
    Στο βιβλίο «Όμηρος στο πέλαγος» γίνεται αναφορά σε 

σημαντικά θέματα και ηθικές άξιες, όπως η σπουδαιότητα της 

φιλίας και της ελευθερίας, η διαφύλαξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και η αντιμετώπιση της απώλειας αγαπημένων 

πρόσωπων.  

Στο κείμενο υπάρχει η πρόταση ότι «όλα όσα αξίζουν έχουν ένα 

τίμημα». Η φράση αυτή προέρχεται από έναν διάλογο του 

Λαμπρού με τη μητέρα του, όταν αυτή βρισκόταν ακόμα στη ζωή. 

Εκεί οι αναγνώστες πληροφορούνται  ότι η Μακρόνησος υπήρξε 

τόπος εξορίας για τους ανθρώπους που είχαν ελεύθερη σκέψη και 

σημαίνει πως ό,τι αξίζει πραγματικά, έχει και ένα τίμημα, δηλαδή 

απαιτεί μία σημαντική θυσία.  

       Ένα ακόμα απόσπασμα που αναφέρεται σε μια σημαντική 

ηθική αρετή, είναι «η φιλιά σου δίνει δύναμη». Η φράση αυτή 

ίσως αποτελεί και το κύριο νόημα του βιβλίου, διότι ο ορφανός 

Λαμπρός βρίσκει αγάπη, στοργή και δύναμη μέσα από τη φιλία 

του με τον Ταξιάρχη, την αδελφή του και κυρίως τη φιλόλογο 

μητέρα τους που τον στηρίζει, τον εμπνέει και του 

συμπεριφέρεται σαν  μητέρα.  

      Ένα ακόμα ηθικό δίδαγμα του βιβλίου είναι ότι «δεν περνά η 

ζωή με ασφυξία ούτε με συστηματική φυγή». Η φράση αυτή 

τονίζει ότι δεν πρέπει να εγκλωβιζόμαστε στις δύσκολες 

καταστάσεις της ζωής, αλλά οφείλουμε  να τις αντιμετωπίζουμε 

με θάρρος. Επίσης, ούτε η συστηματική αποφυγή του 

προβλήματος αποτελεί λύση, όπως στην περίπτωση του 

Λαμπρού, ο όποιος καταφεύγει στην εξερεύνηση του βυθού, 

προκειμένου να απαλλαγεί -έστω για λίγο- από το βάρος της 

απώλειας της μητέρας του.   



     Ένα βασικό μήνυμα που θέλει να μεταδώσει η συγγραφέας 

μέσω του βιβλίου της, είναι και η σωστή διαχείριση των 

δύσκολων καταστάσεων, όπως η αντιμετώπιση της απώλειας 

αγαπημένων πρόσωπων. Στην περίπτωση του Λαμπρού η 

φιλόλογος τού επισημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει την 

πραγματικότητα, δηλαδή την απώλεια της μητέρας του, και να 

πάψει να απομονώνεται εξερευνώντας τον βυθό της θάλασσας.                                                 

Μία ακόμα βασική ιδέα του κειμένου είναι η ανάγκη σεβασμού 

και διαφύλαξης των πολιτιστικών μνημείων και της κληρονομιάς 

αλλά και η αξία των ηθικών αρετών. Συγκεκριμένα, όταν ο 

Λάμπρος εντοπίζει και ανασύρει από τον βυθό της θάλασσας το 

αρχαίο άγαλμα, επιθυμεί να το κρατήσει στο νησί, γιατί το θεωρεί 

σπουδαίο πολιτιστικό αγαθό και πιστεύει ότι ανήκει στον τόπο 

όπου βρέθηκε. Αντίθετα, ο πατέρας του, ο όποιος δεν διαθέτει τις 

ίδιες ηθικές αρχές με τον γιο του, θέλει να το πουλήσει σε Ιταλούς 

αρχαιοκαπήλους, για να κερδίσει  χρήματα. Η σύγκρουσή τους 

υπογραμμίζει την αντίθεση ανάμεσα στη διαφάνεια και τη 

διαφθορά, στον σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς και των 

αξιών, και στη θυσία κάθε πράγματος στον βωμό του κέρδους.   

 

    

 

 


