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Aπόσπασμα από το βιβλίο τοσ Έρνεστ Υεμινγοσέι: «Ο γέρος και η θάλαζζα» , 

εκδ. Καζηανιώηη, Νεανική Βιβλιοθήκη. 

 

 
Ο Γέρος και η Θάλασσα (The Old Man and the Sea) είλαη κηα λνπβέια πνπ γξάθηεθε από ηνλ Έξλεζη 

Χέκηλγνπετ. Ο Έξλεζη Χέκηλγνπετ ζεκεησηένλ βξαβεύηεθε ην 1953 κε ην Βξαβείν Πνύιηηδεξ θαη ην 

1954 κε ην Βξαβείν Νόκπει. Τν κπζηζηόξεκα κηιάεη γηα έλα γέξν ςαξά πνπ κόλνο θαη αβνήζεηνο 

παιεύεη απειπηζκέλα ζηνλ σθεαλό, ζηα αλνηρηά ηεο Κνύβαο, κε έλαλ ηεξάζηην μηθία. 

 

 

Ο γέξνο θσπειαηνύζε ζηαζεξά, ρσξίο κεγάιε πξνζπάζεηα, γηαηί ήηαλ ήξεκε ε 

ζάιαζζα θαη ηνλ βνεζνύζε λα δηαηεξεί άλεηα ηελ ίδηα πάληα ηαρύηεηα, εθηόο από ηα 

θπκαηάθηα πνπ ζήθσλε θακηά θνξά ζηε δίλε ηνπ ην ξεύκα. Κη άθελε ην ξεύκα λα 

θάλεη εθείλν ηελ πεξηζζόηεξε δνπιεηά θαη θαζώο άξρηδε λα ραξάδεη πηα, είδε πσο είρε 

θηόιαο μαλνηρηεί πνιύ πην καθξηά από όζν ινγάξηαδε λα βξίζθεηαη εθείλε ηελ ώξα. 

«Γνύιεςα ζην βαζύ πεγάδη κηα νιάθεξε εβδνκάδα» ζθεθηόηαλ, «θαη δελ έθαλα 

ηίπνηα. Σήκεξα ζα δνπιέςσ πέξα εθεί, όπνπ καδεύεηαη ν ηόλνο, θαη κπνξεί καδί κε 

απηόλ λα βξεζεί θαη θαλέλα ςάξη κεγάιν». 

Πξνηνύ θέμεη γηα θαιά, έξημε ηα δνιώκαηα θη άθεζε λα ηνλ παξαζύξεη ην ξεύκα. Τν 

πξώην δόισκα ην ΄ξημε ζηηο ζαξάληα νξγηέο. Τν δεύηεξν ζηηο εβδνκήληα πέληε , ην 

ηξίην θαη ην ηέηαξην είραλ ξηρηεί κεο ζην γαιάδην λεξό ζηηο εθαηό θαη ζηηο εθαηόλ 

είθνζη πέληε νξγηέο. Τν θάζε δόισκα θξεκόηαλ κε ην θεθάιη πξνο ηα θάησ. Τν 

ζηέιερνο ηνπ αγθηζηξηνύ ήηαλ νιάθεξν κπεγκέλν ζην ςαρλό, θαινδνπιεκέλν θαη 

γεξά ζθηγκέλν, ελώ ηα αθάιππηα κέξε ηνπ αγθηζηξηνύ, ε θακπύιε θαη ε αηρκή ήηαλε 

ζθεπαζκέλα κε θξέζθηεο ζαξδέιεο…. 

Ο ήιηνο πξόβαιε απαιά από ηε ζάιαζζα θαη ν γέξνο κπόξεζε ηώξα λα δεί ηηο άιιεο 

βάξθεο, ρακειά πάλσ ζην λεξό, πνιύ θνληά ζηελ αθηή, ζθνξπηζκέλεο πέξα πέξα ζην 

ξεύκα…. 

 Ο γέξνο πξόζερε ηηο πεηνληέο. «Σήκεξα, δελ ήκνπλ ηπρεξόο. Πνηνο μέξεη όκσο; 

Μπνξεί αύξην. Κάζε κέξα είλαη κηα κέξα θαηλνύξηα. Πην θαιά λα είλαη θαλείο 

ηπρεξόο. Δγώ, όκσο πξνηηκώ λα ηα θάλσ όια κε αθξίβεηα. Έηζη, όηαλ έξρεηαη  ε ηύρε, 

είζαη έηνηκνο» ζθέθηεθε. 

 

ΕΡΧΣΗΗ 

 

 Αθνύ δηαβάζεηε ηα απνζπάζκαηα, λα ζρνιηάζεηε ην ξόιν ηεο ηύρεο θαη ηεο 
πξνεηνηκαζίαο . Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηηο θάζεηο ελόο ππνζεηηθνύ 

ςαξέκαηνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύζαηε εζείο ν ίδηνο, αλ ζαο δηλόηαλ ε 

επθαηξία; 

 Μπνξεί ην θείκελν λα έρεη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα;  
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