
Το βιβλίο ''το χέρι στο βυθό'' είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε, γιατί μιλάει για μια περιπέτεια λίγο 

ασυνήθιστη.Μια περιπέτεια στο βυθό! 

Θα το πρότεινα,σε όσους αγαπούν τις περιπέτειες και θαυμάζουν τον υποθαλάσσιο κόσμο. Ακόμα θα 

μπορούσαν να το διαβάσουν όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το μεγαλείο που κρύβει η 

ψυχή του Έλληνα! 

Εκτός βέβαια από την ανάγνωση του βιβλίου, η τάξη μας παρακολούθησε διάφορα βίντεο με θέμα: τη 

ζωή των σφουγγαράδων, το ναυάγιο των Αντικυθήρων, καθώς και τις έρευνες που έγιναν για την εύρεση 

όλων των αρχαίων αντικειμένων. Ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η συνάντησή μας με τον δύτη και 

καθηγητή της ενάλιας αρχαιολογίας, κ. Κουρκουμέλη, ο οποίος μας μίλησε σχετικά με την στολή του δύτη 

και όλες τις εξελίξεις στον τομέα των καταδύσεων και των υποβρύχιων ανασκαφών, τα τελευταία χρόνια. 

Η τελευταία δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το βιβλίο ήταν η επίσκεψή μας στο 

Ίδρυμα Λασκαρίδη. Εκεί μας μίλησαν για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων και την λειτουργία του.  Επίσης 

μας έδωσαν πληροφορίες για το πού ακριβώς βρέθηκε, πότε και από ποιον. 

 Τέλος θέλω απλά να αναφέρω ένα αγαπημένο μου σημείο στο βιβλίο,  είναι εκεί όπου ο πρωταγωνιστής 

της ιστορίας έρχεται «αντιμέτωπος» με δύο καρχαρίες την ώρα της κατάδυσής του, αλλά με τον ηρωισμό 

του και την πίστη του στην πατρίδα του και στο Θεό  καταφέρνει να βγει νικητής! 

Αρβανιτάκη Μαρία 

 

Το «Χέρι στο βυθό» είναι ένα ευχάριστο βιβλίο ακόμη και για κάποιον απαιτητικό αναγνώστη. Παρόλο 

που δεν είναι το είδος των βιβλίων που προτιμώ, οι ενδιαφέροντες χαρακτήρες και οι λεπτομερείς 

περιγραφές του, μου κράτησαν το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία κεφάλαια.  

Στο μυθιστόρημα αυτό, οι συγγραφείς κατάφεραν να συνδυάσουν την ιστορία με τη λογοτεχνία, την 

πραγματικότητα με το παραμύθι και την αλήθεια με τη ψευδαίσθηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έργο με 

ιστορικά στοιχεία, που έχει παράλληλα αρκετό μυθιστορηματικό  ενδιαφέρον. Φυσικά τα προτερήματα 

που αναφέρω παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, με μεγαλύτερο 

από αυτά το τέλος του, το οποίο είναι αναμενόμενο από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου. Εξαιτίας του 

γεγονότος αυτού, δεν θα το συνιστούσα σε κάποιον που προτιμά μυθιστορήματα επιστημονικής 

φαντασίας και δράσης όπως εγώ. 

Οι δραστηριότητες που παρακολουθήσαμε στα πλαίσια του βιβλίου ήταν πολύ απρόσμενες και 

ευχάριστες. Τα βίντεο που παρακολουθήσαμε σε σχέση με τη ζωή των σφουγγαράδων ήταν πολύ 

ενδιαφέροντα, η επίσκεψη στο ίδρυμα Λασκαρίδη όχι τόσο, διότι ο ομιλητής δεν κατάφερε να κεντρίσει 

το ενδιαφέρον των ακροατών με το λόγο του, αλλά σε γενικές γραμμές περάσαμε πολύ ωραία και η 

συζήτηση με τον αρχαιολόγο κ.Κουρκουμέλη ήταν αρκετά εποικοδομητική, καθώς μας έδωσε  πολλές 

πληροφορίες για το επάγγελμα του αρχαιολόγου και ειδικότερα την ενάλια αρχαιολογία.  

Μυρτώ Γιαρένη 

 

 

 



Το χέρι στον βυθό είναι το βιβλίο με το οποίο ασχολήθηκε το τμήμα μου (το Α3’) κατά την διάρκεια του 

2ου τριμήνου αυτής της χρονιάς. Το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και με την ζωντάνια της 

περιγραφής του σε μεταφέρει πίσω στην εποχή που έγινε το ναυάγιο των Αντικυθήρων. Επίσης   είναι 

από τα βιβλία που, αν δεν μάθεις το τέλος του, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις και αυτός είναι ο λόγος που 

μου άρεσε πολύ. 

Πάνω στο βιβλίο κάναμε διάφορες ασκήσεις και παρακολουθήσαμε βίντεο για τη ζωή των 

σφουγγαράδων, το ναυάγιο των Αντικυθήρων και την παλιά Αθήνα. Μέσα από αυτά τα βίντεο μάθαμε 

πράγματα που μέχρι τότε δεν ξέραμε όπως ποια ήταν τα πιο σημαντικά ευρήματα του ναυαγίου των 

Αντικυθήρων. Επιπλέον επισκεφτήκαμε το ίδρυμα Λασκαρίδη όπου μας μίλησε ένας αρχαιολόγος (ο κ. Ξ. 

Μουσάς) για το « μηχανισμό των Αντικυθήρων». Παρόλο που ήταν μια επίσκεψη στην οποία δεν ήμασταν 

τόσο δραστήριοι, ήταν ενδιαφέρον που τον παρακολουθήσαμε και μάθαμε χρήσιμες πληροφορίες. Μετά 

από λίγο καιρό είχαμε καλεσμένο στο σχολείο μας το δύτη και καθηγητή της ενάλιας αρχαιολογίας κ. Δημ. 

Κουρκουμέλη. Συζητήσαμε για αυτό το ναυάγιο και μάθαμε και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. 

Τέλος, μου άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο αλλά και που έμαθα πληροφορίες για ένα γεγονός το οποίο δεν 

ήξερα πριν. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες βρήκα τις συζητήσεις που κάναμε καθώς και την επίσκεψη στο 

ίδρυμα. Σας προτείνω να το διαβάσετε γιατί είναι ένα θαυμάσιο και σημαντικό βιβλίο, διότι είναι πηγή 

πληροφοριών για ένα γεγονός που συνέβη στον ελλαδικό χώρο.    

Νικολέτα Θωμοπούλου 

 

Το χέρι στο βυθό είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο  και θα το συστήναμε να το διαβάσουν , ιδιαίτερα σε 

θεωρητικά μυαλά που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογία, γιατί μέσα από αυτό μάθαμε πολλά για την 

αρχαιολογία και για το ναυάγιο των Αντικυθήρων. Επίσης μαθαίνουμε για τη ζωή στην παλιά Αθήνα και 

στη Σύμη που εκείνη την εποχή κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ακόμη στο βιβλίο αναφέρεται ότι υπήρχαν 

σφουγγαράδες που ψάρευαν σφουγγάρια για να ζήσουν. Επιπλέον είδαμε και σχετικά βίντεο με τη ζωή 

των σφουγγαράδων και το πώς ψαρεύουν τα σφουγγάρια καθώς και βίντεο για το ναυάγιο των 

Αντικυθήρων και τα ευρήματα που βρήκαν και για την παλιά Αθήνα. Επισκεφθήκαμε  το ίδρυμα 

Λασκαρίδη όπου μας μίλησαν για τον μηχανισμό των Αντικυθήρων. Συζητήσαμε με τον δύτη και καθηγητή 

της ενάλιας αρχαιολογίας τον κ. Κουρκουμέλη. Αυτό το βιβλίο μάς άρεσε γιατί μάθαμε  περισσότερα για 

την αρχαιολογία  καθώς και για τους τόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω και για το ναυάγιο που έγινε 

πριν από πολλά χρόνια και για τα ευρήματα που βρέθηκαν εκεί. 

ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ 


