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Τίτλος βιβλίου:  Όμηρος στο Πέλαγος  

Συγγραφέας: Κατερίνα Δημόκα 

Περίληψη: Ο Λάμπρος ένα ορφανό παιδί της Σκύρου, νιώθει έντονα την 

απώλεια της μητέρας του κι ένα σύννεφο σκιάζει την ζωή του. Η μόνη 

διέξοδος του είναι οι καταδύσεις στο βυθό της θάλασσας. Σε μια από τις 

καταδύσεις, βρίσκει στο βυθό ένα αρχαίο άγαλμα, όπου με την βοήθεια του 

φίλου του Ταξιάρχη το ανασύρει και το κρύβει σε μια σπηλιά. Τώρα πια 

αποκτά νόημα η ζωή του. Όταν μαθαίνει το μυστικό του ο πατέρας του, 

θέλει να πουλήσει το άγαλμα, σε αντίθεση με την καθηγήτρια του, η οποία 

λατρεύει τον Όμηρο και λέει πως πρέπει να το δώσουν εκεί όπου ανήκει.  

Στο τέλος όλα παίρνουν τον δρόμο τους και το άγαλμα βρίσκεται πλέον στο 

μουσείο της Σκύρου. 

Κυρίως και επιμέρους θέματα: Οφείλουμε να προστατεύουμε τη χώρα μας 

και την ιστορία της. Επίσης, το κλειδί για την ευτυχία δεν είναι το χρήμα 

αλλά η οικογένεια και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. 

Κεντρικός ήρωας: Ο Λάμπρος ήταν ένα σγουρομάλλικο, καστανό παιδί. 

Λόγω των προβλημάτων του ήταν θλιμμένος και η μόνη του διέξοδος ήταν 

οι καταδύσεις. Ήθελε να φύγει από την Σκύρο για να γνωρίσει τον κόσμο και 

να νιώσει ελεύθερος. Ήταν ένας ευαίσθητος και ανυπόμονος νέος  και στο 

τέλος του βιβλίου ήταν χαρούμενος και ένιωθε περήφανος. 

Γιατί επέλεξα αυτό το βιβλίο: Τα διάλεξα γιατί μου φάνηκες παράξενος ο 

τίτλος του και μου άρεσε πολύ το εξώφυλλό του. 

Για ποιο λόγο θα πρότεινα σε κάποιον να διαβάσει αυτό το βιβλίο: Θα 

πρότεινα σε κάποιον να διαβάσει αυτό το βιβλίο γιατί είναι ένα βιβλίο 

γεμάτο δράση, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη και σε 

πλημμυρίζει με έντονα συναισθήματα. 

Ποια φράση μου άρεσε περισσότερο από το βιβλίο: "Ο Λάμπρος βρήκε το 

άγαλμα, το αγκάλιασε και ένιωσε ανατριχίλα νιώθοντας το σαν άρρωστο 

αδερφό, σαν ξενιτεμένο φίλο και ξέσπασε σε λυγμούς, συνειδητοποιώντας 

ότι και το άγαλμα που αγκάλιαζε ήταν κι αυτό ορφανό". 
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