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William Shakespeare 
Η ζωή του: 
• 1564 – 1616 

• Γεννήθηκε στο Στρατφορντ(μικρό χωριό στην Αγγλία) 

• Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το χωριό του και να μπει μαθητευόμενος σε εργοστάσιο 

• Παντρεύτηκε την Άννα Χάθαγοθέι 

• Εγκατέλείψε το χωριό του το 1584 για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο 

• Ο Σαίξπηρ απέκτησε μεγάλη φήμη ως ηθοποιός και συγγραφέας θεατρικών έργων 

• Έδινε παραστάσεις στις πλατείες ,στις λαϊκές ταβέρνες της πόλης αλλά και μπροστά στο παλάτι 

• Δημιούργησε το καλύτερο θέατρο της εποχής, το περίφημο «Γκλόουμπ» 



Ο Shakespeare φιλόσοφος και 

ψυχολόγος... 



My bounty is as boundless as the sea, 
My love as deep the more I give to thee 
The more I have , for both are infinite  
 
“ Romeo and Juliet” 



Το έργο του: 
 

I. Πρώτη περίοδος (πρώιμες κλασικές και ιταλικού τύπου κωμωδίες)  

 Ριχάρδος Γ’ 

 Ερρίκου ΣΤ 

 Τίτος Ανδρόνικος 

 Κωμωδία των Παρεξηγήσεων 

 Ημέρωμα της Στρίγγλας 

 Δύο Άρχοντες από τη Βερόνα 

 

 



II. Δεύτερη περίοδος(οι χαρακτήρες του γίνονται όλο και πιο 

σύνθετοι , εναλλάσσοντας επιδέξια κωμικές και σοβαρές σκηνές, 

πρόζα και ποίηση) 

 Όνειρο Θερινής Νυκτός 

 Ο Έμπορος της Βενετίας 

 Πολύ κακό για το τίποτα 

 Όπως Αγαπάτε 

 Δωδέκατη Νύχτα 

 Ριχάρδος Β’ 

 Ερρίκος Ε’ 

 Ρωμαίος και Ιουλιέτα 

 Άμλετ 

 Βασιλιάς Ληρ 

...  

 

 



III. Τρίτη περίοδος(ρομαντισμός και ιλαροτραγωδία) 

 Το Χειμωνιάτικο Παραμύθι 

 Η Τρικυμία 

 Κυμβελίνος 

 Περικλής 

 Ερρίκο Η΄ 

 Οι Δύο Συγγενείς Άρχοντες 

 



 
  
  
 
 
 
 
Η Ελισαβετιανή εποχή χαρακτηρίζεται ως μια πολύ σημαντική και αυστηρή 
εποχή ως προς την καθημερινή ζωή, την θρησκεία, την κουλτούρα αλλά και 
διάφορα άλλα στοιχεία που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο στέψης της 
Βασίλισσας Ελισάβετ ως Μονάρχισσας της Αγγλίας και μέχρι τα επόμενα 
δεκαπέντε χρόνια βασιλείας της.  

  
 

Ελισαβετιανή εποχή  



Ελισαβετιανό Θέατρο  

 Ο πρώτος σύγχρονος συγγραφέας που μπορεί να συγκριθεί με τους 
δασκάλους του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, ο William Shakespeare. 

 Οι θίασοι που εμφανίζονταν στα Ελισαβετιανά θέατρα βρίσκονταν όλοι 
κάτω από την προστασία κάποιου ευγενή.  

 Ο καθένας ηθοποιός είχε μετοχές στην επιχείρηση του θεάτρου. 

 Τα θεατρικά κείμενα θεωρούνταν πολύτιμα αντικείμενα . 

 Μετά την εποχή του Σαίξπηρ, το Αγγλικό θέατρο αρχίζει να παρακμάζει. 

 



Ρωμαίος και Ιουλιέτα  

Υπόθεση  



Ο καυγάς μεταξύ υποστηρικτών δύο οικογενειών με 

ορκισμένη έχθρα μεταξύ τους, των Καπουλέτων και 

των  Μοντέγων 



ο Κόμης Πάρης ζητά το χέρι της κόρης του Καπουλέτου, 

της Ιουλιέτας, όμως ο Καπουλέτος του ζητά να 

περιμένει δυο χρόνια. 



Ο Ρωμαίος είναι ερωτευμένος χωρίς ανταπόκριση με τη 

Ροζαλίνα, ανιψιά του Καπουλέτου. 



 Η εορταστική συνάθροιση των Καπουλέτων . 



Ο Ρωμαίος μαζί με τους φίλους του, Μπενβόλιο και 

Μερκούτιο, πηγαίνουν, λόγω του έρωτα του Ρωμαίου, 

απρόσκλητοι στη γιορτή προσδοκώντας να δουν τη 

Ροζαλίνα. 



Κατά τη διάρκεια της γιορτής ο Ρωμαίος ερωτεύεται 

κεραυνοβόλα την Ιουλιέτα. 



Αψηφώντας τον κίνδυνο, ο Ρωμαίος ψάχνει να βρει την Ιουλιέτα, την οποία δεν 

μπορεί να ξεχάσει. Γλυστρά στα κρυφά στον κήπο των Καπουλέτων και ακούει 

κάτω από το μπαλκόνι της την Ιουλιέτα να εξομολογείται πως τον αγαπά παρόλο 

το μίσος των οικογενειών τους. Τότε της φανερώνεται και αποφασίζουν να 

παντρευτούν. 



 Την επομένη κιόλας μέρα ο Ρωμαίος συναντά τον φίλο του, ιερέα 
Λαυρέντιο, ο οποίος συμφωνεί να τους παντρέψει. 



Η μάχη του Μερκούτιο με τον Τυπάλδο. 



Ο Ρωμαίος σκοτώνει τον Τυπάλδο και 

εξορίζεται από τον Έσκαλους . 



Ο Ρωμαίος, πριν φύγει, περνά με την Ιουλιέτα τη 

νύχτα στα διαμερίσματά της. 



Το εικονικό δηλητήριο και η μη επιτυχής αποστολή  

προειδοποίησης. 



Ο τραγικός θάνατος του Ρωμαίο. 



Το μάταιο τέλος της Ιουλιέτα. 





Οι δειλοί πεθαίνουν πολλές φορές πριν το θάνατό τους. 


