
Στο βιβλίο γίνεται εκτενήσ αναφορά ςτο θεατρικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

«Τρικυμία». Αφοφ παρουςιάςετε την υπόθεςη του έργου, να αιτιολογήςετε την 

επιλογή τησ ςυγγραφέωσ.   

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά ςτο πολφ γνωςτό ζργο του Σαίξπθρ «Τρικυμία». Η 

υπόκεςθ του ζργου είναι θ εξισ: Ο Πρόςπερο, Δοφκασ του Μιλάνου, που αςχολείτο 

με μυςτικιςτικζσ μελζτεσ, χάνει τον κρόνο του κακϊσ ο αδερφόσ του, Αντόνιο, με τθ 

βοικεια του βαςιλιά τθσ Νάπολθσ, Αλόνςο, ςφετερίςτθκε τθν περιουςία του και τθν 

εξουςία του. Ζτςι, καταλιγει ςε ζνα ερθμονιςι μαηί με τθ μικρι του κόρθ, Μιράντα. 

Η κεατρικι παρουςίαςθ των γεγονότων αρχίηει δϊδεκα χρόνια αργότερα, περίοδο 

κατά τθν οποία ο Πρόςπερο ζχει εξελιχκεί ςε μεγάλο μάγο, που ελζγχει ςτοιχεία τθσ 

φφςθσ και ξωτικά, όπωσ το αγακό πνεφμα Άριελ. Υπθρζτθσ του Πρόςπερο και τθσ 

Μιράντα είναι ο Κάλιμπαν, ζνασ ικαγενισ του νθςιοφ που ςυμπεριφζρεται χυδαία 

ςτο αφεντικό του, που κζλει να τον εκπολιτίςει. Ωςτόςο, θ μοίρα ευνοεί τον 

Πρόςπερο. Όςοι ςυνωμότθςαν εναντίον του για τον κρόνο του Μιλάνου, κα τφχει 

να ταξιδζψουν με πλοίο ςτθ κάλαςςα κοντά ςτο νθςί. Ζπειτα από μια τρικυμία που 

προκαλεί ο Πρόςπερο με τισ μαγικζσ του δυνάμεισ, το καράβι του Αλόνςο βουλιάηει 

κι όλοι ναυαγοφν ςτο νθςί, χωριςμζνοι ςε μικρζσ ομάδεσ, πιςτεφοντασ ότι όλοι οι 

υπόλοιποι είναι νεκροί. Εκεί παραςφρονται από τισ παραιςκιςεισ που προκαλεί ο 

Πρόςπερο και φτάνουν ςτα όρια τθσ τρζλασ, μζχρι που ανακαλφπτουν ότι 

βαςανίηονται, επειδι παλαιότερα αδίκθςαν τον Πρόςπερο, ςτον οποίο κζλουν να 

επιςτρζψουν το Δουκάτο, για να τουσ ςυγχωρζςει. Η Μιράντα αρραβωνιάηεται τον 

Φερδινάνδο, γιο του Αλόνςο, κι ο Πρόςπερο κα επιςτρζψει ωσ Δοφκασ ςτο Μιλάνο, 

αφοφ πρϊτα αποκθρφξει τθν υψθλι τζχνθ τθσ μαγείασ και απελευκερϊςει τον 

Άριελ. Κατά τθ γνϊμθ μου, θ ςυγγραφζασ επζλεξε να αναφερκεί ς’ αυτό το ζργο, 

γιατί ςχετίηεται με τθν υπόκεςθ του βιβλίου. Συγκεκριμζνα, και ςτισ δυο ιςτορίεσ οι 

ιρωεσ χάνουν κάτι που είναι πολφ ςθμαντικό για εκείνουσ. Στο βιβλίο τα παιδιά 

χάνουν τθν οικογζνεια τουσ και το ςπίτι τουσ, ενϊ ςτο ζργο του Σαίξπθρ ο βαςιλιάσ 

χάνει τον κρόνο του.  
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