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ΘΕΜΑ 2β
Ο διάλογος γίνεται:
α. ανάμεσα στη γριά Ρεΐζαινα και τον γιο της και
β. ανάμεσα στη γριά Ρεΐζαινα και τη νύφη της.

ΘΕΜΑ 3

ΔΗ

Ο διάλογος μεταξύ των προσώπων που συνομιλούν στα διαλογικά μέρη του
αποσπάσματος δεν είναι ουσιαστικός, γιατί τα πρόσωπα ουσιαστικά μονολογούν ή
δέχονται παθητικά τις θέσεις του συνομιλητή τους. Πρόκειται για τυπικούς
διαλόγους στους οποίους δεν υφίσταται γόνιμη επικοινωνία από τη στιγμή που οι
συμμετέχοντες σ’ αυτούς δεν αποκαλύπτουν όσα πραγματικά σκέφτονται και
αισθάνονται, ενώ ταυτόχρονα εμμένουν στις θέσεις τους, είναι δογματικά
προσκολλημένοι, αναπαράγοντας φόβους και προκαταλήψεις και αποφεύγοντας τη
διαφωνία που θα έδινε την ευκαιρία για περίσκεψη και εποικοδομητική συνομιλία.

ΟΥ

Σύρος , 5 Απριλίου 1932

ΣΠ

Αγαπημένη μου μητέρα,
Δεν θα ‘θελα να ψάχνω ευκαιρία να σου μιλώ κρυφά από τη σύζυγό μου μήτε
μ’ αρέσει να πω λόγια που θα σβήσουν στιγμιαία απ’ το μυαλό σου. Ξέρω πως ό,τι
σου ζητήσω θα το σεβαστείς, μα δεν είναι θέμα εντολών. Με νοιάζει να δεχτείς τη
γυναίκα μου στην καρδιά σου και όχι απλώς στο σπίτι μας.
Μητέρα, η Μαρίνα είναι καλή σύζυγος και καλή νύφη. Είναι διαφορετική από
τις γυναίκες τις δικές μας μα δεν υστερεί κάπου από δαύτες. Τίποτα δεν έχει να
ζηλέψει σε ομορφιά, σε νου, σε αγάπη. Ή θαρρείς πως τόσο εύκολα θα ξενιτευόταν
καμιά δικιά μας με προίκα, πλούσια, σε τόπο ξένο και άγνωστο. Τόσο με αγάπησε και
μ’ αγαπά που στιγμή δε δίστασε να ‘ρθει να ζήσει εδώ. Το χθες δε με νοιάζει κι ούτε
πρέπει να νοιάζει κανέναν.
Άνοιξε την καρδιά σου μητέρα. Αγκάλιασέ την και μίλα της μ’ αλήθειες. Δεν
μιλάς στη γυναίκα μου, μα στην κόρη σου. Τούτος ο τόπος είναι και δικός της πια.
Βοήθα την να το νιώσει. Πάρ’ την στο πλευρό σου. Δείξε της το νησί και τη ζωή μας.
Μίλα της για όσα νιώθεις, πονάς και αγαπάς και θα τα νιώσει και αυτή. Τίποτα
πιότερο δεν επιθυμώ παρά να σας δω αγαπημένες.
Σε φιλώ
Ο γιος σου
(Λέξεις : 218)

