
 

Να προσπαθήσετε να ερμηνεύσετε τον τίτλο του βιβλίου. 

O τίτλος «Όμηρος στο πέλαγος» έχει διπλή ερμηνεία. Αρχικά, η αναφορά 

στον Όμηρο σχετίζεται με την αγάπη της κ. Μάγδας για τον επικό ποιητή, 

στον οποίο αναφέρεται πολλές φορές, αλλά και με την ιστορία του 

αγάλματος της Πύρρας, που προέρχεται από τα έπη του Ομήρου.  Γενικά, 

αποσπάσματα από την Οδύσσεια και την Ιλιάδα κυριαρχούν σε όλο το 

βιβλίο.  

     Η δεύτερη ερμηνεία σχετίζεται με την ομηρεία. Ο ήρωας, ο Λάμπρος, 

αισθάνεται ιδιαίτερα θλιμμένος από τον χαμό της μητέρας του και από τη 

σκληρότητα του πατέρα του και φαίνεται ότι «πνίγεται» στο νησί του. 

Ονειρεύεται να ταξιδέψει και με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τη σκληρή 

πραγματικότητα. Με άλλα λόγια νιώθει ότι είναι όμηρος στον τόπο του, 

αφού δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. 

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Σκύρο που βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο  του 

Αιγαίου Πελάγους. Τελικά το συγκεκριμένο πέλαγος αποδείχτηκε 

«άκαρπο», όπως το πέλαγος που αντίκριζε ο Οδυσσέας από την Ωγυγία, ή 

όχι; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου η δράση εκτυλίσσεται στην τάξη του 

σχολείου κατά την ώρα που οι μαθητές διδάσκονται την Οδύσσεια του  

Ομήρου και συγκεκριμένα τη ραψωδία ε’ που αναφέρεται στην παραμονή 

του Οδυσσέα στην Ωγυγία, στο νησί της Καλυψώς. Ο Οδυσσέας 

φυλακισμένος στο νησί της Καλυψώς κλαίει από νοσταλγία για την 

πατρίδα του, την Ιθάκη, «με μάτια βουρκωμένα, στυλωμένα πάντα στο 

άκαρπο πέλαγος». Το χαρακτηρίζει «άκαρπο», διότι δεν μπορεί να 

καλλιεργηθεί και να αποδώσει καρπούς, όπως η Μητέρα Γη. Τελικά το 

πέλαγος που αντικρίζουν τα παιδιά δεν αποδείχτηκε «άκαρπο», γιατί, 

όπως λέει ο Λάμπρος προς το τέλος  του βιβλίου, «η Πύρρα ζωντάνεψε το  



 

νησί και έδεσε τη φιλία μας. Θες πιο σπουδαίους καρπούς απ’ αυτούς;». 

Με άλλα λόγια ο θησαυρός που ανακάλυψαν ήταν από μόνος του ένας 

καρπός και έδωσε το μήνυμα ότι στο πέλαγος κρύβονται και άλλοι τέτοιοι 

θησαυροί. Επίσης, η ανακάλυψη αυτή έφερε πολύ κόσμο στο νησί άρα και 

χρήματα. Τέλος, έκανε τη φιλία των παιδιών πιο δυνατή και στάθηκε 

αφορμή, ώστε να «καρπίσει» μια πιο δυνατή αγάπη ανάμεσα στον Λάμπρο 

και στον πατέρα του. 

 

 

 

                                                                                                               


