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 Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  

 
William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) 

 

Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Απρίλιος 1564 – 23 

Απριλίου 1616) ήταν άγγλος ποιητής και 

θεατρικός συγγραφέας. Θεωρείται ο μεγαλύτερος 

θεατρικός συγγραφέας των νεότερων χρόνων. 

Γεννήθηκε στο Στράτφορντ, ένα μικρό χωριό της 

Αγγλίας, και έζησε την εποχή που βασίλευε η 

Ελισάβετ. Στα 13 του χρόνια αναγκάστηκε να 

εγκαταλείψει το χωριό του και να μπει 

μαθητευόμενος σε εργοστάσιο, εξαιτίας της 

πτώχευσης της επιχείρησης κατασκευής γαντιών 

του πατέρα του. Στα 18 του παντρεύτηκε την 
Άννα Χάθαγοθέι, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά. 

Παρ’ όλα αυτά, η αγάπη του για το θέατρο τον 

έκανε να εγκαταλείψει το χωριό του, το 1584, και 

να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Σύντομα ο νεαρός Σαίξπηρ απέκτησε 

μεγάλη φήμη ως ηθοποιός και συγγραφέας θεατρικών έργων. Με το 

θίασο του, που ήταν γνωστός ως «Θίασος του Λόρδου 

Καγκελάριου», και αργότερα «Θίασος του βασιλιά», έδινε 

παραστάσεις στις πλατείες και τις λαϊκές ταβέρνες της πόλης αλλά 

και στο παλάτι, μπροστά στη βασίλισσα Ελισάβετ. Δημιούργησε 

επίσης το καλύτερο θέατρο της εποχής, το περίφημο «Γκλόουμπ», 

όπου συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν παραστάσεις του, 

άνθρωποι απ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. Ο Σαίξπηρ, εκτός από 
τεχνίτης του λόγου, αποδείχθηκε διεισδυτικός ψυχολόγος και 

μεγάλος φιλόσοφος, και κατόρθωσε να δημιουργήσει αλησμόνητους 

ανθρώπινους χαρακτήρες στα έργα του. Περιέγραψε με κάθε 

λεπτομέρεια τις πιο απόκρυφες σκέψεις αλλά και τα πιο λεπτά 

συναισθήματα, χαρίζοντας αισθηματική απόλαυση στους θεατές και 

προκαλώντας τους ηθοποιούς να επιδείξουν τις υποκριτικές τους 

ικανότητες. 

«Τα θεατρικά έργα πρέπει να καθρεπτίζουν τη ζωή», λέει ο 

ευαίσθητος πρίγκιπας Άμλετ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα έργα του 

Σαίξπηρ, και γι’ αυτό παραμένουν πάντα νέα και σύγχρονα.       

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

 

 

Οι περισσότεροι θεατρικοί συγγραφείς της περιόδου συνήθως 

συνεργάζονταν με άλλους και οι κριτικοί συμφωνούν ότι ο Σαίξπηρ 

έκανε το ίδιο, ως επί το πλείστον στις αρχές και στο τέλος της 

καριέρας του. 

Τα πρώτα καταγεγραμμένα έργα του Σαίξπηρ είναι ο "Ριχάρδος Γ'" 

και τα τρία μέρη του "Ερρίκου ΣΤ'", τα οποία γράφτηκαν στις αρχές 

της δεκαετίας του 1590, σε μία εποχή που το ιστορικό δράμα ήταν 

της μόδας. Ωστόσο τα έργα του Σαίξπηρ είναι δύσκολο να 

χρονολογηθούν και οι μελέτες των κειμένων του δείχνουν ότι ο 

"Τίτος Ανδρόνικος", η "Κωμωδία των Παρεξηγήσεων", το "Ημέρωμα 

της Στρίγγλας" και οι "Δύο Άρχοντες από τη Βερόνα" ανήκουν επίσης 

στην πρώτη περίοδο του Σαίξπηρ. Οι πρώτες ιστορίες του, οι οποίες 

αντλήθηκαν από τα "Χρονικά της Αγγλίας, Σκωτίας και Ιρλανδίας" 

του Ραφαήλ Χόλινσεντ, δραματοποιούν τα καταστροφικά 

αποτελέσματα της αδύναμης ή διεφθαρμένης εξουσίας και έχουν 

ερμηνευθεί ως δικαιολόγηση της προέλευσης του Οίκου των Τυδώρ. 
Τα πρώτα έργα ήταν επηρεασμένα από τα έργα άλλων 

Ελισαβετιανών δραματουργών, από τις παραδόσεις του μεσαιωνικού 

δράματος και από τα έργα του Σενέκα. Η "Κωμωδία των 

Παρεξηγήσεων" βασίστηκε επίσης σε κλασικά μοντέλα, αλλά δεν 

βρέθηκε καμία πηγή για το "Ημέρωμα της Στρίγγλας", αν και 

σχετίζεται μ' ένα άλλο έργο με τον ίδιο τίτλο και μπορεί να 

προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση. Όπως οι "Δύο Άρχοντες από τη 

Βερόνα", όπου δύο φίλοι φαίνεται να εγκρίνουν το βιασμό, έτσι και η 

ιστορία της Στρίγγλας, όπου το ανεξάρτητο πνεύμα μιας γυναίκας 

εξημερώνεται από έναν άντρα, προβληματίζουν μερικές φορές τους 

σύγχρονους κριτικούς και σκηνοθέτες. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1590, οι πρώιμες κλασικές και ιταλικού 

τύπου κωμωδίες του Σαίξπηρ παραχωρούν τη θέση τους στη 
ρομαντική ατμόσφαιρα των σημαντικότερων κωμωδιών του. Το 

"Όνειρο Θερινής Νυκτός" είναι ένα πνευματώδες μίγμα ρομαντισμού, 

μαγείας και κωμικών σκηνών. Η επόμενη κωμωδία του Σαίξπηρ, ο 

εξίσου ρομαντικός "Έμπορος της Βενετίας", απεικονίζει τον 

εκδικητικό Εβραίο τοκογλύφο Σάιλοκ με τρόπο που αντανακλά τις 

απόψεις εκείνης της εποχής αλλά στα σημερινά ακροατήρια μπορεί 

να φαίνεται υποτιμητικός. Τα έξυπνα λογοπαίγνια του "Πολύ κακό 

για το τίποτα", το μαγευτικό περιβάλλον του "Όπως Αγαπάτε" και το 

ζωντανό γλέντι της "Δωδέκατης Νύχτας" ολοκληρώνουν τη σειρά 

των μεγάλων κωμωδιών του Σαίξπηρ. Μετά τον λυρικό "Ριχάρδο Β'", 

ο οποίος είναι γραμμένος σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ομοιοκατάληκτο 

στίχο, ο Σαίξπηρ εισήγαγε την κωμωδία πρόζας στα έργα "Ερρίκος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CF%85%CE%B4%CF%8E%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9D%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F_%CE%88%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1


Δ΄" (1ο και 2ο μέρος) και "Ερρίκος Ε΄", περί τα τέλη της δεκαετίας 

του 1590. Οι χαρακτήρες του γίνονται όλο και περισσότερο σύνθετοι 

και εναλλάσσοντας επιδέξια κωμικές και σοβαρές σκηνές, πρόζα και 

ποίηση, επιτυγχάνει την αφηγηματική ποικιλία του ώριμου έργου 

του. Η περίοδος αυτή αρχίζει και τελειώνει με δύο τραγωδίες: το 

"Ρωμαίος και Ιουλιέτα", το διάσημο ρομαντικό δράμα για την 

εφηβεία, την αγάπη και το θάνατο, και τον "Ιούλιο Καίσαρα" -
βασισμένο σε μία μετάφραση που έκανε το 1579 ο σερ Τόμας Νορθ 

στο έργο του Πλούταρχου "Βίοι Παράλληλοι"- που εισήγαγε ένα νέο 

είδος δράματος. 

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Σαίξπηρ έγραψε τις κωμωδίες "Με το 

Ίδιο Μέτρο", "Τρωίλος και Χρυσηίδα" και "Τέλος Καλό Όλα Καλά" 

καθώς και μερικές από τις πιο γνωστές τραγωδίες του. Πολλοί 

κριτικοί πιστεύουν ότι οι μεγαλύτερες τραγωδίες του Σαίξπηρ 

αντιπροσωπεύουν την αιχμή της τέχνης του. Ο Άμλετ, ο ήρωας της 

διάσημης ομώνυμης τραγωδίας του Σαίξπηρ, πιθανότατα έχει 

συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλο σαιξπηρικό χαρακτήρα, ειδικά 

για τον περίφημο μονόλογό του "Να ζει κανείς ή να μη ζει, ιδού η 

απορία". Σε αντίθεση με τον εσωστρεφή Άμλετ, του οποίου ο 
δισταγμός αποδεικνύεται μοιραίος, οι ήρωες των τραγωδιών που 

ακολούθησαν, ο Οθέλος και ο Βασιλιάς Ληρ, χαρακτηρίζονται από τη 

βιαστική και λανθασμένη εκτίμησή τους. Η εξέλιξη των τραγωδιών 

του Σαίξπηρ εξαρτάται συχνά από τέτοια μοιραία λάθη ή 

μειονεκτήματα, τα οποία ανατρέπουν την τάξη των πραγμάτων και 

καταστρέφουν τον ήρωα κι εκείνους που αγαπά. Στον "Οθέλο", ο 

κακόβουλος Ιάγος προκαλεί τη ζηλοτυπία του Οθέλου, ο οποίος 

φτάνει στο σημείο να δολοφονήσει την αθώα γυναίκα του που τον 

αγαπά. Στο "Βασιλιά Ληρ", ο βασιλιάς διαπράττει το τραγικό λάθος 

να παραιτηθεί από το θρόνο του σηματοδοτώντας την έναρξη των 

γεγονότων που οδηγούν στη δολοφονία της κόρης του και στο 

βασανισμό και τη τύφλωση του Κόμη του Γκλόστερ. Στον "Μάκβεθ", 

τη μικρότερη τραγωδία του Σαίξπηρ, η ανεξέλεγκτη φιλοδοξία 
υποκινεί τον Μάκβεθ και τη σύζυγό του, Λαίδη Μάκβεθ, να 

δολοφονήσουν το νόμιμο βασιλιά και να σφετεριστούν το θρόνο, 

μέχρι που καταστρέφονται από τις ενοχές τους. Οι τελευταίες 

μεγάλες τραγωδίες του Σαίξπηρ, "Αντώνιος και Κλεοπάτρα" και 

"Κοριολανός", περιέχουν μερικά από τα καλύτερα ποιήματά του και 

θεωρήθηκαν ως οι πιο επιτυχημένες τραγωδίες του από τον ποιητή 

και κριτικό Τόμας Στερνς Έλιοτ. 

Στην τελευταία του περίοδο, ο Σαίξπηρ στράφηκε στο ρομαντισμό 

και στην ιλαροτραγωδία και ολοκλήρωσε άλλα τρία μεγάλα έργα: 

"Κυμβελίνος", "Το Χειμωνιάτικο Παραμύθι" και "Η Τρικυμία", καθώς 

και τον κατόπιν συνεργασίας "Περικλή". Λιγότερο ζοφερά από τις 

τραγωδίες του, αυτά τα τέσσερα έργα είναι πιο σοβαρά σε ύφος από 
τις κωμωδίες της δεκαετίας του 1590 και τελειώνουν με συμφιλίωση 

και συγχώρεση των δυνητικά τραγικών λαθών. Ορισμένοι σχολιαστές 

έχουν δει αυτή την αλλαγή στη διάθεση ς απόδειξη μιας πιο γαλήνιας 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B2%CE%B5%CE%B8
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%82_%CE%88%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1


άποψης της ζωής από την πλευρά του Σαίξπηρ, αλλά μπορεί να 

αντικατοπτρίζει απλώς τη θεατρική μόδα της εποχής. Ο Σαίξπηρ 

συνεργάστηκε με άλλο δραματουργό σε δύο επιπλέον σωζόμενα 

έργα: τον "Ερρίκο Η΄" και το "Οι Δύο Συγγενείς Άρχοντες". 

 

 

 ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ  

 
Το έργο Ρωμαίος και Ιουλιέτα είναι 

μια τραγωδία που έγραψε στην αρχή της 

καριέρας του ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, το 1595, για 

δυο νεαρούς κατατρεγμένους εραστές που ο 

θάνατός τους τελικά συμβιβάζει τις διενέξεις 

μεταξύ των φεουδαρχικών οικογενειών τους. 

Ήταν μεταξύ των πιο δημοφιλών έργων του 

Σαίξπηρ στη διάρκεια της ζωής του και, μαζί με 

τον Άμλετ, είναι ένα από τα πιο συχνά 

εκτελούμενα έργα του. Σήμερα, οι χαρακτήρες 

του τίτλου θεωρούνται ως αρχέτυπο των νέων 

εραστών. 
 
Υπόθεση  

 

Το έργο ξεκινά στον δρόμο με έναν καυγά μεταξύ υποστηρικτών δύο 

οικογενειών με ορκισμένη έχθρα μεταξύ τους, των Καπουλέτων και 

Μοντέγων. Ο Εσκάλους, Πρίγκιπας της Βερόνας, αναγγέλλει τιμωρία 

με θάνατο αν συνεχιστεί αυτή η πολύχρονη βεντέτα. Αργότερα, 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. Εντωμεταξύ ο Καπουλέτος ενθουσιάζεται με 

την ιδέα να παντρέψει την Ιουλιέτα με τον Κόμη Πάρη και τον καλεί 

στην προγραμματισμένη 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. Χορεύοντας μαζί 

μαθαίνουν ότι οι οικογένειες τους είναι αντίπαλες και πως κυριαρχεί 

μια αδυσώπητη έχθρα ανάμεσά τους. 

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 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1595
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF&action=edit&redlink=1


Λαυρέντιο, ο οποίος συμφωνεί να τους παντρέψει, καθώς πιστεύει 

ότι αυτός ο γάμος θα έφερνε ένα τέλος στην έχθρα ανάμεσα στις δύο 

οικογένειες, και τους παντρεύει κρυφά. 

Ο Τυβάλτος, ξάδερφος της Ιουλιέτας, ζητά σε μονομαχία τον Ρωμαίο 

επειδή εμφανίστηκε ακάλεστος στη γιορτή, μα εκείνος την 

απορρίπτει καθώς τον θεωρεί πλέον συγγενή του. Όμως ο 

Μερκούτιος, φίλος του Ρωμαίου, αποδέχεται την πρόκληση και 
σκοτώνεται από τον Τυβάλτο την ώρα που ο Ρωμαίος προσπαθεί να 

τους χωρίσει. Ο Ρωμαίος στη συνέχεια σκοτώνει τον Τυβάλτο. Ο 

Εσκάλους μαθαίνοντας το συμβάν εξορίζει τον Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος, 

πριν φύγει, περνά με την Ιουλιέτα τη νύχτα στα διαμερίσματά της, 

ολοκληρώνοντας τον γάμο τους. 

Ο Καπουλέτος, χωρίς να γνωρίζει για τον κρυφό γάμο τον δύο νέων, 

αποφασίζει να παντρέψει την Ιουλιέτα με τον Πάρη. Η Ιουλιέτα 

αρνείται και ο Καπουλέτος απειλεί να την αποκυρήξει. Η Ιουλιέτα 

παρακαλεί την μητέρα της να καθυστερήσει τον γάμο, όμως εκείνη 

την απορρίπτει. Έτσι επισκέπτεται τον ιερέα Λαυρέντιο για βοήθεια κι 

εκείνος καταστρώνει ένα σχέδιο σύμφωνα με το οποίο συμβουλεύει 

την Ιουλιέτα να πάρει ένα δηλητήριο που θα την κάνει να φαίνεται 
νεκρή για 42 ώρες, ενώ ταυτόχρονα θα στείλει ένα γράμμα στον 

Ρωμαίο να του εξηγεί το σχέδιο ώστε να έρθει να την πάρει όταν 

αυτή ξυπνήσει και ενώ όλοι θα τη νομίζουν νεκρή. Η Ιουλιέτα 

παίρνει το δηλητήριο τη νύχτα πριν τον γάμο με τον Πάρη. 

Νομίζοντάς την νεκρή, οι Καπουλέτοι την μεταφέρουν να κείται στην 

οικογενειακή κρύπτη. 

Ο αγγελιοφόρος δεν φτάνει ποτέ όμως στον Ρωμαίο και ο Ρωμαίος 

μαθαίνει πως η Ιουλιέτα πέθανε από τον υπηρέτη του, τον Βαλταζάρ. 

Συντετριμένος, ο Ρωμαίος αγοράζει δηλητήριο από ένα φαρμακείο 

και πηγαίνει στην κρύπτη των Καπουλέτων, όπου και συναντά τον 

Πάρη που έχει πάει να θρηνήσει την Ιουλιέτα κατ' ιδίαν. Ο Πάρης 

πιστεύει πως ο Ρωμαίος πήγε εκεί για να βανδαλίσει και του 

επιτίθεται, στη μάχη όμως σκοτώνεται από τον Ρωμαίο. Ο Ρωμαίος 
στη συνέχεια πίνει το δηλητήριο, νομίζοντας την Ιουλιέτα νεκρή. 

Έπειτα η Ιουλιέτα ξυπνά και, βρίσκοντας τον Ρωμαίο νεκρό, 

αυτοκτονεί με το μαχαίρι του. 

Οι αντιμαχόμενες οικογένειες και ο πρίγκιπας φτάνουν στην κρύπτη 

και βρίσκουν και τους τρεις νεκρούς. Ο ιερέας Λαυρέντιος αφηγείται 

την ιστορία των δύο ερωτευμένων. Οι οικογένειες συμφιλιώνονται 

κάτω από τον θάνατο των παιδιών τους και συμφωνούν να δώσουν 

τέλος στη βίαιη διαμάχη τους. Το έργο τελειώνει με την ελεγεία του 

πρίγκιπα για τους ερωτευμένους: «Γιατί δεν υπήρξε ποτέ ιστορία πιο 

θλιβερή από αυτήν της Ιουλιέτας και του Ρωμαίου». 

 

 
 



 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤΙΑΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

 
Ελισαβετιανή εποχή 

 

 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.  

 

 
Το Ελισαβετιανό θέατρο  

 
Η Ιταλία με την Κομμέντια ντελ ΄Αρτε πρόσφερε στη σύγχρονη 

Ευρώπη τους πρώτους καθαρά επαγγελματίες ηθοποιούς σε 

οργανωμένους θιάσους, ενώ παράλληλα με το έργο των 

Αναγεννησιακών αρχιτεκτόνων, προετοίμασε το δρόμο για την 

εμφάνιση του με το ζωγραφιστό σκηνικό και το αψιδωτό προσκήνιο. 

Η Αγγλία όμως διεκδικεί τον τίτλο της πατρίδας του πρώτου 

σύγχρονου συγγραφέα που μπορεί να συγκριθεί με τους δασκάλους 

του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, τον William Shakespeare (1564-

1616). 

Οι θίασοι που εμφανίζονταν στα Ελισαβετιανά θέατρα βρίσκονταν 

όλοι κάτω από την προστασία κάποιου ευγενή. Το 1594 ο Σαίξπηρ 

εμφανίζεται στη θεατρική ομάδα Lord Champerlain’s men (θίασος 
του Λόρδου Αρχιθαλαμηπόλου), η οποία χρηματοδοτείται από το 

Λόρδο Champerlain. 

Στο θίασο οι ηθοποιοί διέθεταν δική τους θεατρική στέγη, δικά τους 

κείμενα για το υποβολείο, δικά τους κοστούμια και σκηνικά 

αντικείμενα και ο καθένας τους είχε μετοχές στην επιχείρηση, 

διατηρώντας έτσι το δικαίωμα για ένα μέρος των κερδών. Τα 

θεατρικά κείμενα θεωρούνταν πολύτιμα αντικείμενα και 

διατηρούνταν σε χειρόγραφα και φυλάγονταν από το θίασο που τα 

είχε στην κατοχή του. 

Τα έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ τυπώθηκαν, γιατί κανένα από τα 

χειρόγραφα του δεν επέζησε και παρά την παγκόσμια αναγνώριση 

του, πολύ λίγες πληροφορίες έχουμε γι’ αυτόν. 

Μετά την εποχή του Σαίξπηρ, το Αγγλικό θέατρο αρχίζει να 
παρακμάζει. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος τα θέατρα 

σφραγίστηκαν, η παραστάσεις απαγορεύτηκαν και οι ηθοποιοί 

έπαψαν πια να υπάρχουν. Το θέατρο ξανάρχισε τις δραστηριότητες 

του το 1660, μετά από 18 χρόνια σιγής. 


