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ΘΕΜΑ 2β 

Ο Καραγάτσης στο συγκεκριμένο απόσπασμα αξιοποιεί τον διάλογο. Πόσο ουσιαστική 

είναι, κατά τη γνώμη σας, η σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα που συνομιλούν; 

Με τη χρήση της αφηγηματικής τεχνικής του διαλόγου δίνεται η δυνατότητα σκιαγράφησης 

της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης των ηρώων μέσα από τα λεγόμενά τους. Έτσι, 

επιτρέπεται στον αναγνώστη να σχηματίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τα πρόσωπα 

του κειμένου αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Διάλογος/Σχέση Γιάννη - Μαρίνας: Σέβεται την επιθυμία της γυναίκας του να μην 

αποκαλύψει πληροφορίες για την πρότερη ζωή της, δείχνει κατανόηση και φαίνεται να την 

αγαπά (κρίνοντας από τη συζήτηση με τη μητέρα του), ενδιαφέρεται για την ευτυχία της και 

θέλει να νιώσει άνετα στο νέο της σπίτι. Η Μαρίνα, από την άλλη, ενώ αγαπά κι εκείνη τον 

σύζυγό της, δεν προτίθεται να μοιραστεί τα προσωπικά της βιώματα και ν’ ανοίξει την 

καρδιά της. Το ζευγάρι έχει μια ασυνήθιστη, για τα δεδομένα της εποχής, σχέση και αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η Μαρίνα ήταν ξένη και είχε μεγαλώσει διαφορετικά 

(εφόσον οι γυναίκες της εποχής δεν είχαν «παρελθόν» και η προσωπική τους ζωή πριν το 

γάμο ήταν ανύπαρκτη και συνεπώς τα πάντα ήταν γνωστά για εκείνες και δεν υπήρχαν 

κρυφές ιστορίες).   

Διάλογος/Σχέση Γιάννη – μητέρας (γριά Ρεΐζαινα): Τους ενώνουν δεσμοί αγάπης και 

αμοιβαίου σεβασμού, καταλαβαίνουν αμφότεροι τις βαθύτερες σκέψεις που κανένας απ’ τους 

δύο δεν τολμά να αποκαλύψει στον άλλο (π.χ. ο Γιάννης αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα του 

δεν αγαπά πραγματικά τη Μαρίνα και η γριά Ρεΐζαινα είναι πεπεισμένη πως η Μαρίνα δεν 

αγαπά πραγματικά τον γιό της). Σε αντίθεση με την κοινωνία της εποχής εκείνης, που οι 

μητέρες ήταν έντονα παρεμβατικές και πολλές φορές υπέσκαπταν τη θέση των γυναικών 

των παιδιών τους, η γριά Ρεΐζαινα στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρουσιάζεται διακριτική. 
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Δεν προσπαθεί να υποσκάψει φανερά τη νύφη της, αν και η προδιάθεσή της μαρτυρά μια 

τέτοια πρόθεση. Ωστόσο, δεν τολμά να αντιδράσει, όπως οι συνήθεις μητέρες εκείνης της 

εποχής, σεβόμενη το θέλημα του γιου της. 

Διάλογος/Σχέση Μαρίνας - μητέρας: Η πεθερά σέβεται την ιδιότητα της Μαρίνας ως 

συζύγου του πρωτότοκου γιου της και χαίρεται για το γεγονός ότι η προίκα της συνετέλεσε 

στην επαγγελματική του ανέλιξη. Ίσως και να τη συμπαθεί, σίγουρα όμως δεν την αγαπά, 

διότι πιστεύει πως τα αισθήματά της για τον Γιάννη δεν είναι πραγματικά. Το πέπλο 

μυστηρίου που καλύπτει το παρελθόν της νύφης της την ανησυχεί και, ως αποτέλεσμα, 

γίνεται καχύποπτη απέναντί της και συμβιώνει αναγκαστικά μαζί της. Η σχέση των δύο 

γυναικών περιορίζεται στους μονολόγους της γριάς Ρεΐζαινας που το μόνο που προσφέρουν 

είναι η κάλυψη της αμήχανης σιωπής μεταξύ τους. Από τη μεριά της, η Μαρίνα δείχνει τον 

απαιτούμενο σεβασμό στην πεθερά της και νιώθει ευγνωμοσύνη που επιμελείται τη 

φροντίδα του νοικοκυριού. Την ακούει με προσοχή, ακόμα και συγκίνηση, όταν της αφηγείται 

ιστορίες, ωστόσο φαίνεται να αντιμετωπίζει επιδερμικά τις σκέψεις και τις εξομολογήσεις 

της, καθώς δεν την ενδιαφέρουν πραγματικά.   

Γενική εκτίμηση: Οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων του αποσπάσματος δε φαίνεται να είναι 

ουσιαστικές. Κανένας δεν αποκαλύπτει τις βαθύτερες σκέψεις και ανησυχίες του και όλοι 

κρατούν μυστικά. Επιδιώκουν την ύπαρξη ισορροπημένων και αρμονικών σχέσεων εντός 

σπιτιού, ωστόσο όλοι τους γνωρίζουν πως αυτό είναι επιφανειακό. Η Μαρίνα είναι ιδιαίτερα 

εσωστρεφής στην προσπάθειά της να απωθήσει το παρελθόν των παιδικών της τραυμάτων 

και η διαχυτικότητα με τα μέλη της νέας της οικογένειας είναι περιορισμένη. Η γριά 

Ρεΐζαινα, ως κλασική μητρική φιγούρα της εποχής, είναι καχύποπτη με καθετί ξένο και 

άγνωστο και ιδιαίτερα με τη νύφη της, καθώς απέχουν όχι μόνο λόγω ηλικίας αλλά και λόγω 

εθνοφυλετικών διαφορών, οι οποίες αντανακλώνται στη νοοτροπία της καθεμιάς. 

Υποβόσκει, λοιπόν, ανταγωνισμός στη σχέση τους. Ο Γιάννης, από τη μεριά του, αποδέχεται 

το άγνωστο παρελθόν της Μαρίνας δείχνοντας κατανόηση και χωρίς να ρωτά λεπτομέρειες, 

κάτι που επιβάλλει και στη μητέρα του. Σεβόμενος, βέβαια, και τις δύο προσπαθεί με κάθε 

τρόπο να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά τους. Πεθερά και νύφη, ωστόσο, αποτελούν δύο 

διαφορετικούς πολιτιστικούς φάρους οι οποίοι είναι αδύνατο να επικοινωνήσουν βαθύτερα, 

καθώς έχουν τελείως διαφορετικό αξιακό υπόβαθρο. Έτσι, η επιφανειακή αντιμετώπιση της 

καθημερινότητας φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για τους ήρωες, αφού μια ουσιαστικότερη 

προσέγγιση θα έφερνε στο φως πληθώρα προβλημάτων που πιθανότατα θα διατάρασσαν τις 

ισορροπίες μέσα στην οικογένεια.   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άνωθεν προσέγγιση αποτελεί ενδεικτική πρόταση με ιδέες που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται οι απαντήσεις των μαθητών 

να έχουν αντίστοιχη έκταση.  

ΘΕΜΑ 3 Ερμηνεία και παραγωγή λόγου (150 - 200 λέξεις) 
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Υποθέστε ότι είστε ο νεαρός ήρωας του έργου, ο Γιάννης. Να γράψετε ένα γράμμα στη 

μητέρα σας, τη γριά Ρεΐζαινα, στο οποίο θα της εξηγείτε ότι πρέπει να αλλάξει την 

επιφυλακτική της στάση απέναντι στη Μαρίνα, να βρει κοινά σημεία επαφής μαζί της και να 

τη βοηθήσει να προσαρμοστεί στη νέα της πατρίδα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Κειμενικό είδος: Γράμμα 

Γλώσσα: απλή, άμεση, συναισθηματική 

Ύφος: απλό, ανεπιτήδευτο, προσωπικό, φυσικό 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 

1. Δήλωση τόπου και χρόνου: π.χ Σύρος, __/__/1927 (η ιστορία τοποθετείται στα 1927 – 1935) 

2. Προσφώνηση: Αγαπημένη μου μητέρα, 

3. Πρόλογος: Προαναγγελία θέματος 

π.χ Μέρες τώρα ψάχνω την κατάλληλη ευκαιρία να σου μιλήσω, μα αδυνατώ μπροστά στη 

Μαρίνα… βασανίζομαι από σκέψεις για τις μεταξύ μας σχέσεις από τότε που παντρεύτηκα/ 

με απασχολεί εντόνως η σχέση σου με τη Μαρίνα…/ Η διακριτικότητα που έχεις επιδείξει στο 

θέμα του γάμου μου είναι αξιοθαύμαστη και σ’ ευχαριστώ από καρδιάς. Ξέρω ότι την 

συμπαθείς, αλλά διαισθάνομαι ότι είσαι επιφυλακτική απέναντί της και ας αποφεύγεις να 

μου το αποκαλύψεις, για να μη στεναχωρηθώ. Ωστόσο, θεωρώ ότι αξίζει να κάνεις μια 

προσπάθεια να την καταλάβεις λίγο παραπάνω… 

4. Κυρίως θέμα: Αναφορά στον χαρακτήρα και το υπόβαθρο της Μαρίνας – Συναισθήματα 

Γιάννη (αποστολέα) για εκείνη – Προτροπή στη μητέρα για επαναπροσδιορισμό της 

σχέσης με τη νύφη της 

π.χ Η Μαρίνα είναι άνθρωπος παρεξηγημένος. Το παρελθόν της την έχει τόσο ψυχολογικά 

τραυματίσει, ώστε δε μου κάνει εντύπωση που αρνείται να αναφερθεί σε αυτό…/Η 

μεγαλύτερη απόδειξη της αφοσίωσής μου σε εκείνη είναι η εμπιστοσύνη που της έχω και το 

γεγονός ότι σέβομαι την επιθυμία της να προσπαθήσει να ξεχάσει αυτά που τόσο την 

πλήγωσαν… την ίδια στάση θα σε παρακαλούσα να κρατήσεις κι εσύ απέναντί της…/  Είναι 

καλή και δοτική σύζυγος…/ Με νοιάζεται και με αγαπά…/ Κοντά της νιώθω ευτυχισμένος…  

Με χαροποιεί το γεγονός ότι τη δέχτηκες στο σπίτι μας και την αντιμετωπίζεις με τον 

ανάλογο σεβασμό, αντιλαμβάνομαι όμως και την επιφυλακτικότητά σου. Την αισθάνομαι 

κάθε φορά που την κοιτάς, κάθε φορά που συζητάτε…/ Οι ώρες που περνάτε μόνες σας στο 

σπίτι είναι πολλές και το γνωρίζω…/ Προσπάθησε να την πλησιάσεις… μην αφήσεις τη 
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δυσκολία της να ανοίγεται να σταθεί εμπόδιο ανάμεσά σας… Για ν’ ανοίξει ένας άνθρωπος 

την καρδιά του, χρειάζεται η καλή προαίρεση/ να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες οι 

οποίες θα της επιτρέψουν να εξωτερικευτεί, όμως, για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να έχει 

πρωτίστως εξασφαλίσει τη δική μας κατανόηση και στήριξη… / Η αρνητική προδιάθεση και η 

επιφυλακτικότητα από μέρους σου θα επιτείνει την εσωστρέφεια της Μαρίνας και αυτό θα 

φέρει τη σχέση μας μαζί της σε αδιέξοδο…/ Ο ρόλος σου σε αυτή την προσπάθεια είναι 

σπουδαίος/ κομβικής - βαρύνουσας σημασίας μητέρα… 

 

5. Επίλογος: Προτροπή στη μητέρα για περαιτέρω σκέψη – ευχή για το μέλλον 

π.χ Δε θα με χαροποιούσε τίποτα περισσότερο από το να σας δω μια μέρα δεμένες και 

πραγματικά αγαπημένες. Οι δυο πιο σημαντικές γυναίκες της ζωής μου. Παρακαλώ σκέψου 

όσα σου εξέθεσα και προσπάθησε να της δώσεις μια ευκαιρία και, ίσως κάποτε, μια θέση 

στην καρδιά σου.  

 

6. Αποφώνηση: Με σεβασμό,  

   Γιάννης 

 

 

 

 

 

 

 


