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ΕΡΓΑΙΕ 

 

Η ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδεη κηα ηζηνξία κε καζεηέο 

πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, αθνύ κηα ξαηζηζηηθή νξγάλσζε 

πξνεηνηκάδεη έλα δηπιό ρηύπεκα κε ζηόρν ηνπο ίδηνπο θαη ηελ 

θαζεγήηξηά ηνπο. 

 α) Πνηα πηζηεύεηο όηη είλαη ηα κελύκαηα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη 

κέζα από απηήλ ηελ ηζηνξία θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, όηαλ δηάβαζεο ην βηβιίν;  

 

Η ζπγγξαθέαο κέζα από ηελ ηζηνξία θαη ηελ πεξηπέηεηα ησλ παηδηώλ 

ζίγνπξα ζέιεη λα πεξάζεη ην κήλπκα ηεο ιζόηηηαρ αλλά και ηηρ 

ανάγκηρ ζεβαζμού ζηη διαθοπεηικόηηηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

ξαηζηζκόο είλαη  βιαβεξόο αιιά θαη αλνύζηνο, δηόηη ζηελ νπζία όινη 

είκαζηε ίζνη, αιιά όρη ίδηνη. Μέζα από ηελ έρζξα ηνπ Παύινπ θαη ηνπ 

Μάξθνπ κεηαδίδεη ην κήλπκα όηη όινη αλεμαξηήησο γιώζζαο, ρξώκαηνο, 

θπιήο, εζληθόηεηαο, ζξεζθείαο θαη λννηξνπίαο κπνξνύκε λα ελσζνύκε 

γηα ηελ επίηεπμε ελόο θνηλνύ ζηόρνπ. Όινη κπνξνύκε λα πνιεκήζνπκε 

ελσκέλνη γηα απηά πνπ πηζηεύνπκε. ηόρνο είλαη ε άξζε ησλ 

ζηεξενηύπσλ, δηόηη απηά καο θξαηνύλ πίζσ θαη δελ καο αθήλνπλ λα 

μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο καο. 

 Επίζεο, ε θαζεγήηξηα Εύα Βξαλά κε ηελ απνθαζηζηηθόηεηα θαη ην 

πείζκα ηεο απνθαζίδεη λα «αλεβάζεη» έλα ζεαηξηθό έξγν ην νπνίν 

απνδεηθλύεη όια ηα παξαπάλσ. Αθξηβώο επεηδή όινη ζα ην ζεσξήζνπλ 

ξαηζηζηηθό, εθείλε θαηαθέξλεη λα δηδάμεη πσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ 

είλαη ξαηζηζηηθό αιιά αθξηβώο ην αληίζεην! Πξνζπαζεί λα πεξάζεη 

ζηνπο ζεαηέο ην κήλπκα όηη δελ έρεη ζεκαζία εάλ θάπνηνο δελ κηιά ηελ 



ίδηα γιώζζα κε εκάο, δελ πηζηεύεη ζηνλ ίδην ζεό θαη δελ έρεη ην ίδην 

ρξώκα. 

 Αθόκα, επεηδή ην βηβιίν απηό απεπζύλεηαη θπξίσο ζε αλαγλώζηεο 

λεαξήο ειηθίαο, ε ζπγγξαθέαο πηζαλόλ λα ζέιεη αθελόο λα απνκαθξύλεη 

ηνπο λένπο από ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο θαη αθεηέξνπ λα ηνπο 

ελεκεξώζεη θαηά θάπνηνλ ηξόπν γηα ην πόζν εύθνια κπνξεί θαλείο λα 

ηνπο πιεζηάζεη θαη λα ηνπο πάξεη κε ην κέξνο ηνπ, κε ζθνπό λα ηνπο 

θαηεπζύλεη ζε θάηη πνιύ επηθίλδπλν. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Παύινπ, ν Θαιήο Γνύιηαο ηνλ θαηεύζπλε ζε πνιύ επηθίλδπλα 

κνλνπάηηα θαη παξόιν πνπ ν Παύινο ζθέθηεθε λα κηιήζεη γηα όια απηά 

ζηνλ παηέξα ηνπ, δελ ην έθαλε ιόγσ ησλ δηαηαξαγκέλσλ ζρέζεώλ ηνπο. 

Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, όηη πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηελ 

έληαμε καζεηώλ ζε ξαηζηζηηθέο νξγαλώζεηο, ζα πξέπεη νη ίδηνη νη 

καζεηέο λα απνθεύγνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο κε αγλώζηνπο αιιά 

θαη λα είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ, ελώ ζα 

πξέπεη λα ζπδεηνύλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ό,ηη παξάμελν πέθηεη ζηελ 

αληίιεςή ηνπο.  

Καζώο δηάβαδα ην βηβιίν δελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ έλησζα ηξόκν θαη 

θόβν. Από ηε ζηηγκή πνπ αληηιήθζεθα όινπο ηνπο θηλδύλνπο αιιά θαη 

ηε ρεηξαγώγεζε ηνπ Παύινπ από ηνλ Θαιή, ήκνπλ ζίγνπξε όηη όια 

απηά ζα απνβνύλ κνηξαία. Επηπξνζζέησο, έλα αθόκε ζπλαίζζεκα πνπ 

κνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ δένο, θαζώο δηάβαδα ηνλ κνλόινγν ηνπ 

άπινθ, ηνπ αδίζηαρηνπ Εβξαίνπ. Αθόκε, έλησζα ιύπε θαη ζπκπόληα 

γηα ηελ θαθόκνηξε Άλλα θαη ηα ζπλερή απεηιεηηθά κελύκαηα πνπ 

δερόηαλ. «Γηαηί δελ κηιά κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο γηα απηό; Ση ζέινπλ από 

εθείλε;», ήηαλ κεξηθέο από ηηο εξσηήζεηο πνπ κνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

Φπζηθά, δελ ζα κπνξνύζε λα παξαιεηθζεί ε ζπγθίλεζε πνπ έλησζα 

όηαλ ηα απαρζέληα παηδηά ζπλάληεζαλ ηνπο δηθνύο ηνπο (ε ζπδήηεζε 

ηνπ Μάξθνπ κε ηνλ Αιέθν, ε πεξεθάληα ηεο Άλλαο γηα ηνλ παηέξα ηεο 

θαη ε ζπδήηεζε ηνπ Παύινπ κε ηνλ παηέξα ηνπ). Επηπιένλ, ε ζηηγκή 

πνπ ν Παύινο θαη ν Μάξθνο ή αιιηώο ν Αληόλην θαη ν άπινθ έλσζαλ 

ηηο δπλάκεηο ηνπο ήηαλ ιπηξσηηθή. Αηζζάλζεθα ραξά θαη αλαθνύθηζε 

πνπ νη δύν «άζπνλδνη» ερζξνί ζπλεξγάζηεθαλ γηα πξώηε θνξά θαη 

ήξζαλ θνληά. Σέινο, έλησζα νξγή, δηόηη πίζηεπα όηη ηα ζρέδηα ησλ 

θαθνύξγσλ ηεο ξαηζηζηηθήο νξγάλσζεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ κε 

επηηπρία βιέπνληαο όιν ην ζρέδην πνπ είραλ νξγαλώζεη.  

 

β) Πνηνο ήξσαο ηεο ηζηνξίαο είλαη ν αγαπεκέλνο ζνπ; Να 

ζθηαγξαθήζεηο ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ θαη λα ηεθκεξηώζεηο ηελ 

απάληεζή ζνπ κε ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζην θείκελν. 



Έλαο από ηνπο ήξσεο ν νπνίνο θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ κνπ ήηαλ ν 

Παύινο. Απηό ην αγόξη κε ηελ ηδηαίηεξε πξνζσπηθόηεηα είλαη 

αλακθηζβήηεηα έλαο από ηνπο πην μερσξηζηνύο ραξαθηήξεο ηνπ βηβιίνπ 

απηνύ. Πξόθεηηαη γηα έλα αζών αγόξη, απξνεηνίκαζην, πνπ αγλννύζε 

όινπο ηνπο θηλδύλνπο πνπ επξόθεηην λα «ζπλαληήζεη» εθείλν ην 

απόγεπκα κεηά ηελ πξνπόλεζε ηνπ βόιετ. Όηαλ έπεζε πάλσ ηνπ ν 

λεαξόο απηόο άληξαο θαη ηνπ έθιεςε ηα παπνύηζηα, πίζηεςε όηη ήηαλ 

έλαο θιέθηεο. Πνύ λα ην ήμεξε όηη ήηαλ κία θαινζηεκέλε ζπλνκσζία, 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζε κία ξαηζηζηηθή νξγάλσζε; Όηαλ είδε ηνλ 

Θαιή, ηνλ κηθξόζσκν απηόλ άληξα λα ζπεύδεη λα ηνλ βνεζήζεη μαλά, 

πίζηεςε όηη δελ ππήξρε θάπνηα θαθή πξόζεζε. Ο Θαιήο Γνύιηαο 

κηιώληαο ηνπ γηα ηνπο «παλνύξγνπο, δνινθόλνπο θαη θιέθηεο» 

Εβξαίνπο, καύξνπο, Παθηζηαλνύο, Αιβαλνύο θαη γεληθόηεξα μέλνπο, 

πνπ «ζα πάξνπλ όιεο ηηο δνπιεηέο», «ζα καο ζθνηώζνπλ», «δελ ζα 

κπνξνύκε πηα λα δήζνπκε ζηε ρώξα καο» θαηαθέξλεη λα θνβίζεη ηνλ 

Παύιν θαη λα ηνπ «θαιιηεξγήζεη» ην αίζζεκα ηεο μελνθνβίαο. 

Καηαθέξλεη λα ηνλ θάλεη λα ηνλ εκπηζηεπηεί, ώζηε λα κπνξεί λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη, λα απνζπάζεη πιεξνθνξίεο. Όηαλ ιόγσ ηεο άζρεκεο 

θαηάζηαζεο ηεο κακάο ηνπ θαη ιόγσ ησλ ςεκάησλ ηνπ παηέξα ηνπ 

απνθαζίδεη λα κελ κηιήζεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ γηα ηνλ παξάμελν απηό 

άληξα, δελ θαηαιαβαίλεη όηη θάλεη ηεξάζηην ιάζνο. ηε ζπλέρεηα, όηαλ 

παξόιεο ηηο δεύηεξεο ηνπ ζθέςεηο δίλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ 

δεηά ν Θαιήο, δελ αληηιακβάλεηαη ζε ηη επηθίλδπλα κνλνπάηηα βαδίδεη 

νύηε θαη ζε ηη θίλδπλν έρεη εθζέζεη ηνπο δύν μέλνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Οη 

ξαηζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζην ζρνιείν ήηαλ αλακθηζβήηεηα 

απνηέιεζκα ησλ επηθίλδπλσλ απηώλ ζπδεηήζεσλ πνπ έθαλαλ ν Παύινο 

κε ηνλ Θαιή. Σα δηαδνρηθά ηνπ ιάζε ν Παύινο άξρηζε λα ηα 

θαηαιαβαίλεη κόιηο ηα δύν παηδηά γηα ηα νπνία ξσηνύζε ζπλέρεηα ν 

Θαιήο θαη γηα ηα νπνία είρε δώζεη ν ίδηνο πιεξνθνξίεο, εμαθαλίζηεθαλ. 

Καηάιαβε, ινηπόλ, ην ιάζνο ηνπ θαη πξνζπάζεζε λα ζώζεη ηνπο θίινπο 

ηνπ. Μόιηο είδε ηνπο δύν ζπκκαζεηέο ηνπ ηα θαηάιαβε όια: «Ση ζεκαζία 

έρεη ην ρξώκα, ε ρώξα, ην έζλνο, ν ιαόο, ε ζξεζθεία θαη ε λννηξνπία 

ελόο αλζξώπνπ; Τπάξρεη θάπνηνο ιόγνο λα ηνπο κηζώ; Μνπ έρνπλ 

θάλεη πνηέ θάηη; Καη αλ κνπ έρεη θάλεη έλαο, γηαηί λα κηζώ όιν ηνλ ιαό; 

Γηαηί λα ππάξρνπλ έρζξεο κεηαμύ καο; Τπάξρεη θάπνηνο ιόγνο;» Σέινο, 

αληηιήθζεθε όηη όινη, αλ θαη είκαζηε δηαθνξεηηθνί, είκαζηε ίζνη! Εθείλε 

ηε ζηηγκή μέραζε όιν ην κίζνο πνπ έηξεθε γηα ηνλ Μάξθν θαη γηα ηνπο 

μέλνπο γεληθόηεξα. Σώξα έπξεπε λα δηνξζώζεη ην ιάζνο ηνπ. Επηπρώο, 

ν ηέινο ηεο πεξηπέηεηαο ήηαλ αίζην! εκαζία έρεη πσο ν Παύινο δελ 

πξόθεηηαη λα θάλεη ην ίδην ιάζνο πνηέ μαλά θαη από εδώ θαη ζην εμήο 

μέξεη όηη όια ηα έζλε πξέπεη λα ελσζνύλ, ώζηε λα εμαιεηθζνύλ νη 

έρζξεο θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ όινη καδί ηνλ ΡΑΣΙΜΟ!  



Γηα όινπο απηνύο ηνπο ιόγνπο ν Παύινο είλαη ν αγαπεκέλνο κνπ 

ραξαθηήξαο. Παξόιν πνπ ζηελ αξρή  κνπ πξνθαινύζε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, έπεηηα θαηάιαβα όηη κέζα από ηα ίδηα ηνπ ηα ιάζε 

θαηάθεξε λα δηνξζσζεί, λα γίλεη θαιύηεξνο άλζξσπνο θαη λα βνεζήζεη 

άιινπο αλζξώπνπο. Καηάιαβα όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην κήλπκα πνπ 

ήζειε λα κεηαδώζεη ζηνπο αλαγλώζηεο ε ζπγγξαθέαο ήηαλ απηό!  

 

Σην κπζηζηόξεκα ηεο Λίλαο Λπρλαξά πξσηαγσληζηνύλ 

ζπγθεθξηκέλνη ήξσεο πνπ ππάξρνπλ θαη δξνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλόηεηά καο, ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό. Αλ ζνπ 

δηλόηαλ ε επθαηξία λα ζπλνκηιήζεηο κε έλαλ από απηνύο, πνηνλ ζα 

επέιεγεο; Να παξνπζηάζεηο πέληε εξσηήζεηο πξνο απηόλ, έηζη 

ώζηε λα ηνλ ςπρνγξαθήζεηο, λα κάζεηο ηα θίλεηξα ησλ πξάμεώλ 

ηνπ, ην παξειζόλ ηνπ θαη έηζη λα ηθαλνπνηήζεηο ηελ θηλεηήξην 

δύλακε ηεο πξνόδνπ, ηελ πεξηέξγεηά ζνπ. 

 

Έλαο από ηνπο ήξσεο ηνπ βηβιίνπ ν νπνίνο κε άγγημε πξαγκαηηθά ήηαλ 

ν Μάξθνο, ν καρεηηθόο θαη μερσξηζηόο κηγάο. Απηό ην παηδί παξόιεο ηηο 

δπζθνιίεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη, ζπλέρηζε λα κάρεηαη! Αλαθέξεηαη 

ζην βηβιίν όηη άιιαμε ζρνιείν, δηόηη είρε πέζεη ζύκα ζρνιηθήο 

παξελόριεζεο ιόγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ. ην ζπίηη ηνπ, ε θαηάζηαζε 

δελ ήηαλ θαιή, αθνύ έλησζε κόλνο ηνπ θαη πίζηεπε όηη ε κνλαδηθή ηνπ 

νηθνγέλεηα, ε κεηέξα ηνπ, ηνλ είρε παξακειήζεη θαη πξνζπαζνύζε λα 

μαλαθηηάμεη ηε δσή ηεο. Απηό πνπ κνπ έθαλε όκσο πεξηζζόηεξν 

εληύπσζε είλαη πνπ επέιεμε λα παίμεη ην ξόιν ηνπ άπινθ, ηνπ 

άπιεζηνπ θαη άζπιαρλνπ Εβξαίνπ. Γηαηί λα επηιέμεη απηόλ ηνλ ξόιν; 

Ήζειε λα πεξάζεη θάπνην κήλπκα ή κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν λα θάλεη ηελ 

επαλάζηαζή ηνπ; Ήζειε λα πξσηνηππήζεη; Μήπσο έλησζε όηη ν κόλνο 

ηξόπνο γηα λα δείμεη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ όισλ ησλ ιαώλ ήηαλ αλ έπαηδε 

απηόλ ηνλ ξόιν; Από ηελ άιιε, ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηνπ θάλεθε 

όηαλ άξρηζε λα ππνδύεηαη ηνλ ξόιν. Η εξκελεία ηνπ ήηαλ πξάγκαηη 

πέξα από θάζε θαληαζία. Πιένλ δελ ήηαλ ν Μάξθνο αιιά ν άπινθ. 

Ήηαλ ηόζν θαιόο ζηνλ ξόιν ηνπ πνπ όζνη ηνλ άθνπγαλ, ηαμίδεπαλ καδί 

ηνπ ζηε Βελεηία αηώλεο πξηλ θαη παξαθνινπζνύζαλ ηελ αγεθύξσηε 

έρζξα ησλ δύν πξσηαγσληζηώλ, ηνπ άπινθ θαη ηνπ Αληόλην! Πώο 

θαηάθεξε λα ππνδπζεί ηόζν πηζηά έλαλ ραξαθηήξα κε ηνλ νπνίν 

δηέθεξε ζε πάξα πνιιά; Πώο θαηάθεξε λα ληώζεη ζηα αιήζεηα ό,ηη 

έλησζε θαη ν αδίζηαρηνο Εβξαίνο; Όια ηα παξαπάλσ καο δηδάζθνπλ 

πσο ό,ηη ζέιεη θάπνηνο πνιύ, κπνξεί λα ην απνθηήζεη κόλν αλ 

αγσληζηεί ζθιεξά θαη πσο ό,ηη πξόβιεκα θαη αλ αληηκεησπίδεη θάπνηνο 

κπνξεί λα μεπεξαζηεί, αξθεί λα κελ ηα παξαηήζεη θαη λα παιέςεη γηα 



απηά πνπ πηζηεύεη! Καη ίζσο απηό λα ήζειε λα δηδάμεη θαη ν Μάξθνο 

όηαλ δήηεζε ηνλ ξόιν ηνπ άπινθ! Πξόθεηηαη, ινηπόλ, γηα έλα κάζεκα 

δσήο πξνο όινπο, κηθξνύο θαη κεγάινπο, καύξνπο θαη άζπξνπο, 

πινύζηνπο θαη θησρνύο, Υξηζηηαλνύο θαη Εβξαίνπο! 

Εάλ κπνξνύζα λα ζπλαληήζσ ζηα αιήζεηα ηνλ Μάξθν θαη λα 

ζπλνκηιήζσ κε απηόλ, ζα ήζεια λα ηνπ θάλσ πνιιέο εξσηήζεηο. 

Μεξηθέο από απηέο ζα ήηαλ: 

1. Γηαηί επέιεμεο ηνλ ξόιν ηνπ άπινθ; Ήζειεο λα πεξάζεηο θάπνην 

κήλπκα κέζα από απηόλ; Καη αλ λαη, πνην;  

2. Πώο θαηάθεξεο λα εξκελεύζεηο ηόζν πεηζηηθά ηνλ ξόιν απηό; 

Τπήξμε θάηη πνπ ιεηηνύξγεζε σο θίλεηξν;  

3. Με πνηνλ ηξόπν θαηάθεξεο λα μεπεξάζεηο όια ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αληηκεηώπηδεο, ηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε ζην ζπίηη ζνπ θαη 

ηνλ ξαηζηζκό πνπ δερόζνπλ; Είρεο βξεη θάπνηνλ ηξόπν, ώζηε λα 

ηα μεπεξλάο; 

4. Ση ζα έιεγεο ζε θάπνηνλ γηα λα ηνλ απνηξέςεηο λα εληαρζεί ζε 

θάπνηα ξαηζηζηηθή νξγάλσζε; Θα ηνπ κηινύζεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ζνπ εκπεηξία ζην ζέκα απηό; 

5. Πώο έλησζεο όηαλ αληηιήθζεθεο ηε ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

Παύινπ πξνο εζέλα; Πιεγώζεθεο; Αλαξσηήζεθεο πώο γίλεηαη 

από ηε κία κέξα ζηελ άιιε λα έρεη αιιάμεη ηειείσο ζπκπεξηθνξά; 

Πώο αληέδξαζεο; 


