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«Η ΣΡΙΚΤΜΙΑ» 



 
 

το βιβλίο γίνεται εκτενής αναφορά στο 
θεατρικό έργο του Ουίλιαμ αίξπηρ «Σρικυμία». 
Αφού παρουσιάσετε την υπόθεση του έργου, να 
αιτιολογήσετε την επιλογή της συγγραφέως.  



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

Γφρω ςτο 1608 ι 1609 ςθμειϊνεται μία ςθμαντικι μεταβολι ςτον τρόπο 
ςυγγραφισ του Σαίξπθρ. Ο δραματικόσ τόνοσ του ποιθτι αντικακίςταται από 
ζναν τόνο πιο γαλινιο που δθμιουργεί εςωτερικι ιςορροπία. Τα ζργα του 
που ςυνικιηαν να τελειϊνουν με μία καταςτροφι, αρχίηουν να ζχουν ζνα 
κωμικό ςτοιχείο το οποίο οδθγεί ςε αίςιο τζλοσ. Στθ ςυγγραφικι περίοδο 
αυτι ανικει και θ «Τρικυμία».                      

 
Πθγι ζμπνευςθσ για τθ ςυγγραφι τθσ «Τρικυμίασ» είναι 
πικανόν να αποτζλεςε ζνα ναυάγιο που ζγινε κοντά ςτισ 
Βερμοφδεσ τον Ιοφλιο του 1609. Το ζργο γράφτθκε από 
τον Σαίξπθρ πολφ πικανόν για τον γάμο τθσ πριγκίπιςςασ 
Ελιςάβετ, κακϊσ τότε θ ανάγνωςθ μυκιςτορθμάτων 
αποτελοφςε ςυνικεια ςτουσ γάμουσ. 
 



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

Η ιςτορία ξεκινάει όταν ο Πρόςπεροσ, Δοφκασ του Μιλάνου, που κφρια αςχολία 
του αποτελοφν οι μυςτικιςτικζσ μελζτεσ, εξαπατάται από τον αδελφό του 
Αντόνιο, ο οποίοσ με τθ βοικεια του βαςιλιά Αλόνςο καταλαμβάνει τον κρόνο 
του αδελφοφ του και ςφετερίηεται τθν περιουςία και τθν εξουςία του. Ο 
Πρόςπεροσ καταλιγει ςε ζνα ερθμονιςι μαηί με τθν κόρθ του, τθ Μιράντα.  



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

 Η ιςτορία ςυνεχίηεται δϊδεκα χρόνια αργότερα. Στθ διάρκεια αυτϊν των ετϊν ο 
Πρόςπεροσ ζχει εξελιχκεί ςε μεγάλο μάγο και ζχει τθ δυνατότθτα να ελζγχει 
ςτοιχεία τθσ φφςθσ και ξωτικά, όπωσ το πνεφμα Άριελ. Ο Κάλιμπαν, ζνασ 
ικαγενισ του νθςιοφ, μετατρζπεται ςε υπθρζτθ του Πρόςπερο και τθσ 
Μιράντασ. Η ςυμπεριφορά του, όμωσ, προσ το αφεντικό του είναι πολλζσ φορζσ 
άςχθμθ. 



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

 Ωςτόςο, θ μοίρα ευνοεί τον Πρόςπερο, κακϊσ όςοι ςτράφθκαν εναντίον του 
για να καταλάβουν το κρόνο του Μιλάνου, κα τφχει να ταξιδζψουν με πλοίο 
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. 



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

 
Εκεί παραςφρονται από τισ παραιςκιςεισ που προκαλεί ο Πρόςπερο και 
φτάνουν μζχρι τθν τρζλα. Κάποια ςτιγμι ανακαλφπτουν ότι τα βάςανά 
τουσ οφείλονται ςτο γεγονόσ ότι αδίκθςαν παλιότερα τον Πρόςπερο, ςτον 
οποίο κζλουν να επιςτρζψουν το Δουκάτο για να τουσ ςυγχωριςει. 



«Η Σρικυμία» του Ουίλιαμ αίξπηρ 
ΤΠΟΘΕΗ 

 Η Μιράντα αρραβωνιάηεται τον Φερδινάνδο, γιο του Αλόνςο, και ο 
Πρόςπερο επιςτρζφει ωσ Δοφκασ ςτο Μιλάνο, αφοφ πρϊτα αποκθρφξει τθν 
υψθλι τζχνθ τθσ μαγείασ και απελευκερϊςει τον Άριελ. 



Στο βιβλίο «Το αγόρι ςτο κεωρείο» γίνεται αναφορά ςτο προαναφερκζν ζργο του 
Σαίξπθρ «Τρικυμία». Η επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορίασ από τθ ςυγγραφζα δεν 
γίνεται τυχαία. Η υπόκεςθ τθσ «Τρικυμίασ» ςυνδζεται άρρθκτα με αυτιν του «Αγοριοφ 
ςτο κεωρείο» και περιζχει πολλά κοινά ςτοιχεία. Αρχικά, και οι δφο ιςτορίεσ ςυνδζονται 
με τθ κάλαςςα. Στθν «Τρικυμία» ο Πρόςπερο οδθγεί το καράβι των εχκρϊν του ςε 
ναυάγιο. Στο βιβλίο «Το αγόρι ςτο κεωρείο» ο ιρωασ, ο Δρόςοσ, κα περάςει τθν πιο 
δυςτυχιςμζνθ ςτιγμι τθσ ηωισ του, όταν θ αδελφι του κα πνιγεί ςτο λιμάνι τθσ 
Σμφρνθσ. Ακόμα, ςτοιχείο που ενϊνει τισ δυο αυτζσ ιςτορίεσ είναι πωσ και ςτισ δφο 
περιπτϊςεισ εμφανίηεται κάποιοσ που ςπζρνει το κακό και προβαίνει ςε απάνκρωπεσ 
ςυμπεριφορζσ. Στθ μία περίπτωςθ ο αδελφόσ του Πρόςπερο, Αντόνιο, επικυμεί να 
εκκρονίςει τον αδελφό του και να πάρει εκείνοσ τθν εξουςία, και ςτθν άλλθ οι Τοφρκοι 
χωρίσ να λυπθκοφν γυναίκεσ και παιδιά ςκοτϊνουν όποιον βρουν ςτο πζραςμά τουσ, 
προκειμζνου να κυριζψουν τθν Σμφρνθ. Μα το ςθμαντικότερο, όπωσ  ο Πρόςπεροσ 
απελευκερϊνει τον Άριελ, ζτςι και ο Δρόςοσ απελευκερϊνει τθ νεκρι αδελφι του που 
«ηει» εγκλωβιςμζνθ ςτο μυαλό και ςτθν ψυχι του. 



Μανϊλθσ Λεγάκθσ 


