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Δλδεηθηηθή πορεία δηδαζθαιίας

• Γεκηοσργία θιίκαηος δεθηηθόηεηας - Αθρόαζε 
ηραγοσδηού ζτεηηθού κε ηε ζάιαζζα:

«Θάιαζζα,
ζάιαζζα, ηοσς ζαιαζζηλούς,
ζαιαζζάθη κοσ.
Μελ ηοσς ζαιαζζοδέρλεης, 
ζαιαζζάθη κοσ, 
θαη θέρε ηο ποσιάθη κοσ...»
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Δλδεηθηηθή πορεία…

• Αθνινπζνύλ ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ
λα γίλνπλ πξηλ από ηελ αλάγλσζε ησλ δύν
θεηκέλσλ γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο καζεηέο
θαη λα ηνπο παξσζήζνπλ λα εθθξαζηνύλ
ειεύζεξα.

• Οη δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνύλ
ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ή κέζα από εξγαζία
ζε νκάδεο (αλά δύν νη νκάδεο κπνξνύλ λα
αλαιάβνπλ π.ρ. από κηα δξαζηεξηόηεηα).
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1η δραςτηριότητα

• Με βάςθ το πλαίςιο «Περιμζνοντασ μια ςημαντική είδηςη»,
τα παιδιά εκφράηουν εμπειρίεσ τουσ και ςυναιςκιματα. Τα
ςυναιςκιματα καταγράφονται ςχθματικά ςτον πίνακα /ςε
καρτζλα.
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Περηκέλοληας κηα ζεκαληηθή είδεζε…

σλαηζζήκαηα

αλσποκολεζία αγωλία θόβος

π.τ.
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2ε δραζηερηόηεηα

• Οη καζεηέο 
ζρνιηάδνπλ 
ηνλ  πίλαθα 
ηνπ Θεόδσξνπ 
Ράιιε κε ηίηιν 
Η ηθεζία
(πεξηγξαθή 
θαη εξκελεία)

• Η ηθεζία

(πίλαθας Θ. Ράιιε)
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3ε δραζηερηόηεηα

• Οη καζεηέο πιάζνπλ κηα ηζηνξία κε ηελ ηερληθή ησλ
ζπζρεηηδόκελσλ ιέμεσλ (π.ρ. ζάιαζζα – λαπάγην – κάλα
ή κάλα – λαύηεο - λαπάγην) θαη, ελδερνκέλσο, κε ηε
βνήζεηα εηθόλσλ θαη ηε δηεγνύληαη πξνθνξηθά.
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Δλδεηθηηθή πορεία…

• Καηαγξαθή ζηνλ πίλαθα ησλ ηίηισλ ησλ δύν
θεηκέλσλ («Γέεζηο» ηνπ Κ.Π. Καβάθε θαη «Σν
κεγάιν καληάην», ηνπ Υξ. Λεβάληα).
Δπεμήγεζε /ζρνιηαζκόο ησλ ιέμεσλ δέεζε,
καληάην – ι.ρ. δίλνληαη ζπλώλπκα ηεο ιέμεο
καληάην (είδεζε, λέα, ρακπάξηα). Πξόβιεςε
πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηνπο ηίηινπο.

• Αλάγλσζε ησλ δύν θεηκέλσλ θαη επαιήζεπζε
ή κε ησλ πξνβιέςεσλ.

• ύλδεζε πεξηερνκέλνπ κε ηηο ηξεηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ.
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σλαλάγλωζε θεηκέλωλ

• πγθξηηηθή εμέηαζε /ζπλαλάγλσζε ησλ δύν θεηκέλσλ. Οη
καζεηέο κέζσ κηαο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηεξεπλεηηθήο
δηαδηθαζίαο εληνπίδνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ δύν
θεηκέλσλ (ηόζν λνεκαηηθέο όζν θαη εθθξαζηηθέο). Θα
κπνξνύζε π.ρ. λα δνζεί ζε έλα θύιιν /κηα θάξηα
εξγαζίαο ην εμήο δεηνύκελν γηα δηεξεύλεζε:

Να βξείηε νκνηόηεηεο /δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν
θείκελα ζε ζρέζε κε:
ην ζέκα
ηα πξόζσπα
ην ζθεληθό (ρώξν θαη ρξόλν)
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Βρίζθω οκοηόηεηες θαη δηαθορές…

Γέεζης Σο κεγάιο καληάηο

Θέκα

Πρόζωπα 

Χώρος 

Χρόλος 
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σλαλάγλωζε θεηκέλωλ…

• Έλα ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζρνιηαζηεί είλαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ θεληξηθώλ πξνζώπσλ (θαη
ζηα δύν θείκελα δεζπόδεη ε ηξαγηθή θηγνύξα ηεο
κάλαο, ηεο κάλαο πνπ βξίζθεηαη ζε άγλνηα γηα
ηελ ηύρε ηνπ παηδηνύ ηεο θαη ζε αλακνλή).

• Δπηπξόζζεηα, κέζα από ηε ζπγθξηηηθή εμέηαζε,
κπνξεί λα δηαθαλεί ν ζπλαηζζεκαηηθόο απόερνο
ησλ δύν θεηκέλσλ γηα ηνλ αλαγλώζηε-καζεηή.
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σλαλάγλωζε θεηκέλωλ…

• Παξάιιεια, κέζα από ηε δηεξεύλεζε ζα
αληηιεθζνύλ νη καζεηέο πώο πξνζεγγίδεηαη ην
ίδην ζέκα από δύν ινγνηέρλεο κε δηαθνξεηηθνύο
εθθξαζηηθνύο ηξόπνπο (νκόζεκα αιιά όρη
νκόηξνπα θείκελα).

• Με ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζα
αληηιεθζνύλ ηελ ππθλόηεηα θαη ηε ιηηόηεηα ηνπ
πνηεηηθνύ ιόγνπ έλαληη ηνπ πεδνύ. Αμίδεη επίζεο,
λα πξνζέμνπλ ηηο νκόερεο ιέμεηο ηνπ πνηήκαηνο
πνπ νκνηνθαηαιεθηνύλ (θεξί – θαηξνί, απηί –
απηή) θαη λα ζθεθηνύλ θαη άιιεο δηθέο ηνπο
(πξβι. Παηρληδόιεμα ηεο Θ. Υνξηηάηε).
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Γέεζης 
Κ.Π. Καβάθες

Η ζάιαζζα ζηα βάζε ηεο πήξ’ έλαλ λαύηε. -

Η κάλα ηνπ, αλήμεξε, πηαίλεη θη αλάθηεη

ζηελ Παλαγία κπξνζηά έλα πςειό θεξί

γηα λα επηζηξέςεη γξήγνξα θαη λαλ θαινί θαηξνί -

θαη όιν πξνο ηνλ άλεκν ζηήλεη η’ απηί.

Αιιά ελώ πξνζεύρεηαη θαη δέεηαη απηή, 

Η εηθώλ αθνύεη, ζνβαξή θαη ιππεκέλε, 

μεύξνληαο πσο δελ ζα ’ιζεη πηα ν πηόο πνπ πεξηκέλεη.

(Αλζοιόγηο Δ΄-η΄, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2001, ζ. 79)
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Σο κεγάιο καληάηο 

Χρήζηος Λεβάληας

Η λύρηα  είρε πέζεη γηα θαιά θαη ηνύηε - ε θαξκαθσκέλε ε Αζεκηώ - δελ έιεγε 
λα θάλεη βήκα απ' ην κνπξάγην. ηεθόηαλ ζύξξηδα ζηνλ ηνίρν ηνπ ςεινύ ρηηξίνπ 
πνπ 'ηαλ νξζσκέλν πάλσ ηνπ, πιάη ζηε ζάιαζζα, θη είρε γίλεη έλα ηόζν δα καύξν 
πξάκα, κηα κηθξή ζθνηεηλή βνύια, θαζώο ήηαλ κπνπκπνπισκέλε ζηελ άθξε ηνπ 
πιαθόζηξσηνπ. 

Σώξα λα, ζα 'βγαηλε απ' ην ςειό ρηίξην κε ηα κεγάια, ηα θηγθιηδόθξαρηα 
παξάζπξα, ηα θαηαθσηηζκέλα, θάπνην πξόζσπν ηεο ππεξεζίαο, θαλέλαο λαύηεο ή 
ιηκελνθύιαθαο, κε ηελ κπιε ζθνύξα κπινύδα ηνπ θαη ην κηθξό ρξπζό ζηξίηη ζην 
καλίθη, ζα 'ηξερε θνληά ηεο θαη ζα ηεο έδηλε ην κεγάιν καληάην. 

«Καιέ θεξά. Καιέ. Λάζνο θάκαηε. Ο γηνο ζνπ ν Φξαγθήο δεη. Μαο ην 'παλ ηνύηε 
ηελ ώξα, κε ηνλ ηειέγξαθν. ώζεθε κε πέληε άιινπο λνκαηένπο, απ' ην ηζνύξκν 
ηνπ θαξαβηνύ...» 

«Όρoπ, παηδί κνπ», έθαλε κε ζπαζκέλε θσλή θη έγεηξε ζην ζηήζνο ην θεθάιη 
ηεο. «Όρνπ, Φξαγθή κνπ». 

Ύζηεξα απ' ην ρακό ηνπ ζπρσξεκέλνπ, απηό ην παηδί ήηαλ ην κόλν ηεο 
ζηήξηγκα, ε πλνή ηεο ε ίδηα. 

αλ έξηρλε ην κάηη ηεο πάλσ ηνπ θη έβιεπε πνπ κεγάισλε, πνπ μεπεηαγόηαλ, πνπ 
ζήθσλε κπόη θαη γηλόηαλ άληξαο ζσζηόο, απνιεζκνλνύζε ηνλ παηδεκό ηεο, 
μέρλαγε ηηο πίθξεο ηεο. Καη ην βξάδπ πνπ εξρόηαλ θαη μάπισλε ν Φξαγθήο, ώξα 
πνιιή δε ζθάιηδε κάηη, ην 'ρε γπξηζκέλν πάλσ ηνπ, λα ηνλ θνηηάεη θαη λα 
θξπθνθακαξώλεη ην ζπιάρλν ηεο. 
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Λέμε ινηπόλ δελ έπεζε απ' ηα ρείιε ηεο, ζαλ είδε ηε ισιάδα ηνπ γηα ην κπάξθν. 
αλ πήγε θαη ηεο είπε ην κεγάιν λέν, πσο είρε θηάζεη πηα ε ώξα πνπ ζα 'παηξλε 
θαη ηνύηνο - ε κνλαρή ηεο ειπίδα ζηε δσή - ην δξόκν γηα ηε ζάιαζζα, ην δξόκν 
ηνπ ζπρσξεκέλνπ ηνπ Γεκήηξε, ζάκπσζε ην θσο ηεο, θόπεθε ε αλάζα ηεο. 
Όκσο ιέμε δελ άθεθε λα πέζεη από ην ζηόκα ηεο. 

Μνλάρα πήξε ηξεκάκελε ην θεθάιη ηνπ ζηα ρέξηα ηεο θαη ηνλ θαηαθηινύζε. 
Αθνύκπεζε ηα ρείιε ηεο αιαιηαζκέλε ζηα καιιηά ηνπ, ζην κέησπό ηνπ, ζην 
ζηήζνο ηνπ, λα κε δεη θείλνο ηα κάηηα πνπ 'ραλ πγξαλζεί, πνπ 'ραλ γίλεη ζα 
ζνισκέλε ζάιαζζα. 

«'Ορνπ, παηδί κνπ», έθαλε ζαλ λα μεθιεηδώλνληαλ ηα θπιινθάξδηα ηεο, θαζώο ηα 
ζπιινγηδόηαλ όια ηνύηα ε άκνηξε Αζεκηώ. 

«'Ορνπ, κνλάθξηβν αγόξη κνπ ...» 

Νόκηδε πσο δνύζε αθόκα θάπνην άζρεκν, θάπνην εθηαιηηθό όλεηξν. Πσο όια όζα 
ηεο είραλ πεη, ζαλ είρε καζεπηεί ην θαθό θη είρε πάξεη θξεληαζκέλε ην δξόκν πξνο 
ην κνπξάγην, δελ κπνξνύζαλ λα 'ηαλ αιεζηλά, πσο όπνπ θαη λα 'λαη ζα 'βγαηλε απ' 
ην ςειό ρηίξην θαλέλα πξόζσπν ηεο ππεξεζίαο, θάπνηνο λαύηεο ή 
ιηκελνθύιαθαο, κε ην ρξπζό ζηξίηη ζην καλίθη, γηα λα ηεο έδηλε ην θαιό καληάην. 

«Καιέ θεξά. Καιέ, ιάζνο θάκακε, ην παπόξη ζώζεθε, θη ν Φξαγθήο είλαη θαιά. 
Μαο ην 'παλε κε ηνλ ηειέγξαθν». 

Κη ε θαξκαθσκέλε Αζεκηώ, έκελε θνπινπξηαζκέλε, πιάη ζην κνπξάγην θη αο είρε 
πέζεη ε λύρηα γηα θαιά, θη αο κε θαηλόηαλε ςπρή γύξσ ηεο, όμσ απ' ην λαύηε ην 
ζθνπό, πνπ ζηεθόηαλ πέξα ζηελ πόξηα κε ηα ζηδεξέληα θάγθεια θη έδεηρλε ζα λα 
'ρε καξκαξώζεη αθνπκπηζκέλνο πάλσ ζη' όπιν ηνπ.  

(Η γιώζζα κνπ, Γ4, ΟΔΓΒ, 1990)
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τοιηαζκός 2οσ θεηκέλοσ «Σο κεγάιο καληάηο»
(γηα ηολ εθπαηδεσηηθό)

θεληθό ρώξνο: κνπξάγην

ρξόλνο: λύρηα

Πξόζσπα: ε Αζεκηώ – ε κάλα (θεληξηθό
πξόζσπν), ν λαύηεο (βνπβό πξόζσπν)

Θεκαηηθόο άμνλαο: κηα κάλα πεξηκέλεη ην
κεγάιν καληάην γηα ηε ζσηεξία ηνπ γηνπ
ηεο από ην λαπάγην.
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Παρόν  -

Η μάνα περιμένει 

στο μουράγιο

Παρελθόν -

Θυμάται το γιο της 

και την απόφασή του

να γίνει ναυτικός

Παρόν -

Η μάνα συνεχίζει 

να περιμένει 

στο μουράγιο



18

Νοεκαηηθή - εθθραζηηθή δηερεύλεζε
(ηη ιέεη – πώς ηο ιέεη)

• Με ύθος απιό θαη κε άκεζν ιόγν δίλεη ηελ ςπρνινγία
ηεο αλακνλήο θαη ηελ εγθαξηέξεζε ηεο κάλαο.

• Με γιώζζα θαζεκεξηλή - κε ιατθέο εθθξάζεηο
(λνκαηαίνη, κπόη) θαη λαπηηθό ιεμηιόγην (κνπξάγην,
ηζνύξκν, κπάξθν) - δσληαλεύεη ηε ζαιαζζηλή εηθόλα.

• Ο αθεγεηής δελ ζπκκεηέρεη ζηα δξώκελα, γλσξίδεη
όκσο ηα πάληα (παληνγλώζηεο) θαη θαίλεηαη λα
ζπκπάζρεη κε ηελ εξσίδα. Μαο δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ζε
γ΄ ξεκαηηθό πξόζσπν (ζηεθόηαλ) θαη ζε παξειζνληηθό
ρξόλν – παξαηαηηθό, θπξίσο, πνπ ππνδειώλεη ηελ
παξαηεηακέλε αγσλία ηεο κάλαο. Η ζηαηηθόηεηα ησλ
ξεκάησλ (δελ έιεγε λα θάλεη βήκα, ζηεθόηαλ, έκελε
θνπινπξηαζκέλε) δειώλεη όηη έρεη ζηακαηήζεη ν ρξόλνο
γηα ηε κάλα· θίλεζε ππάξρεη κόλν ζηε θαληαζία ηεο
(ηώξα λα, ζα ‘βγαηλε...).
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Νοεκαηηθή - εθθραζηηθή δηερεύλεζε
(ηη ιέεη – πώς ηο ιέεη)

Η αθήγεζε αξρίδεη έπεηηα από ηε ρξνληθή ζηηγκή
θαηά ηελ νπνία καζεύηεθε ην λαπάγην (in medias
res = ζηε κέζε ησλ πξαγκάησλ). Γίλεηαη ην παξόλ
ηεο ηξαγηθήο κάλαο (Η λύρηα...Φξαγθή κνπ),
αθνινπζεί αλαδξνκηθή αθήγεζε (flashback) ζην
παξειζόλ ηεο Αζεκηώο (Ύζηεξα... ζάιαζζα) θαη
ηέινο επαλεξρόκαζηε ζην παξόλ.
Απηό ην θσθιηθό ζτήκα αθήγεζες

ζπκππθλώλεη ηελ αγσλία θαη ηελ θάλεη ην κνλαδηθό
πεξηερόκελν ηεο ύπαξμεο ηεο Αζεκηώο. Οξηζκέλεο
θξάζεηο, κάιηζηα, επαλέξρνληαη ζηελ αθήγεζε,
γηα λα ηνλίζνπλ εκθαληηθά αθ’ ελόο ην βαζύ πόλν
ηεο κάλαο («Όρνπ παηδί κνπ») θαη αθ’ εηέξνπ ηε
ιαρηάξα ηεο γηα δηάςεπζε ηνπ θαθνύ καληάηνπ
(«ζα ’βγαηλε θάπνηνο», «Καιέ, ιάζνο θάκακε»...).
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Κπθιηθό ζρήκα αθήγεζεο

Παρόλ -
Η κάλα ζσλετίδεη 

λα περηκέλεη 
ζηο κοσράγηο

Παρόλ  -
Η κάλα περηκέλεη 

ζηο κοσράγηο

Αλαδροκή ζηο 
παρειζόλ -

Θσκάηαη ηε δωή κε 
ηο γηο ηες 
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Νοεκαηηθή - εθθραζηηθή δηερεύλεζε

Η ηζηνξία παξνπζηάδεηαη θπξίσο κέζσ ηεο
δηήγεζες, κέζα από ηελ νπνία δίλεηαη ν βνπβόο
πόλνο αιιά θαη ε βαζηά αγάπε ηεο κάλαο γηα ην παηδί
ηεο.
Παξεκβάιινληαη νξηζκέλεο περηγραθές πνπ

παίδνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν ζηελ αθήγεζε θαη όρη
δηαθνζκεηηθό (π.ρ. θηίξην ςειό κε κεγάια
θαηαθσηηζκέλα παξάζπξα ζε αληίζεζε κε ηελ
Αζεκηώ πνπ είρε γίλεη έλα ηόζν δα καύξν πξάκα).
Υξήζε εύζηνρσλ παξνκνηώζεσλ.
Αποσζία δηαιόγοσ, ε νπνία ηνλίδεη αθόκε

πεξηζζόηεξν ηελ ηξαγηθή κνλαμηά ηεο κάλαο, ηελ
απνπζία ζηε δσή ηεο (ηελ απνπζία πξώηα ηνπ άληξα
ηεο θαη ηώξα ηνπ γηνπ ηεο).
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Νοεκαηηθή - εθθραζηηθή δηερεύλεζε
(ηη ιέεη – πώς ηο ιέεη)

Μολόιογος – ν ιόγνο ηνπ θεληξηθνύ
πξνζώπνπ, ηεο κάλαο, πεξηνξίδεηαη ζε
επηθσλεκαηηθνύο κνλνιόγνπο, νη νπνίνη νπζηαζηηθά
απνηεινύλ κηα θξάζε επαλαιακβαλόκελε ηέζζεξηο
θνξέο («Όρνπ παηδί κνπ»). Μέζα απ’ απηόλ ηνλ
ειιεηπηηθό ιόγν εθθξάδεηαη ν ζπαξαγκόο ηεο.
ε εσζύ ιόγο, κέζα ζε εηζαγσγηθά, απνδίδεηαη

ε θαληαζηηθή απάληεζε θάπνηνπ πξνζώπνπ ηεο
ππεξεζίαο, ηελ νπνία αλακέλεη λα αθνύζεη κέζα
ζηελ παξαίζζεζή ηεο ε ηξαγηθή κάλα. Σα
αλακελόκελα απηά ιόγηα επηηείλνπλ αθόκε
πεξηζζόηεξν ηελ ηξαγηθόηεηα θαη, επηπξόζζεηα,
ζπάδνπλ ηε κνλνηνλία ηεο αθήγεζεο, δίλνληαο ζην
θείκελν δσληάληα θαη ελδηαθέξνλ.
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Μεηα-θεηκεληθές δραζηερηόηεηες
(γηα ηο 2ο θσρίως θείκελο)

 Γηήγεζε ηζηνξίαο κε θαλνληθή ρξνληθή ζεηξά (ην
κεγάισκα ηνπ παηδηνύ – ε απόθαζή ηνπ λα γίλεη λαπηηθόο
– ην λαπάγην – ε αλακνλή θαη αγσλία ηεο κάλαο ζην
κνπξάγην).
 Αιιαγή αξρήο ή ηέινπο ηεο ηζηνξίαο
 Αιιαγή πξνζώπνπ αθήγεζεο θαη νπηηθήο γσλίαο (ηελ

ηζηνξία δηεγείηαη ε κάλα ζε πξώην πξόζσπν)
 Αιιαγή ρξόλνπ ηζηνξίαο (παξαηαηηθόο αόξηζηνο

/ελεζηώηαο)
 Δκπινπηηζκόο θεηκέλνπ κε δηάινγν (κάλα – γηνο, κάλα –

λαύηεο).
 Τπόδπζε ξόινπ: ηη ζα ιέγαηε ζηε ραξνθακέλε κάλα γηα

λα ηελ παξεγνξήζεηε; (θαη γηα ην 1ν θείκελν)
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Εξ αφορμήσ των κειμζνων…

Διαθεματικότητα

• «Η ςχζςη του ανθρώπου με τη θάλαςςα» - μζςα από
διαφορετικά γνωςτικά πεδία:

 Γλώςςα – Λογοτεχνία: λεξιλόγιο για τθ κάλαςςα, θ
κάλαςςα μζςα από τθν ποίθςθ και πεηογραφία (π.χ. Ν.
Καββαδίασ, Α. Καρκαβίτςασ)

 Ιςτορία: θ κάλαςςα ωσ χώροσ εμπορίου και ναυτιλίασ και
ωσ πεδίο οικονομικοφ και πολιτικοφ ανταγωνιςμοφ (π.χ.
αποικίεσ, πολεμικζσ ςυγκροφςεισ κτλ.)

Αιςκθτικι Αγωγι: θ κάλαςςα ςτθ μουςικι, ςτθ
ηωγραφικι και ςτα άλλα είδθ τζχνθσ.

Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (πχ. ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ)

 Γεωγραφία (ςφνορα, ακτζσ) κ.ά.
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Θάλασσα και ποίηση…

• «Θάλασσα του πρωιού κι ανέφελου ουρανού»

Κ.Π. Καβάφης

• «Να σ’ αγναντεύω, θάλασσα, να μη χορταίνω»

Κ. Βάρναλης
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«Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονών 

Που θα ΄θελα να σε υιοθετήσω

Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία» 

 «Θυμάμαι τα παιδόπουλα, τους ναύτες που έφευγαν

Βάφοντας τα πανιά σαν την καρδιά τους

Τραγουδούσαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα

Κι είχαν ζωγραφιστούς βοριάδες μες στα στήθια»

Οδ. Ελύτης
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«Περάσαμε κάβους πολλούς πολλά νησιά τη θάλασσα

που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκιες.

Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε με ολολυγμούς

κλαίγανε τα χαμένα τους παιδιά

κι άλλες αγριεμένες γύρευαν το Μεγαλέξαντρο

και δόξες βυθισμένες στα βάθη της Ασίας».

Γ. Σεφέρης
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«Εχτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται 

σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού»

Ν. Καββαδίας
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«Ανταριασμένη θάλασσα, τα μυστικά κρατούσες,

κρυμμένα στις ασάλευτες, σπηλιές σου του βυθού

και σαν θεριό που απόκαμε, έκρυβες τη βοή σου,

κάτω από το αδύναμο σβήσιμο του αφρού.»

Χρ. Δημητρακάκη


