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Πορεία διδασκαλίας: 
 
•Ανάγνωση κειμένου 
•Επισημάνσεις: (Περιεχόμενο 
– Δραματικός Χώρος – 
Θεματικός Άξονας- Αφηγητής 
και Αφηγηματικές Τεχνικές -
Πληθυσμός του διηγήματος- 
του αφηγητή- Η χρήση του 
πλάγιου λόγου- Ρεαλισμός 
και ειρωνική διάθεση – Σχέση 
Ανθρώπου και Φύσης-
Ιδεολογικό Φορτίο). 
•Παράλληλες Αναγνώσεις 



Το κείμενο αυτό περιλαμβάνεται σε μια 

συλλογή χρονικών με τίτλο Το έλος, τα 
οποία ενέχουν σαφώς πολιτικό χαρακτήρα. 
 
• Θυμίζει διηγήματα του Α. Καρκαβίτσα, 
όπως τα Λόγια της πλώρης 
 
• Μπορεί να ενταχθεί και στη συλλογή 
Σπιλιάδες(=ξαφνική πνοή ανέμου από τη 
στεριά προς τη θάλασσα). Πρόκειται για 
τέσσερα διηγήματα, θαλασσογραφίες, που 
σκιαγραφούν την υπαρξιακή σχέση του 
ανθρώπου με τη θάλασσα, η οποία 
λειτουργεί ως πανίσχυρη μοίρα και θεός 
τιμωρός σε μια κοινωνία κλειστή, όπου οι 
άνθρωποι εμπλέκονται σε αδιέξοδες 
καταστάσεις και φθοροποιά πάθη. 

Η «Σοροκάδα»: 



Το 1976, όταν γράφτηκε το διήγημα, ο 

αντιαμερικανισμός ήταν πολύ έντονος 
μεταξύ των Ελλήνων. Η pax americana, η 
αλαζονική στάση των υπερεξουσιών που 
ασκεί, προκαλεί ισχυρές αντιστάσεις και 
αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν και εθνικοί λόγοι 
που ερμηνεύουν το φαινόμενο. Πρόσφατα 
είχε τελειώσει η εφτάχρονη δικτατορία για 
την εγκαθίδρυση της οποίας, μέσα στο 
γενικότερο κλίμα του ψυχρού πολέμου, 
είχαν συμβάλει καθοριστικά οι Αμερικανοί. 
Ο Πρόεδρος Κλίντον το ομολόγησε και 
ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα, όταν 
την επισκέφτηκε. Καταλυτικός, εξάλλου, 
ήταν ο ρόλος της Αμερικής και ιδιαίτερα 
του Υπουργού Εξωτερικών Κίσινγκερ στην 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο με όλες τις 
τραγικές συνέπειες για το νησί. 



Δραματικός 
χώρος του 
αφηγήματος: 
Είναι ο μόλος του Άι 
Νικόλα,  στη Ρόδο.  
 
Ο αφηγητής γνωρίζει πολύ 
καλά την τοπιογραφία του 
νησιού. Στο συγκεκριμένο 
σημείο ο Ν. Κάσδαγλης 
συνήθιζε να κολυμπάει. 
 
Στον πυθμένα του μόλου  
υπάρχουν τα συντρίμμια 
του αμερικανικού 
καταδρομικού. 



Ο θεματικός άξονας: 
 

Είναι το ναυάγιο του πολεμικού πλοίου του 
Αμερικανικού έκτου στόλου, που οφείλεται 
στην εγωϊστική στάση του καπετάνιου, ο οποίος 
αψήφησε τα στοιχεία της φύσης, περιφρόνησε 
τις υποδείξεις του τοπικού λιμεναρχείου, 
εμμένοντας στην αυστηρή εφαρμογή των 
κανονισμών του αμερικανικού ναυτικού. 



• Οι δύο ιστορίες του διηγήματος και η 

σύνδεσή τους με την αφήγηση: 

 

 Επισημαίνουμε δύο ιστορίες: 

α. Η προσωπική ιστορία του αφηγητή που 

συνηθίζει να κολυμπά σ` έναν χαμηλό μόλο, κοντά 

στο φανάρι του Άι Νικόλα.  

β. Αναφέροντας (ο αφηγητής) ότι στον βυθό της 

θάλασσας υπάρχουν κομμάτια καλώδια και 

λαμαρίνες περνάει στη δεύτερη, στην κύρια ιστορία 

που εγκιβωτίζεται στην πρώτη και είναι το ναυάγιο 
του αμερικανικού καταδρομικού.  «Οι δύο ιστορίες 

συνδέονται αναχρονιστικά με την αφήγηση και 

επικοινωνούν με μιαν ανάληψη: κομμάτια καλώδια 
και λαμαρίνες». 

Ο χρόνος της πρώτης είναι γενικός, 

εκφράζεται με ρήματα χρόνου ενεστώτα, της 
δεύτερης δηλώνεται συχνά: το απόγιομα, το 

σούρουπο, την άλλη μέρα, δύο τρεις μήνες (με 

ρήματα ιστορικού χρόνου).  



Ιστορικός και Αφηγηματικός Χρόνος: 
 
Δύο χρόνοι ιστορίας: Ο ένας αφορά στην 
πρωτοπρόσωπη ιστορία του αφηγητή, που 
βρίσκεται πιο κοντά στο παρόν του αναγνώστη, 
ενώ ο δεύτερος αφορά στην ιστορία του 
αμερικάνικου καταδρομικού που διαρκεί 2-3 
μήνες στο παρελθόν της πρώτης ιστορίας.  



Η πρώτη ιστορία:  

 
Καταλαμβάνει το 1/5 περίπου 

του κειμενικού χώρου (10 γραμμές) 

και δίνεται με τη μορφή της 

περιληπτικής επαναληπτικής 

αφήγησης, παρόλο που διαρκεί 

περισσότερο στον αντικειμενικό-

ιστορικό χρόνο (εφόσον αποδίδει 

τον χώρο και τις συνήθειες του 

αφηγητή) σε σχέση με τη δεύτερη 

ιστορία που διαρκεί 2-3 μήνες στο 

παρελθόν, όπως την προσδιορίζει 

ο αφηγητής.  

 

Επισήμανση: Η διαδικασία της 

αφήγησης διαφοροποιεί ήδη από 

την αρχή, το χρόνο τον κειμενικό 

σε σχέση με τον εξωκειμενικό-

φυσικό χρόνο. 
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Η δεύτερη ιστορία: 

 
 
 

 Εδώ η αφήγηση ακολουθεί τη 
σειρά των γεγονότων. 
 
 Ξεκινά με περίληψη –σε 
υπερσυντέλικο χρόνο- (9 γραμμές). 
Περιγράφονται από τον αφηγητή οι 
προετοιμασίες που γίνονται για 
υποδοχή του καταδρομικού.  
 
Οι προετοιμασίες αυτές σε 
πραγματικό χρόνο διήρκεσαν πολύ 
περισσότερο από το συγκεκριμένο 
περιστατικό της απογευματινής 
σοροκάδας, που στον χρόνο της 
αφήγησης θα διαρκέσει 
περισσότερο, καθώς αποτελεί το 
κεντρικό επεισόδιο του διηγήματος. 
 



Προσέχουμε 

ότι: 
α: Η αφήγηση της 

επίδρασης της σοροκάδας 

γίνεται σε χρόνο αόριστο με 

σύντομες, κοφτές προτάσεις 

που αποδίδουν: 

 

•  την ένταση και τη 

γοργότητα του φαινομένου,  

•  την επιβράδυνση στο 

χρόνο και την κειμενική 

έκταση (25 γραμμές), σε 

σχέση με την περιληπτική 

απόδοση των 

προηγουμένων γεγονότων. 
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β. Η τελευταία ενότητα (10 γραμμές) 
χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της 
αφήγησης, καθώς η εικόνα του ναυαγίου 
αποδίδεται συνοπτικά με τους χρονικούς 
προσδιορισμούς «την άλλη μέρα» και «2-3 
μήνες» .  
γ. Η αφήγηση επανέρχεται στην τελευταία 
πρόταση στο αφηγηματικό και αναγνωστικό 
παρόν με τον ενεστώτα διαρκείας («βλέπεις 
ακόμα») που αφορά στα μοναδικά 
απομεινάρια του ναυαγίου («παλιές 
λαμαρίνες και κομμάτια καλώδια») λέξεις-
κλειδιά για το πέρασμα από την πρώτη 
ιστορία στη δεύτερη. 
δ. Με τις αφηγηματικές αυτές διαπηδήσεις 
και τη διαστολή και συστολή του 
αφηγηματικού χρόνου, ο συγγραφέας 
προσδίδει στο κείμενό του ενάργεια και 
δραστικότητα, αντίστοιχη της σοροκάδας, 
που λειτουργεί έτσι συμβολικά τόσο σε 
επίπεδο περιεχομένου όσο και αφήγησης. 
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Ο διπλός ρόλος του αφηγητή: 

 

Στο διήγημα ο αφηγητής αναλαμβάνει 

δύο ρόλους: 

 

• Είναι ήρωας της πρώτης ιστορίας, 

γνωρίζει το συμβάν με το αμερικανικό 

πλοίο, ίσως και ως αυτόπτης μάρτυς. 

  

• Στη δεύτερη δεν συμμετέχει, αλλά ο 

ρόλος του είναι καθοριστικός: Μας 

περιγράφει τον χώρο, αναφέρεται στα 

πρόσωπα, σχολιάζει τα γεγονότα, 

«διευθύνει» την εξέλιξη του μύθου. 
• Στο διήγημα  έχουμε τον τριτοπρόσωπο 
παντογνώστη αφηγητή και η εστίαση είναι 
μηδενική εν γένει. Οι σκέψεις όμως του 
κυβερνήτη «δε γινόταν καλύτερη φροντίδα…» 
συνιστούν εσωτερικό μονόλογο που 
αποκαλύπτουν τη νοοτροπία και το ήθος του 
προσώπου. 

 



Αναλυτικά: 
 

Στην α΄ ενότητα του διηγήματος ο αφηγητής 

(πρωταγωνιστής της ενότητας) ξεκινά από το παρόν, 

τα συντρίμμια του πλοίου στον βυθό της θάλασσας, που 

λειτουργεί ως προσήμανση για το ναυάγιο. Στη 

συνέχεια, με αναδρομή στο παρελθόν, αφηγείται το 

περιστατικό του ναυαγίου και στην τελευταία 

παράγραφο επανέρχεται στο παρόν (σχήμα κύκλου) 

με τις ίδιες φραστικές επισημάνσεις.     

Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί και τα τρία 

πρόσωπα στην αφήγησή του:  
• Αρχίζει με το β΄ πρόσωπο «πρέπει να ξιπολυθείς για 

να πας στην άκρη του» που προσδίδει αμεσότητα στο 

κείμενο επικοινωνώντας άμεσα με τον αναγνώστη  

• Επιστρέφει στο α΄ πρόσωπο (τρίτη παράγραφος) και 

αναφέρεται στο ναυάγιο και εν συνεχεία εξιστορεί το 

περιστατικό με τριτοπρόσωπη αφήγηση, μένοντας 

αποστασιοποιημένος από τα δρώμενα.  

• Στον επίλογο επανέρχεται στο β΄ πρόσωπο 

εμμένοντας στην αληθοφάνεια  της ιστορίας, αφού 

μπορείς με το βυθοσκόπιο να δεις τα απομεινάρια του 

καραβιού. 



Η σκηνοθεσία των προσώπων 

Η ιστορία του ναυαγίου είναι ένα δράμα, και 
λειτουργεί το σχήμα  

ύβρις-άτη-νέμεσις. 
 

Ο κύριος ήρωας είναι ο αμερικανός κυβερνήτης 
και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα σκηνοθετούνται 
ως χορός αρχαίας τραγωδίας. 



Στη μέση περίπου της αφήγησης κι ενώ η σοροκάδα 
σαρώνει τα πάντα στο νησί, σημαντικό σημείο  για 
την εξέλιξη του μύθου, ο αφηγητής σκηνοθετεί την 
είσοδο του κύριου ήρωα, του αμερικανού 
καπετάνιου.  



•Υπερφίαλος υψώνει το ανάστημά του στη δύναμη της 
θάλασσας, 
•Αγνοεί τις εκκλήσεις των αρμοδίων, οι οποίοι του 
διαμηνύουν ότι «η σοροκάδα δε σηκώνει λεβεντιά», 
•Έμπειρος καπετάνιος, έχει υπέρμετρη εμπιστοσύνη στις 
ικανότητές του, στην επιστημοσύνη του, την τελειότητα 
των μηχανικών κατασκευών, αγνοεί τις υποδείξεις του 
λιμεναρχείου. «Κούνησε τους ώμους» με την αλαζονεία 
που εκτρέφει η πολεμική ισχύς της υπερδύναμης. 
•Η αντίδρασή του για την αντιμετώπιση της καταιγίδας 
έγκειται όχι στη μετακίνηση του πλοίου αλλά σε πρόσθετα 
μέτρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς: «οι κανονισμοί του 
προβλέπανε πως με τέτοιο καιρό έπρεπε να ’ναι 
φουνταρισμένος.. για να ’χει ατμό». 
•Ο Αμερικανός όχι μόνο παραβαίνει τους ναυτικούς 
κανονισμούς της Ελλάδας, αλλά περιφρονεί και τη χώρα 
και τον λαό της (σύνδρομο της υπεροχής των ισχυρών του 
κόσμου έναντι των μικρών και αδύναμων λαών). 
 

Ο αμερικανός κυβερνήτης:  



• Ο λιμενάρχης στη σκέψη του Αμερικάνου 

μπορεί να σημαίνει ιθαγενής που τόλμησε να 

δώσει οδηγίες στον κυβερνήτη ενός 

καταδρομικού μιας χώρας που διαφεντεύει τις 

τύχες του κόσμου.  

• Δηκτική είναι η αναφορά του αφηγητή 

στους κατοίκους του νησιού, ιδιαίτερα τους 

επιχειρηματίες, που κάνουν τα πάντα, 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν προς όφελός 

τους την επίσκεψη των Αμερικανών: «To 

λιμάνι είχε ετοιμαστεί να καλοδεχθεί τους 

Αμερικάνους».  

• Οι ξενόγλωσσες επιγραφές των μπαρ σε 

Black Cat, Rio Grande, Long John και η 

δουλοπρέπεια έναντι των ξένων στους 

οποίους προσφέρουν όλων των ειδών τις 

«υπηρεσίες» (κορίτσια από τον Πειραιά), 

πιστοποιούν τη γενικότερη αλλοτρίωση και 

έκπτωση των πολιτιστικών αξιών.  

 



Ο αφηγητής: 
•Ο έντονος αντιαμερικανισμός του 
δηλώνει το διάχυτο αίσθημα του 
ελληνικού λαού έναντι των 
Αμερικανών και της πολιτικής ή άλλης 
εξάρτησης από την υπερδύναμη. 
•Παρόμοια είναι και τα αισθήματα 
των άλλων Ροδίων για την 
αλλοτρίωση, την προσβολή της 
εθνικής αξιοπρέπειας με τη 
φαλκίδευση της ελληνικής γλώσσας 
που σημαίνει εν τέλει αυτή η 
προβολή του πολιτικού 
ιμπεριαλισμού. 
• Ωστόσο: οι ντόπιοι σπεύδουν να 
σώσουν τους αμερικανούς ναύτες 
από βέβαιο πνιγμό με μεγαλοψυχία 
και πληρώνουν αναιτίως φόρο 
αίματος στην αλαζονεία του 
κυβερνήτη με τον θάνατο του δύτη. 



Ειρωνική προοπτική: 
   
Εντοπίζουμε την ειρωνεία που φτάνει 

ως τον σαρκασμό. Να πως:  
 

Ξεκινώντας από τον πολιτικό υπαινιγμό 

με την επίσκεψη καλής θελήσεως, μ` εκείνο 

το «κάπως έτσι το λένε θαρρώ», υπονομεύει 

και εξουδετερώνει την καλή θέληση της 

υπερδύναμης. Η ειρωνεία  επιτείνεται με τις 

Αμερικανίδες που ήρθαν με το ίδιο πλοίο με 

τα κορίτσια, ταυτίζοντάς τες έμμεσα μαζί 

τους. Ειρωνεύεται τους ιδιοκτήτες κέντρων 

διασκέδασης που νοθεύουν την εθνική 

φυσιογνωμία του νησιού με την αλλαγή των 

ονομάτων. Η ειρωνεία αγγίζει κατ` εξοχήν 

τον ήρωα με τους αλαζονικούς 

διαστοχασμούς του και την τιμωρία του και 

κορυφώνεται στην επιλογική φράση: «Το 

κουφάρι απόμεινε τρεις μήνες 

καρφωμένο στα βράχια του χαμηλού 
μόλου για να δοξάζει τους κανονισμούς». 



Σχέση ανθρώπου - φύσης. 

   

 Στο διήγημά μας το ενδιαφέρον εστιάζεται και 

στη σχέση ανθρώπου - φύσης. Η σχέση αυτή 

δίνεται σε δύο παράλληλες και αντιθετικές πορείες: 

 

Η πρώτη πορεία εξελίσσεται μεταξύ του 

αφηγητή-κολυμβητή  και της θάλασσας. Στο νησί, 

όταν η σοροκάδα –νοτιοανατολικός άνεμος- 

κυριαρχεί, δημιουργεί ειδικές συνθήκες, αφού το 

νησί απομονώνεται και δεν υπάρχει ούτε 

ατμοπλοϊκή ούτε αεροπορική επικοινωνία.  

 

Ο αφηγητής αποδέχεται τη δαιμονική ορμή της 

θάλασσας, παίζει μαζί της αναπτύσσοντας μια 

ευδαιμονιστική, ερωτική σχέση, προφυλάσσοντας 

τον εαυτό του από τη μανία της σοροκάδας, 

γνωρίζοντας τα όριά του, δεν υπερβαίνει το σύνορο 

ασφάλειας, κολυμπά μέχρι τον μόλο. Οι κάτοικοι 

του νησιού κινούνται στο ίδιο πλαίσιο. Γνωρίζοντας 

ότι η θύελλα θα ξεσπάσει, συμμορφώνονται με τις 

εντολές του λιμεναρχείου και μετακινούν τα πλοία, 

μικρά και μεγάλα («το λιμάνι άδειασε μεμιάς…»).  
 



Η δεύτερη πορεία: 

 

 Είναι αυτή που επιλέγει ο αμερικανός 

πλοίαρχος, ο οποίος συγκρούεται και 

αντιμάχεται τις φυσικές δυνάμεις. 
  

 

 



Διευρύνοντας τη σκέψη… 
 

Ο μύθος του διηγήματος παραπέμπει σε 

μια γενικότερη θεώρηση της σχέσης 

ανθρώπου - φύσης στην ιστορία του κόσμου. 

Ο homo sapiens κατόρθωσε με την επιστήμη 

και την τεχνολογία να δαμάσει τα στοιχεία 

της Φύσης, ν` αποκαλύψει τα μυστήριά της, 

να κατακτήσει το σύμπαν, να ερευνήσει τον 

πλούτο της υδρόβιας ζωής, κατόρθωσε να 

αναγνώσει το βιβλίο της ζωής και να 

αποκωδικοποιήσει τον γενετικό κώδικα. 

Κατάφερε να διανοίξει τους 

πληροφοριόδρομους στον κυβερνοχώρο που 

προετοιμάζει μια νέα οικολογία του 

ανθρωπίνου πνεύματος.  
 

Όμως: το επιμύθιο του 

διηγήματος εκπέμπει ευκρινές σήμα· το 

αμερικάνικο αντιτορπιλικό ναυάγησε σε 

ελάχιστη ώρα, γιατί ο καπετάνιος 

περιφρόνησε την ορμή της σοροκάδας, τη 

δύναμη τη Φύσης (π.χ., το ναυάγιο του 

Τιτανικού). 



Συνδηλώνει ακόμα ότι σήμερα η 
υπαρξιακή σχέση φύσης - ανθρώπου έχει 
διαταραχθεί σε υπέρτατο βαθμό. Με την 
υβριστική μας πλεονεξία ανατρέψαμε την 
οντολογική αρμονία του κόσμου.  
 
Το προμηθεϊκό πάθος της επιστήμης και 
της τεχνολογίας επιφέρει τον αφανισμό 
της βιόσφαιρας και την αυτοχειρία της 
οικουμένης. Ξεχάσαμε ότι το Σύμπαν μάς 
υπερβαίνει και υποθηκεύσαμε το μέλλον 
της ανθρωπότητας, αγνοώντας το 
πολυδιάστατο νόημα που έχει η 
παρουσία μας στο περιβάλλον. 



Παράλληλες αναγνώσεις 

 
1.  Το διήγημα Σοροκάδα ίσως συνιστά μια μεταφορά της 

παραλογής Του κυρ Βοριά στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό το 

δημοτικό τραγούδι συνδέεται νοηματικά μαζί του. Τα 

αφηγηματικά και τα δραματικά μοτίβα των δύο κειμένων είναι 

συναφή: H διαπάλη ανθρώπου - φύσης, η τυφλή 

εμπιστοσύνη στο καράβι, η εντολή και η περιφρόνησή της, η 

περιπέτεια και η συντριβή του καραβιού. 
  Οι ίδιες φυσικές συνθήκες συνθέτουν τον κύκλο της 

τραγωδίας. Στην παραλογή όμως η πτώση του ήρωα, του 

κυρ Αντριά, είναι τραγική και εμπνέει τον έλεο και τον φόβο, 

γιατί ενέχει το στοιχείο της λεβεντιάς στον αγώνα του 

ανθρώπου να δαμάσει τη φύση, ενώ στο διήγημα εξαίρεται η 

τίσις, η τιμωρία της ύβρεως (η απονομή της δικαιοσύνης της 

θάλασσας, θα έλεγε ο Καρκαβίτσας), με τον ευτελισμό και την 

ταπείνωση του πλοιάρχου. Στην παραλογή, εξάλλου, έχουμε 

τον διάλογο της χαροκαμένης μάνας με τη θάλασσα, όπου η 

τελευταία αποδίδει την καταστροφή στον πρωτομάστορα που 

δεν φτιάχνει γερά καράβια. Εδώ, όμως, το καταδρομικό 

διαθέτει όλες τις προδιαγραφές της προηγμένης τεχνολογίας 

για ν’ αντιμετωπίσει τις θύελλες των ωκεανών. 

http://www.layoutsparks.com/1/82053/dolphin-blue-water-droplets-31000.html


2. Ο Α. Καρκαβίτσας επηρέασε τον 

Κάσδαγλη και με το θεματολόγιό του, ιδιαίτερα 

στα θαλασσινά διηγήματά του, στο λογοτεχνικό 

ύφος και τη ρεαλιστική απόδοσή προσώπων 

και γεγονότων. Αναφέρουμε ενδεικτικά:  

α) Στο διήγημα Ναυάγια μια παρόμοια 

σκηνή με την περιγραφή του ναυαγισμένου 

πλοίου στη Σοροκάδα. «Ένα τρεχαντήρι 

ομορφοφκιασμένο, άγγελος πρόβαινε με πανιά 

και ξάρτια, λες κι αρμένιζε ανάερα. Κι όμως 

ήταν καρφωμένο στο βράχο, σφιλιασμένο τόσο 

καλά στην πέτρα, που, ουδέ νερό ουδ` άνεμος 

μπορούσε να περάσει. Κι ένα σκυλί στην 

πρύμνη, δεμένο, γύριζε μάτια φωτιές, δάγκωνε 

την αλυσίδα και το νερό κοιτάζοντας αλύχταγε, 

αλύχταγε, σαν να έβριζε που χάλασε τ` 

όμορφοκάραβο» 

β) Τη συγκλονιστική περιγραφή της 

τρικυμίας στο διήγημα: Η δικαιοσύνη της 

θάλασσας. 

http://www.layoutsparks.com/1/104405/dolphin-kiss-blue-animated-31000.html
http://www.layoutsparks.com/1/104405/dolphin-kiss-blue-animated-31000.html


3. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση διακειμενικής 

ανάγνωσης αφορά στην Κίχλη του Γ. Σεφέρη, όπου 

περιγράφεται ποιητικά ένα ναυάγιο. 

 

 Άκουσα τη φωνή 

καθώς εκοίταζα στη θάλασσα να ξεχωρίσω 

ένα καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρόνια· 

το ’λεγαν «Κίχλη»· ένα μικρό ναυάγιο· τα 

κατάρτια, 

σπασμένα κυματίζανε λοξά στο βάθος, σαν 

πλοκάμια 

ή μνήμη ονείρων, δείχνοντας το σκαρί του 

στόμα θαμπό κάποιου μεγάλου κήτους νεκρού 

σβησμένο στο νερό.  

http://www.layoutsparks.com/1/80195/blue-dolphin-waters-waves.html

