές! 


