
Σην βηβιίν «Γηπιό ρηύπεκα» ε ζπγγξαθέαο Λίλα Λπρλαξά παξνπζηάδεη κηα 

αζηπλνκηθή ηζηνξία γεκάηε δξάζε, ε νπνία πιέθεηαη γύξσ από έλα από ηα πιένλ 

ζεκαληηθά θνηλσληθά δεηήκαηα, ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ. Δίλαη, ινηπόλ, έληνλνο ζε 

όιν ην βηβιίν ν θνηλσληθόο ζρνιηαζκόο, κέζα από ηνλ νπνίν ε ζπγγξαθέαο ζέιεη 

λα καο πεξάζεη δηάθνξα κελύκαηα θαη ηδέεο. Σπγθεθξηκέλα, βαζηθό κήλπκα ηεο 

ηζηνξίαο είλαη ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνύ αλεμαξηήησο ηεο πξνέιεπζεο ή ηνπ 

ρξώκαηνο, θαζώο κέζα από ηελ πξνζπάζεηα ηεο θαζεγήηξηαο Δύαο Βξαλά θαη 

κέζα από ηελ παξάζηαζε ησλ παηδηώλ ζην Φεζηηβάι Μαζεηηθνύ Θεάηξνπ 

πξνβάιινληαη αληηξαηζηζηηθά κελύκαηα. Δπίζεο, κέζα από ηελ παξάζηαζε πνπ 

επέιεμε ε θαζεγήηξηα, ηνλ «Έκπνξν ηεο Βελεηίαο» ηνπ Σαίμπεξ, έλα έξγν ην 

νπνίν κπνξεί λα ζεσξεζεί ξαηζηζηηθό, πξνβάιινληαη αμίεο, όπσο ε αλεθηηθόηεηα, 

ε θαηαλόεζε θαη ε αιιειεγγύε. Γηα ηνλ ξόιν ηνπ Δβξαίνπ θαη ηεο θόξεο ηνπ 

επηιέγεη ηνλ Μάξθν, έλαλ κηγά, θαη ηελ Άλλα, κία ξνπκάλα κεηαλάζηξηα, ζέινληαο 

λα δείμεη όηη ε ηόηε ζύλζεζε ηεο Βελεηίαο ε νπνία απνηεινύληαλ από αλζξώπνπο 

από δηαθνξεηηθέο ρώξεο κπνξεί λα ππάξμεη θαη ζηε ζεκεξηλή Διιάδα. Καη κε ηε 

θξάζε ηνπ Σαίμπεξ «θ’ ό,ηη δελ καο αξέζεη, ην ζθνηώλνπκε» δείρλεη όηη δελ 

ζθνηώλνπκε θάηη απιώο επεηδή είλαη δηαθνξεηηθό θαη δελ καο αξέζεη. 

Δπηπξόζζεηα, κε ηνλ κνλόινγν ηνπ Δβξαίνπ ζην έξγν, όπσο ιέεη θαη ε Δύα Βξαλά, 

πξνζπαζεί λα δείμεη όηη δελ θαζνξίδνπλ ηνλ άλζξσπν ε πξνέιεπζε ή ην ρξώκα 

ηνπ, αληίζεηα απηέο πνπ ηνλ θαζνξίδνπλ είλαη νη πξάμεηο ηνπ. Αθόκα, δείρλεη ηελ 

αμία ηεο ηέρλεο θαζώο κέζα από απηή, θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα από ην Θέαηξν, 

θαηάθεξε λα θάλεη ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ όηη δελ ππάξρνπλ θαθέο θπιέο θαη λα 

ληώζνπλ όηη είλαη όινη ίζνη. Μέζα από ηελ ηέρλε θαηάθεξε λα απνβάιεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο, ηηο ξαηζηζηηθέο απόςεηο θαη ηελ μελνθνβία ησλ παηδηώλ θαη λα 

ηνπο εκθπζήζεη ηελ αιιεινθαηαλόεζε θαη ηελ αλεθηηθόηεηα.  

Η ηζηνξία απηή γελλά πιείζηα ζπλαηζζήκαηα ζηνλ αλαγλώζηε. Αξρηθά, κε 

θαηαθιύδεη έλα ζπλαίζζεκα κίζνπο θαη απέρζεηαο γηα ηνπο επηθίλδπλνπο ξαηζηζηέο 

εγθιεκαηίεο, νη νπνίνη κε ηηο επηζέζεηο ηνπο παξαιίγν λα ζηνηρίζνπλ ηηο δσέο 

κηθξώλ παηδηώλ, αιιά θαη κηα αγαλάθηεζε γηα ηελ μελνθνβηθή θνηλσλία, πνπ 

αλέρεηαη λα γίλνληαη ηέηνηα πεξηζηαηηθά. Σηε ζπλέρεηα, έλησζα ζαπκαζκό γηα ηελ 

Δύα Βξαλά, ε νπνία είλαη αθνζησκέλε ζηε δνπιεηά ηεο θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα αιιάμεη ηηο μελνθνβηθέο απόςεηο ησλ παηδηώλ θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζεη κε 

ζεηηθέο, αληηξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη αμίεο. Δπηπξόζζεηα, ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

«ρηππήκαηνο» από ηε ξαηζηζηηθή νξγάλσζε κνπ δεκηνύξγεζε κηα έληνλε 

αλεζπρία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απαγσγήο, έλησζα 

αγρσκέλε θαη ηξνκαγκέλε, γηαηί ηα παηδηά παξέκελαλ θξπκκέλα θαη ν αζηπλόκνο  



 

δελ ηα είρε βξεη. Τέινο, κε πιεκκύξηζε έλα ζπλαίζζεκα αλαθνύθηζεο, επηπρίαο 

θαη ζπγθίλεζεο, όηαλ ν Μάξθνο θαη ε Άλλα μαλαζπλαληήζεθαλ βνπξθσκέλνη κε 

ηνπο γνλείο ηνπο. Τν ηέινο ηεο ηζηνξίαο γελλά κηα αηζηνδνμία, θαζώο ε παξάζηαζε 

ζηέθζεθε κε κεγάιε επηηπρία θαη θαξπνθόξεζαλ νη πξνζπάζεηεο ηεο δαζθάιαο λα 

κεηαδώζεη ηα αληηξαηζηζηηθά κελύκαηα κέζσ ηνπ έξγνπ. 
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