




 «Όλα όσα αξίζουν έχουν ένα τίμημα» 

 
 Μία από τις μεγαλύτερες αξίες της ζωής είναι η τόλμη να λέμε την αλήθεια και 

γι’ αυτό η αξία ενός ανθρώπου μετριέται και από το πόσο ειλικρινής είναι. Αυτό 

όμως δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται θάρρος. Συνήθως οι άνθρωποι για να είναι 

αρεστοί, καταφεύγουν σε ψέματα και δικαιολογίες, γιατί η αλήθεια τις 

περισσότερες φορές πληγώνει και προκαλεί πόνο. Οι άνθρωποι φοβούνται τον 

πόνο και τη μοναξιά. Δυστυχώς, αυτό είναι και το τίμημά της. Τέλος, είναι 

σημαντικό να καταλάβουμε ότι, όταν είσαι ειλικρινής, δεν ανησυχείς για τίποτε, δεν 

φοβάσαι κανέναν! 

 
 «Η κρυφή ομορφιά είναι η ευγένεια της ψυχής, η καλοσύνη και η 

ανρθωπιά, που δεν τις μολύνει τίποτα, ούτε και τα χρήματα» 

 
 Ζούμε σε μια εποχή όπου όλα γύρω μας αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει σταθερό 

και σίγουρο. Ο κόσμος αυτός δεν φημίζεται για την ανθρωπιά, την καλοσύνη και 

την ευγένεια της ψυχής των ανθρώπων. Νομίζουμε πως όλα εξαγοράζονται με 

χρήματα, όπως οι φιλίες αλλά και οι σχέσεις των ανθρώπων. Ο καταναλωτισμός 

έχει εισβάλει στις ψυχές των ανθρώπων και το «εμείς» έγινε «εγώ». Όμως, αυτό 

ισχύει για όσο οι άνθρωποι έχουν χρήματα. Όταν βιώνουμε δύσκολες 

καταστάσεις, τότε καταλαβαίνουμε πως η πραγματίκή αξία βρίσκεται στην ψυχή 

μας. Το πιο σπουδαίο και «ακριβό» είναι να παραμένεις άνθρωπος, να βοηθάς με 

ό,τι έχεις τον συνάνθρωπό σου, τους φίλους σου, την οικογένειά σου. Ένα απλό 

χαμόγελο, μια ζεστή αγκαλιά, ένα φιλόξενο σπίτι είναι αγαθά πανάκριβα. Γιατί στο 

τέλος το μόνο που μένει είναι η ανθρώπινη αξία και όχι η αξία του χρήματος. Ο 

σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη από έναν καλό και ειλικρινή λόγο, μια αγκαλιά, 

έναν φίλο ανιδιοτελή. Γιατί τα αληθινά συναισθήματα δεν εξαγοράζονται με τα 

χρήματα. 

  
 «Η φιλία σου δίνει δύναμη»  

 
 Οι φίλοι μας είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Είναι οι άνθρωποι που μας 

στηρίζουν στα δύσκολα, που μας κρίνουν αυστηρά, που θα στηρίξουν τις 

επιλογές μας, ακόμη και αν διαφωνούν με αυτές. Μας δίνουν δύναμη, γιατί μαζί 

τους μαθαίνουμε τη σημασία των λέξεων «εμπιστοσύνη, κοινωνικότητα, στήριγμα, 

καλοσύνη και αγάπη», εφόδια σημαντικά για τη ζωή μας. Πρόκειται για αρετές, τις 

οποίες θα πρέπει να αναζητούμε πάντα στο πρόσωπο των ανθρώπων που θα 

χαρακτηρίσουμε «φίλους». Η φιλία είναι η εσωτερική δύναμή μας, γιατί μας οδηγεί 

στην αυτογνωσία.  Μαθαίνουμε ποιοι είμαστε,  μαθαίνουμε τις δυνάμεις και τα 

όριά μας. Τέλος, η φιλία μάς μαθαίνει τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την 

ελευθερία.  

 



Ο τίτλος του βιβλίου:   «Όμηρος στο πέλαγος» 
  

 
 Κατά την ανάγνωση του βιβλίου μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές 

ερμηνείες για τον τίτλο του βιβλίου. Η προσωπική μου ερμηνεία βασίζεται στη 

ζωή του ήρωα, του Λάμπρου, και στο νησί της Σκύρου. Αρχικά, νιώθει ότι 

βρίσκεται «όμηρος» στο νησί ζώντας ασφυκτικά, χωρίς διεξόδους, 

εγκλωβισμένος, χωρίς τη μητέρα του αλλά με τον πολύ σκληρό πατέρα του. 

Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι τη στιγμή που η ζωή του άλλαξε ριζικά, όταν τα 

δίχτυα του πατέρα του «έπιασαν» ένα … αντικείμενο στον βυθό! Σιγά σιγά, θα 

αρχίσει τις δικές του ανακαλύψεις, μεταφορικά και κυριολεκτικά, και η ζωή του 

θα αποκτήσει νόημα και σκοπό. Όλες αυτές οι περιπέτειες θα τον οδηγήσουν 

στις πιο όμορφες και ανεξερεύνητες εικόνες και συναισθήματα για τον εαυτό 

του και την κληρονομιά του τόπου του.  

 
 Η συγγραφέας, λοιπόν, χρησιμοποιεί το πέλαγος μεταφορικά, 

προκειμένου να καταδείξει πόσο απομονωμένος αισθανόταν ο Λάμπρος μετά 

την απώλεια της μητέρας του. Αρχικά, το πέλαγος μοιάζει «άκαρπο», καθώς οι 

εξερευνήσεις του ήρωα στον βυθό του είναι ένα μέσο για να αποφεύγει τη 

σκληρή πραγματικότητα που βιώνει. Στη συνέχεια, όμως, το πέλαγος δεν είναι 

«άκαρπο», γιατί αλλάζει τον τρόπο που ζει. Η ζωή του αποκτά νόημα και 

σκοπό και επιτέλους βρίσκει ξανά τον πατέρα που πάντα θα ήθελε να έχει.  Η 

ανακάλυψη του αγάλματος της Πύρρας θα γίνει αφορμή να ανακαλύψει τον 

εαυτό του, τα συναισθήματά του αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του 

τόπου του. Συμπερασματικά, το πέλαγος δεν αποδείχθηκε «άκαρπο», καθώς 

το πέλαγος του αποκάλυψε την αλήθεια και το θάρρος να αντιμετωπίζει 

κατάματα τις δυσκολίες της ζωής.  





Ο Ποσειδώνας, ο γιος του Κρόνου και της 

Ρέας, είναι ένας θεός με πολλά ονόματα. 

Είναι πιο γνωστός ως ο θεός της 

θάλασσας. Σα αδέλφια και οι αδελφές του 

είναι η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα, ο Άδης 

και ο Δίας.  Ο Ποσειδώνας  ήταν 

σημαντικός θεός διάφορων πόλεων. την 

Αθήνα ήταν δεύτερος σε σημασία μόνο 

μετά την Αθηνά, ενώ στην Κόρινθο και σε 

πολλές πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας ήταν 

ο πολιούχος. την καλοκάγαθη πτυχή του 

ο Ποσειδών δημιουργούσε νέα νησιά και 

εξασφάλιζε ήρεμες θάλασσες. 

Ο Ποσειδώνας που φιλοξενείται στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με 
αριθμό 235, είναι αρχαίο Ελληνικό 
γλυπτό που βρέθηκε στη θέση 
«Κλίμα» της Μήλου το 1877. 

ΠΟΕΙΔΩΝΑ 



Όταν οργιζόταν, χτυπούσε το έδαφος με την τρίαινά του και προκαλούσε χάος, 

σεισμούς, ναυάγια και πνιγμούς. την Οδύσσεια, η μνησικακία τού Ποσειδώνα ενάντια 

στον Οδυσσέα  έθετε διαρκώς εμπόδια  στην επιστροφή του πολυμήχανου ήρωα στην 

πατρίδα του, την Ιθάκη. Γι’ αυτό οι ναυτικοί προσεύχονταν στον Ποσειδώνα να έχουν 

ένα ασφαλές ταξίδι πνίγοντας μερικές φορές άλογα ως θυσία. 

 

ΠΟΕΙΔΩΝΑ 



Ο Ποσειδώνας έγινε κυβερνήτης της θάλασσας, ο Δίας του ουρανού, ο Άδης του 

Κάτω Κόσμου. Σα σύμβολα που συνδέονται με τον Ποσειδώνα περιλαμβάνουν 

δελφίνια, τρίαινες, λόγχες και ψάρια. Έζησε στον πυθμένα του ωκεανού σε ένα 

παλάτι από κοράλλια και πολύτιμους λίθους και οδηγούσε ένα άρμα που το έσερναν 

άλογα. Ωστόσο, ο Ποσειδώνας ήταν μια πολύ κυκλοθυμική θεότητα και η 

ιδιοσυγκρασία του μπορούσε μερικές φορές να οδηγήσει σε βία. Όταν ήταν σε καλή 

διάθεση, ο Ποσειδώνας δημιουργούσε νέα εδάφη στο νερό και εξασφάλιζε ήρεμη 

θάλασσα. Αντίθετα, όταν ήταν σε κακή διάθεση, άγγιζε το έδαφος με μια τρίαινα και 

προκαλούσε σεισμούς, ναυάγια και πνιγμούς. 

ΠΟΕΙΔΩΝΑ 



ΠΟΕΙΔΩΝΑ 

Μια διαβόητη ιστορία του Ποσειδώνα αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε αυτόν και τη 

θεά του πολέμου, την Αθηνά, για την πόλη της Αθήνας. Κατά τη μυθολογία η σημερινή 

πρωτεύουσα της Ελλάδας έχει το όνομα της θεάς Αθηνάς, επειδή αυτή υπερίσχυσε στην 

αναμέτρησή της με τον Ποσειδώνα, για να αναδειχθεί το καλύτερο δώρο που θα 

προσέφερε ο καθένας τους στην πόλη.  

 

Οι αντίπαλοι ανέβηκαν στον βράχο της Ακρόπολης, όπου βρέθηκαν και οι άλλοι δέκα 

θεοί του Ολύμπου, προκειμένου να κάνουν τον δικαστή στη διαφωνία των δυο θεών, ενώ 

ο Κέκροπας παρίστατο ως μάρτυρας. Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας, στάθηκε στη μέση 

του βράχου και με την τρίαινά του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως 

ξεπήδησε ένα κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε μια μικρή λίμνη, την οποία ονόμασαν 

«Ερεχθηίδα θάλασσα». Όταν ήρθε η σειρά της Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο της, 

αφού κάλεσε τον Κέκροπα για μάρτυρα, φύτεψε πάνω στον βράχο μια ελιά, που 

ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό. Αφού και οι δύο θεοί προσέφεραν το δώρο τους, ο Δίας 

κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε ποιον θα δοθεί η 

πόλη. υγχρόνως ζήτησαν τη μαρτυρία και τη γνώμη του Κέκροπα. Αυτός από το βράχο 

ψηλά έριξε μια ματιά τριγύρω, αλλά όπου και να έστρεφε το βλέμμα του, αντίκριζε 

αλμυρό νερό. Σο δέντρο, όμως, που φύτεψε η Αθηνά ήταν το πρώτο σε όλη τη χώρα και 

αποτελούσε για την πόλη μια υπόσχεση για δόξα και ευτυχία. Θεωρήθηκε, λοιπόν, ότι το 

δώρο της Αθηνάς ήταν πιο χρήσιμο και της δόθηκε η κυριαρχία της πόλης παρά τις 

υποσχέσεις του Ποσειδώνα πως θα κάνει τους Αθηναίους θαλασσοκράτορες. Έτσι 

γεννήθηκε η Αθήνα! Ο Ποσειδώνας, όμως, θύμωσε με την εξέλιξη του αγώνα και 

καταράστηκε την Αθήνα να μην έχει ποτέ αρκετό νερό. Κάπως έτσι ξεκίνησε το πρόβλημα 

της λειψυδρίας που ταλαιπωρούσε την πόλη. 

  


