
 

  



Η ςυγγραφζασ του βιβλίου παρουςιάηει μια ιςτορία με 

μακθτζσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο, αφοφ μια ρατςιςτικι 

οργάνωςθ προετοιμάηει ζνα διπλό χτφπθμα με ςτόχο τουσ 

ίδιουσ και τθν κακθγιτριά τουσ. α)  Ποια πιςτεφεισ ότι είναι 

τα μθνφματα που κζλει να περάςει μζςα από αυτιν τθν 

ιςτορία και ποια ςυναιςκιματα ςου δθμιουργικθκαν, όταν 

διάβαςεσ το βιβλίο; β) Ποιοσ ιρωασ τθσ ιςτορίασ είναι ο 

αγαπθμζνοσ ςου; Να ςκιαγραφιςεισ τθν προςωπικότθτά του 

και να τεκμθριώςεισ τθν απάντθςι ςου με ςυγκεκριμζνεσ 

αναφορζσ ςτο κείμενο. 

  α) το λογοτεχνικό βιβλίο «Διπλό χτφπθμα» τθσ Λίνασ 

Λυχναρά, παρουςιάηεται μία ιςτορία με μακθτζσ που 

πρόκειται οι ίδιοι και θ κακθγιτριά τουσ να δεχτοφν επίκεςθ 

από μία ρατςιςτικι οργάνωςθ κατά τθ διάρκεια ενόσ 

μακθτικοφ φεςτιβάλ. Μζςα από αυτι τθν ιςτορία, θ 

ςυγγραφζασ κζλει να μασ περάςει κυρίωσ αντιρατςιςτικά 

μθνφματα, αφοφ περιγράφει πολφ ηωντανά και παραςτατικά 

το μίςοσ και τον ρατςιςμό που υπάρχουν ςτον κόςμο μασ. το 

βιβλίο θ κακθγιτρια Εφα Βρανά «ανεβάηει» μαηί με τουσ 

μακθτζσ τθσ ζνα ζργο του αίξπθρ, τον «ϋΕμπορο τθσ 

Βενετίασ», προκειμζνου να τουσ διδάξει τθν αδικία και τον 

ρατςιςμό που υπάρχει ανζκακεν ςτθν κοινωνία. Δυςτυχϊσ, ο 

περιςςότεροσ κόςμοσ ταυτίηει ζναν άνκρωπο με τθν 

εκνικότθτα και τθ φυλι του. το ζργο του αίξπθρ ο άρχοντασ 

τθσ Βενετίασ Αντόνιο περιφρονεί τον Εβραίο άυλοκ και τον 

βρίηει με τα χειρότερα λόγια.  Όταν δεν προςφωνοφμε κάποιον 

με το όνομά του αλλά με τθν εκνικότθτά, τότε του ςτεροφμε 

τθν ατομικότθτά του. Σισ περιςςότερεσ φορζσ χαρακτθρίηουμε 



ζναν άνκρωπο χωρίσ καν να του ζχουμε μιλιςει, χωρίσ να 

ξζρουμε τισ πράξεισ του, τα ςυναιςκιματά του και τθν θκικι 

του. Μόνο και μόνο επειδι είναι ξζνοσ, ανικει ςε διαφορετικι 

φυλι ι ζχει άλλθ κρθςκεία, κεωροφμε ότι είναι κακόσ. Όπωσ 

λζει και θ Εφα Βρανά: «Δεν υπάρχουν καλζσ ι κακζσ φυλζσ, 

υπάρχουν άτομα που διαπράττουν καλζσ ι κακζσ πράξεισ».  

    Επίςθσ, ζνα άλλο ςθμαντικό μινυμα είναι ότι μπορεί εφκολα 

κάποιοσ άνκρωποσ να επθρεαςτεί από τισ απόψεισ ενόσ άλλου 

ιδιαίτερα όταν είναι ςυναιςκθματικά ευάλωτοσ. Για 

παράδειγμα, ο Θαλισ καταφζρνει να περάςει τισ ρατςιςτικζσ 

του απόψεισ ςτον Παφλο, ο οποίοσ νιϊκει μόνοσ και είναι 

αποξενωμζνοσ από τθν οικογζνειά του. Η μθτζρα του είναι 

βαριά άρρωςτθ και κανζνασ δεν του λζει αν τελικά κα ηιςει ι 

κα πεκάνει. Η ζλλειψθ επικοινωνίασ με τον πατζρα του τον 

ωκεί να εμπιςτευτεί άγνωςτουσ ανκρϊπουσ.   

   Σζλοσ,  ζνα πολφ ςθμαντικό μινυμα είναι θ αγάπθ που 

δείχνει θ Εφα ςτουσ μακθτζσ τθσ, αλλά επίςθσ και θ αγάπθ και 

το πάκοσ τθσ για τθ δουλειά τθσ.    

  Σα ςυναιςκιματα που μου δθμιουργικθκαν όταν διάβαηα 

αυτό το βιβλίο, ιταν κυρίωσ καυμαςμόσ για τθν κακθγιτρια 

του ςχολείου, Εφα Βρανά. Είναι μία εκπαιδευτικόσ με τθν 

ουςιαςτικι ζννοια τθσ λζξθσ. Θζλει να καλλιεργιςει τθν ψυχι 

και το πνεφμα των παιδιϊν και να τουσ περάςει τισ 

αντιρατςιςτικζσ τθσ απόψεισ. Ο τρόποσ διδαςκαλίασ τθσ δεν 

βαςίηεται ςτα βιβλία, όπωσ κάνουν ςτα περιςςότερα ςχολεία. 

Σο μάκθμά τθσ δεν είναι δαςκαλοκεντρικό, αλλά ζχει κζντρο τα 

παιδιά. Οργανϊνει μια κεατρικι παράςταςθ μζςα από τθν 

οποία μεταδίδει ςτουσ μακθτζσ τθσ βαςικά μθνφματα.  Η Εφα 

Βρανά είναι ζνασ δυναμικόσ άνκρωποσ, που διδάςκει ςτουσ 



μακθτζσ τθσ πωσ όλοι οι άνκρωποι, ανεξάρτθτα από τθ φυλι, 

το χρϊμα ι τθ κρθςκεία τουσ, είναι ίςοι.   

       Επίςθσ, διαβάηοντασ το βιβλίο ζνιωςα απζχκεια για τουσ 

ρατςιςτζσ. Οι άνκρωποι αυτοί μιςοφν όςουσ προζρχονται από 

άλλθ χϊρα, τουσ ςυμπεριφζρονται άςχθμα χωρίσ να γνωρίηουν 

τον χαρακτιρα τουσ, τουσ υποτιμοφν και τουσ προςβάλλουν. 

το βιβλίο αυτό, οι ρατςιςτζσ ζχουν φτιάξει ολόκλθρθ 

οργάνωςθ για να ςαμποτάρουν το αντιρατςιςτικό ζργο τθσ 

Εφασ Βρανάσ. Ακόμθ, ςτζλνουν απειλθτικά μθνφματα ςτθν 

Άννα που είναι από τθ Ρουμανία, επθρεάηουν τον Παφλο με τισ 

ρατςιςτικζσ τουσ απόψεισ και τον προτρζπουν να 

ςυμπεριφζρεται εχκρικά ςτον ςυμμακθτι του τον Παφλο που 

είναι μιγάσ. Νιϊκω βακφτατθ λφπθ για όλα αυτά που περνάνε 

οι ξζνοι ςε αυτιν τθν  ξενοφοβικι κοινωνία και τον ρατςιςμό 

που υφίςτανται. 

    β) Σο βιβλίο «Διπλό Χτφπθμα» περιζχει πολλοφσ και 

διαφορετικοφσ χαρακτιρεσ και με διαφορετικζσ 

προςωπικότθτεσ. Η αγαπθμζνθ μου θρωίδα είναι θ Εφα Βρανά. 

Η Εφα είναι θ κακθγιτρια του ςχολείου, θ οποία κζλει να 

«ανεβάςει» με τουσ μακθτζσ τθσ ζνα κεατρικό ζργο του 

αίξπθρ. Σο ζργο αυτό πολλοί άνκρωποι μπορεί να το 

κεωριςουν ρατςιςτικό, όμωσ θ ςκθνοκετικι ερμθνεία τθσ 

Εφασ, αποκαλφπτει τθν άλλθ του πλευρά, τθν αντιρατςιςτικι. 

Όπωσ πιςτεφει θ ίδια: «Σον ρατςιςμό τον κουβαλάμε εμείσ, οι 

κεατζσ, και όχι το ζργο». 

   Η Εφα Βρανά είναι ζνασ χαρακτιρασ πολφ δυναμικόσ, που 

ξζρει να υποςτθρίηει τισ απόψεισ τθσ. Δεν τθν επθρεάηουν οι 

απόψεισ των άλλων, οφτε οι αντιδράςεισ τουσ για το ζργο που 

επζλεξε να παρουςιάςει. Αυτό φαίνεται κυρίωσ ςτο ςθμείο 



όπου ο Κϊςτασ Αναγνϊςτου τθσ λζει πωσ είναι επικίνδυνο να 

«ανεβάςει» μια παράςταςθ που κεωρείται ρατςιςτικι. Εκείνθ 

του εξθγεί γεμάτθ πάκοσ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ αυτό 

το ζργο δεν είναι ρατςιςτικό. υγκεκριμζνα του λζει πωσ: «Άμα 

ςε μια παράςταςθ υπάρχει ζνασ κακόσ Εβραίοσ, λζμε πωσ ζτςι 

είναι όλοι Εβραίοι, κακοί;»    

   Επίςθσ, θ Εφα πιςτεφει ςτον εαυτό τθσ και ξζρει ότι κα 

καταφζρει να μεταδϊςει ςθμαντικά μθνφματα ςτουσ μακθτζσ 

τθσ. Ο τρόποσ διδαςκαλίασ τθσ δεν είναι δαςκαλοκεντρικόσ· 

αντικζτωσ ζχει ωσ κζντρο τουσ μακθτζσ τθσ και προςπακεί 

μζςα από εργαςίεσ και κεατρικζσ παραςτάςεισ να τουσ 

εξθγιςει το μίςοσ που κρφβει ο κόςμοσ. Η επιτυχία του 

μακιματόσ τθσ φαίνεται εκεί που μια μακιτριά τθσ θ Νεφζλθ 

τθν πλθςιάηει και τθσ λζει πωσ το μάκθμά τθσ είναι πάρα πολφ 

ενδιαφζρον και πωσ με αυτόν τον τρόπο πρζπει να γίνονται και 

τα υπόλοιπα μακιματα.  

  Ακόμθ, θ αγάπθ τθσ για τουσ μακθτζσ τθσ φαίνεται ςτο 

ςθμείο που βλζπει τθν Άννα μόνθ τθσ ςτο προαφλιο 

κοιτάηοντασ προβλθματιςμζνθ το κινθτό τθσ. Η Εφα κζλει να 

μάκει τι είναι αυτό που τθν απαςχολεί, ζτςι ϊςτε να μπορεί να 

τθ βοθκιςει.   

   Επομζνωσ, αυτό που καυμάηω περιςςότερο ςτθν Εφα Βρανά 

είναι θ μαχθτικότθτα και θ αυτοπεποίκθςι τθσ. Ζχει πάκοσ για 

αυτά που λζει και πιςτεφει και γιϋ αυτό κα ικελα πάρα πολφ 

μια μζρα να τθσ μοιάςω. 

 

  

 


