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Εισαγωγή 
 

Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς να πει για τον Σαίξπηρ. Κάθε στίχος του τεράστιου έργου του είναι 

και ένα μνημειώδες απόφθεγμα! Κάθε δημιούργημα εμπνευσμένο από αυτόν είναι σα να 

μεταφέρει μέσα στο χρόνο κάτι από την αρχική σπίθα της έμπνευσής του.  

Για την εργασία μας δουλέψαμε σε 3 ομάδες των 6 ατόμων και αναλάβαμε  ερευνητικά 
υποπεδία, μερικά από τα οποία ήταν κοινά και για τις 3 ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο 
μπορέσαμε να συγκρίνουμε πηγές και πληροφορίες.  

Εκτός από το διαδίκτυο, ψάξαμε και το υλικό στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας, που έχει στην 
κατηγορία «Ξένο θέατρο», πολλά έργα του Σαίξπηρ.  

Μας εντυπωσίασαν πολλά από τα στοιχεία που βρήκαμε και κυρίως το μυστήριο που καλύπτει 
τη ζωή, την ταυτότητα και το έργο  του Σαίξπηρ, και οι τόσες θεωρίες γύρω από όλα αυτά.  

Επίσης το πόσο έχει εμπνεύσει άλλους ανθρώπους των γραμμάτων και καλλιτέχνες στο 
πέρασμα των αιώνων: συγγραφείς, -θεατρικούς και μη- σκηνοθέτες, σεναριογράφους, 
ηθοποιούς, σκηνογράφους, κριτικούς τέχνης, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, μουσικούς, 
ζωγράφους, και τόσους άλλους! 

 
Λίγα λόγια για τον Σαίξπηρ 
 
Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (αγγλικά: William Shakespeare, Απρίλιος 1564 - 23 Απριλίου 1616) ήταν 

ένας από τους σπουδαιότερους ποιητές και θεατρικούς συγγραφείς 

Θεωρείται μια από τις κορυφαίες μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Τα έργα του έχουν 

μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου, ενώ τα θεατρικά του παίζονται έως 

σήμερα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον. Ο Σαίξπηρ κατάφερε να χειριστεί με απόλυτη 

δεξιοτεχνία τόσο την κωμωδία όσο και το δράμα και την τραγωδία. Τα έργα του διαπνέονται 

από μία βαθειά κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και παραμένουν επίκαιρα. 

Κανενός συγγραφέα η φήμη δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Σαίξπηρ, που τα έργα του, 

γραμμένα στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 17ου αιώνα για ένα μικρό θίασο ρεπερτορίου, 

σήμερα ανεβαίνουν στη σκηνή ή διαβάζονται όλο και πιο συχνά και σε περισσότερες χώρες από 

ποτέ άλλοτε. Η προφητεία του μεγάλου σύγχρονού του, του ποιητή και δραματουργού Μπεν 

Τζόνσον - ότι ο Σαίξπηρ δεν ανήκε σε μια εποχή, αλλά σε όλες τις εποχές - επαληθεύτηκε. 
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Κεφάλαιο Α’ 
 

Η 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. 

EΛΙΣΑΒΕΤΙΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Δύο σημαντικές εξελίξεις επηρέασαν την Αγγλική οικονομία κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα και 

ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ Α’ οι οποίες είναι: η μεγάλη ανάπτυξη του 

πληθυσμού και η εξαιρετικά μεγάλη άνοδος των τιμών. Η πρώτη ήταν ιδιαίτερα αισθητή στη γενιά 

του Σαίξπηρ. Όταν γεννήθηκε, ο πληθυσμός ανερχόταν στα 3,1 εκατομμύρια. Ήδη κατά ένα τρίτο 

μεγαλύτερος από όταν γεννήθηκε ο πατέρας του, παρότι λίγο πριν την γέννηση του Ουίλλιαμ μια 

σειρά καταστροφών σκότωσε το 5% του πληθυσμού. Η ανάπτυξη αυτή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια 

της ζωής του Σαίξπηρ και , στο τέλος της, ο πληθυσμός είχε αυξηθεί κατά 50% ακόμα. 

ΦΤΩΧΕΙΑ 

Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η φτώχεια , η οποία φυσικά ήταν έντονη από την εποχή του 

Μεσαίωνα, αλλά τότε είχε εποχιακό και <<τοπικό>> χαρακτήρα. 

Τον 16ο αιώνα όμως, η φτώχεια έγινε κυρίαρχη και συνεχής, και οδήγησε στην εμφάνιση του σοβαρού 

προβλήματος της αλητείας. Μια μειονότητα των <<ζόρικων>> ζητιάνων που εξαπατούσαν και 

απειλούσαν τους ευυπόληπτους πολίτες, έβγαλαν κακό όνομα για όλους τους μετανάστες και τους 

περιπλανώμενους . Τα προβλήματα χειροτέρεψαν με την απόλυση ναυτικών και μισθοφόρων. Σαν 

συνέπεια, οι νόμοι κατά της αλητείας  έγιναν πολύ αυστηροί, δυσκολεύοντας τους περιπλανώμενους 

ηθοποιούς και υποχρεώνοντας τους να αποκτούν άδεια μετακίνησης κάτω από την κηδεμονία 

σημαντικών ευγενών. Τα στοιχεία  δείχνουν ότι οι περιπλανώμενοι φτωχοί θα έκαναν καλύτερα να 

έμεναν στις περιοχές τους, όπου η κοινοτική αλληλεγγύη θα τους 

εξασφάλιζε μια στοιχειώδη επιβίωση. Το πόσο άσχημες ήταν οι 

συνθήκες θα το γνώριζε και ο Σαίξπηρ από πρώτο χέρι. Στο δάσος του 

Άρντεν, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, οι συνθήκες ήταν τόσο 

κακές, που στα 1613-1614 τα παιδιά των φτωχών πέθαιναν από ασιτία 

κατά δεκάδες. Στα 1615-1616 πολλές γυναίκες ήταν ανίκανες να 

τεκνοποιήσουν και όταν στα 1617-19 άρχισαν ξανά να συλλαμβάνουν, 

τις πιο πολλές φορές απέβαλλαν. Οι περισσότερες πιθανότητες για 

τους φτωχούς να βρουν δουλειά ή  ακόμα και ελεημοσύνη  βρίσκονταν 

στο Λονδίνο, όπου η βιομηχανική ανάπτυξη και η οικοδομική 

δραστηριότητα δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και όπου οι Αρχές της πόλης φρόντιζαν με 

διάφορους τρόπους να εκτονώνουν την πίεση προσφέροντας βοήθεια. Έτσι οι φτωχοί συσσωρεύονταν 

στις φτωχογειτονιές των ανατολικών και δυτικών προαστίων και θερίζονταν από τις αρρώστιες. 
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ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 Η φτώχεια μεγάλωνε ακόμη περισσότερο εξαιτίας του πληθωρισμού. Βέβαια, ενώ σε σύγκριση με 

την άνοδο των τιμών  στον 20ο αιώνα, η άνοδος κατά 95% κατά την διάρκεια των 44 χρόνων της 

βασιλείας της Ελισάβετ φαίνεται ασήμαντη, η επίδραση στην οικονομική πραγματικότητα ήταν πολύ 

σκληρή. Το φαινόμενο μπορούσε να κατανοηθεί από λίγους ειδικούς, ενώ ο πολύς κόσμος πίστευε 

ότι ήταν αποτέλεσμα της απληστίας. 

 Ο πληθωρισμός επιδεινωνόταν από την άνοδο του πληθυσμού. Στην αρχή της  βασιλείας  της 

Ελισάβετ ο πληθυσμός μειώθηκε αρχικά στα 1555-57 εξαιτίας  ενός λιμού και στη συνέχεια στα 

1557-59 εξαιτίας μιας επιδημίας. Όμως αυτή ήταν η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο. Τα 

επόμενα χρόνια ακολούθησε η μείωση του πληθυσμού λόγω της κατάρρευσης της τιμής. Στην 

συνέχεια με τις καταστροφές των σοδειών και τους πολέμους που ακολούθησαν οι τιμές ανέβηκαν 

στα ύψη. Έτσι πολλοί άνθρωποι που ζούσαν σε απομονωμένες  περιοχές πέθαιναν από την πείνα. 

ΘΡΥΛΟΣ ΤΗΣ GLORIANA 

Η συναίνεση λοιπόν στηριζόταν τόσο στην πειθώ όσο και στη βαθιά γνώση των αρχών της τακτικής 

και της διοίκησης. Για να κάνει τον εαυτό της το επίκεντρο της νομιμοφροσύνης, η Ελισάβετ 

εκμεταλλεύτηκε όλα τα <<μειονεκτήματα>> που είχε μια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο, 

για να δημιουργήσει το μύθο της <<ενδοξοτάτης >>(Gloriana).Δεν ήταν σκέτη ματαιοδοξία αυτό 

που την ωθούσε να επιδεικνύει το ταλέντο της στα <<Virginals>>  (παλαιό είδος μικρού τσέμπαλου) 

και στο χορό, ή που την ενθάρρυνε να επιδεικνύει κοσμήματα και ρούχα. Και μια θεά έπρεπε να έχει 

πιστούς και αυτός ήταν ο ρόλος της βασιλικής αυλής. Αφού η αυλή ήταν η πηγή της ανάπτυξης, το 

κοινωνικό κέντρο της χώρας και το επίκεντρο της πολιτικής και της εξουσίας όποιος  ήθελε να έχει 

κάποια αξία στον Ελισαβετιανό κόσμο, έπρεπε να  κάνει κάποια εμφάνιση εκεί. 

Με αυτό τον τρόπο εξύψωσε ταυτόχρονα τη μοναρχία, την οποία υπηρετούσαν όλοι, μεγάλοι και 

μικροί. Ακόμα και αυτοί που περιορίζονταν τις εμφανίσεις τους στην αυλή στο ελάχιστο δυνατόν, 

βασίζονταν σε συγγενείς και φίλους για να μνημονευτούν στη βασίλισσα, έτσι ώστε να θυμάται ότι 

ήταν πιστοί. 

Στην αυλή, μια σειρά δραστηριοτήτων προωθούσε την πανηγυρική επίδειξη των υπηρεσιών προς 

τον μονάρχη. Μέσα στο παλάτι, γίνονταν θρησκευτικές τελετές, Μάσκες, χοροί και φυσικά θεατρικές 

παραστάσεις. Τα βασιλικά Χριστούγεννα δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν χωρίς τους ηθοποιούς. Η 

Ελισάβετ είχε κατά τη δεκαετία του 1580 δικό της θίασο και αργότερα  ο θίασος <<Οι  Άνθρωποι του 

Τσάμπερλαιν>> μαζί με τον Σαίξπηρ εμφανίζονταν συχνά στην αυλή. Έξω από το παλάτι, 

οργανώνονταν κυνήγια και πάνω απ’ όλα, κονταρομαχίες. 

 Ο θρύλος της Gloriana,επέτρεψε ώστε η πραγματικότητα μιας βασίλισσας  που γερνούσε, να 

εξιδανικευτεί από την Ελισάβετ και του αυλικούς της, σε μια φλογερή εξύμνηση της ίδιας της 

μοναρχίας. Είναι φυσικός ο πειρασμός να απορρίψει κανείς αυτόν τον θρύλο ως ψεύτικο και 

ασήμαντο. 
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ΚΟΝΤΑΡΟΜΑΧΙΕΣ 

Η  αρένα για κονταρομαχίες ήταν απαραίτητη σε όλα τα παλάτια της Ελισάβετ, αλλά οι εκδηλώσεις 
σ’ αυτές ήταν περισσότερο ένας συνδυασμός πανηγυριού και λογοτεχνικών αγώνων παρά μια 
αναπαράσταση μάχης.       
Ο υποψήφιος πολεμιστής εμφανιζόταν με συμβολική φορεσιά με την ακολουθία του και παρουσίαζε 
στην Ελισάβετ μια αλληγορική ζωγραφιά συνοδευόμενη από ένα κομψό  λογύδριο που επέτρεπε 
στο μονομάχο να  επιδείξει το πνεύμα του. Αργότερα αναρτούσαν τις ζωγραφιές αυτές στη Σιλντ 
Γκάλλερυ στο Ουάιτχωλ. 
 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 

Η τάση των ανθρώπων να προσπαθούν πάντα να δείχνουν όσο ωραιότεροι γίνεται δεν αποτελεί 

καινούργιο χαρακτηριστικό μιας εποχής που, όπως και να το κάνουμε, ξεχωρίζει για την ρηχότητα που 

διακρίνει τους «πολιτισμένους» λαούς. Από γιγαντιαίες περούκες, ψεύτικες ελιές και ανδρικά παπούτσια 

με τακούνια, μέχρι μαυρισμένα δόντια, απλυσιά και αλουσιά, και ασφυκτικά φορέματα για τις γυναίκες, 

οι κατά καιρούς τάσεις της, ευρωπαϊκής κυρίως, μόδας στην ιστορία μοιάζουν σήμερα από γελοίες 

έως επικίνδυνες.  

1. Στενός κορσές 

Ο ελισαβετιανού τύπου κορσές αποτελούσε βασικό γυναικείο εσώρουχο από τις αρχές του 16ου αιώνα. 

Όλοι έχουμε δει ταινίες εποχής με τις παραμάνες να σφίγγουν ασφυκτικά τα κορδόνια του κορσέ της 

λαίδης, προκειμένου η μέση της να «μπει» όσο πιο μέσα επιτρέπουν οι αντοχές της (ένα βήμα πριν της 

κοπεί η ανάσα δηλαδή). Σκοπός του κορσέ, βέβαια, δεν ήταν μόνο να κάνει την γυναικεία μέση να 

φαίνεται λεπτότερη, αλλά κυρίως να «πατικώσει» το στήθος προς τα πάνω, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα ολοστρόγγυλο, εντυπωσιακό μπούστο. Λόγω του σκληρού υλικού από το οποίο ήταν 

δημιουργημένος ο κορσές, οι γυναίκες δε μπορούσαν μεν να αναπνεύσουν, αλλά καμάρωναν για τις 

στητές τους πλάτες και την εντυπωσιακή τους κορμοστασιά. Όσο, βέβαια, εντυπωσιακό «trend» κι αν 

υπήρξε ο κορσές, όσο ελκυστικές κι αν έκανε τις γυναίκες να δείχνουν, άλλο τόσο επικίνδυνος ήταν, 

καθώς συμπίεζε τόσο πολύ τα εσωτερικά τους όργανα και παραμόρφωνε τα πλευρά τους που 

προκαλούσε στις γυναίκες συχνά δυσκολία στην αναπνοή και λιποθυμία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο 

κορσές αντικαταστάθηκε από το σουτιέν. 

2. Μαύρισμα… δοντιών 

Ανάμεσα στις παρωδίες της μόδας στην ελισαβετιανή εποχή ήταν και τα μαύρα δόντια. Περί τον 16ο 

αιώνα, λοιπόν, ένδειξη πλούτου ήταν να αφήνουν οι αριστοκράτες τα δόντια τους να χαλάνε και να 

μαυρίζουν. Γιατί; Γιατί αυτό έδειχνε πως οι πολύ πλούσιοι δεν χρειαζόταν να τρώνε κανονικό, απλό 

φαγητό, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά απολαυστικά γλυκά και το πρόχειρο φαγητό της εποχής, τα 

οποία φυσικά κατάστρεφαν τα δόντια. Όχι, βέβαια, πως και αυτά να μην έτρωγαν θα επιβίωναν τα 

δόντια τους περισσότερο. Οι «οδοντόκρεμες» και οι σκόνες δοντιών της εποχής ήταν πολύ χειρότερες 

για την υγεία των δοντιών.                                            
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ΣΠΙΤΙΑ 

Επίσης εκείνη την εποχή γαιοκτήμονες, οι εύποροι αγρότες και οι πλούσιοι, ήταν εξίσου ικανοί να 

προσφέρουν στον εαυτό τους μεγαλύτερα φωτεινότερα και πιο ζεστά σπίτια. Και όλα τα σπίτια ήταν 

πιο άνετα επιπλωμένα. Υπήρχε παραδοσιακή πληθώρα υφασμάτων ακόμη και σε ένα φτωχικό 

εγγλέζικο σπίτι όπως κουβέρτες, σεντόνια και ρούχα, υφασμένα από την οικογένεια. Έβρισκε πλέον 

κανείς  χαλιά και ταπετσαρίες και υπήρξε μια άνθιση στο κέντημα περισσότερο για  κοσμική παρά 

για εκκλησιαστική χρήση. Τα επιτραπέζια σκεύη βελτιώθηκαν επίσης σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, 

με καλύτερα σμαλτωμένα κεραμικά και σκεύη από κασσίτερο ή από γυαλί και ασήμι για τους πιο 

εύπορους. Η επιπλοποιία εξελίχθηκε σε ποσότητα, ποιότητα και φινίρισμα. 

 
 
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.  
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Κεφάλαιο Β’ 

 

Το θέατρο την εποχή του Σαίξπηρ 
 
Η Ελισαβετιανή εποχή είναι γνωστή ως περίοδος μεγάλης συγγραφικής ακμής του Σαίξπηρ. 
Χαρακτηρίζεται ως περίοδος ευημερίας και ανάπτυξης χωρίς να αναφέρονται οι δολοπλοκίες και τα 
εγκλήματα που έγιναν, με σκοπό την επικράτηση του θρόνου της βασίλισσας. Οι «μυστικές» αυτές 
διαμάχες βέβαια, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για σαιξπηρικά έργα όπως «Ριχάρδος Γ», «Ερρίκος ΣΤ» 
και «Μάκβεθ» εκπληρώνοντας την επιθυμία του απλού λαού να μάθει τι διαδραματίζεται πίσω από την 
σωστή και καθώς πρέπει εικόνα της βασιλικής αυλής. 
 

Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ Α’ το 1603, βασιλιάς της Αγγλίας ανέλαβε ο Ιάκωβος Α’. (James I), Όταν 
ο νέος βασιλιάς ήρθε στο Λονδίνο, ο Σαίξπηρ μαζί με άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς και συγγραφείς της 
χωράς του αποδέχτηκε στην είσοδο της πόλης. Ευτυχώς για τον Σαίξπηρ ο βασιλιάς Ιάκωβος αγαπούσε 
το θέατρο το ίδιο όπως και η προκάτοχος του. Ο ίδιος ήταν αρκετά διανοούμενος και υποστήριζε την 
φιλολογία και προστάτευε τις τέχνες. Μετά από δέκα μέρες της στέψης του βασιλιά ο ίδιος πήρε 
επίσημα υπό την προστασία του τον θίασο του Σαίξπηρ. Από τότε η θεατρική ομάδα μετονομάστηκε 
«Οι άνθρωποι του βασιλιά». Ο Σαίξπηρ συμμετείχε ως ηθοποιός και θεατρικός συγγραφέας.  
 
 
Οι ηθοποιοί έπρεπε να είναι ταυτόχρονα και χορευτές, τραγουδιστές και πολλές φορές οργανοπαίχτες, 
γιατί η μουσική έπαιζε σημαντικό ρόλο στα έργα και στις ζίγκες που ακολουθούσαν. Οι ζίγκες, που ήταν 
χοροί με τραγουδιστούς διαλόγους, ήταν πολύ αγαπητές στο Ελισαβετιανό κοινό και ο ηθοποιός 
Γουίλλιαμ Κεμπ ήταν πολύ δημοφιλής για τις ερμηνείες του σ' αυτές. 
 
Οι κλόουν και οι τρελοί που έκαναν την εμφάνισή τους σε τόσα Ελισαβετιανά έργα είχαν τη συνήθεια, 
όπως και οι zanni της Κομέντια ντελ' Άρτε, να αυτοσχεδιάζουν. Λέγεται μάλιστα ότι ο Σαίξπηρ όταν έβαλε 
τον Άμλετ να λέει στους θεατρίνους «Μην αφήσετε εκείνους που παίζουν τους τρελούς να πουν 
παραπάνω απ' ότι έχει προγραμματιστεί γι' αυτούς» είχε κατά νου τον κωμικό ηθοποιό Ρίτσαρντ 
Τάρλετον που ήταν διάσημος για τους αυτοσχεδιασμούς του. Επίσης είναι πολύ πιθανό ένα μέρος των 
σκοτεινών αστείων στα Σαιξπηρικά έργα να είναι αποτέλεσμα στιγμιαίων αυτοσχεδιασμών που 
ενσωματώθηκαν στα θεατρικά κείμενα. 
 
Η ιδέα του πλούτου και της ευημερίας με την Ελισάβετ στο θρόνο, θα προκαλέσει σιγά σιγά το 
ενδιαφέρουν του λαού για την γνώση του παρελθόντος του. Αστικοί θρύλοι και βρετανικά παραμύθια 
είναι η τροφή στην άγνοια τους. Κι εκείνη τη στιγμή το που το βρετανικό γένος αφυπνίζεται από το 
λήθαργο της άγνοιας για τις ρίζες του, το θέατρο ακμάζει με γοργούς ρυθμούς και τα συγγραφικά έργα 
του Σαίξπηρ παίρνουν την τιμητική τους. Βέβαια η λογοκρισία, οι φυλακίσεις και το κλείσιμο θεάτρων 
είναι φαινόμενα που δεν παραλείπονται στο χώρο του θεάτρου. Ο Σαίξπηρ όμως προστατεύεται από το 
Λόρδο Αρχιθαλαμηπόλο με αποτέλεσμα να βλέπει την ηθοποιία να γίνεται επάγγελμα και οι άλλοτε 
γελωτοποιοί να φέρουν τον τίτλου του καλλιτέχνη. Βέβαια το θέατρο δε μπορούσε να επισκιάσει την 
δίψα του ανθρώπου για βία. Έτσι βάναυσοι τρόποι διασκέδασης όπως οι σκυλομαχίες συνέχιζαν να 
διαδραματίζονται πλάι-πλάι σε μεγάλα θεατρικά έργα. Κατά την Ελισαβετιανή εποχή (1558-1603) στη 
νότια όχθη του ποταμού Τάμεση του Λονδίνου, χτίστηκε από τους γιούς Burbage το πιο φημισμένο 
θέατρο, το οποίο ονομάζεται «Globe».Το θέατρο αυτό καταστράφηκε δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν 
από πυρκαγιά, μετά από ένα έργο που παίχτηκε το «Ερρίκος Η» του Σαίξπηρ. Αφού ξαναχτίστηκε τον 
επόμενο χρόνο παρέμεινε σε χρήση για 31 χρόνια και μετά κατεδαφίστηκε. Έπειτα από χορηγία ενός 
Αμερικάνου περιηγητή το θέατρο φτιάχτηκε ξανά. Σ’ αυτό το θέατρο παίχτηκαν τα πιο πολλά έργα του 
Σαίξπηρ.  
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Το «Globe» το αποτελούσε μια πλατφόρμα που τις περισσότερες φορές είχε ένα κιγκλίδωμα. Γύρω-γύρω 
υπήρχε χώρος για όρθιους θεατές αλλά και δύο με τρείς γαλαρίες οι οποίες είχαν πάγκους και σκαμνιά. 
Ανάμεσα στα καθίσματα και στη σκηνή υπήρχαν θέσεις για τους μουσικούς. Μια τρομπέτα έδινε το σήμα 
για την έναρξη της παράστασης. Ο θίασος του θεάτρου βρισκόταν κάτω από την προστασία ενός ευγενή. 
Στο θίασο που δούλευε ο Σαίξπηρ οι ηθοποιοί είχαν δικά τους κοστούμια και δική τους στέγη. Επίσης 
έπρεπε να ξέρουν να χορεύουν και να τραγουδούν γιατί η μουσική είχε σημαντικό ρόλο στις 
παραστάσεις. Την εποχή εκείνη απαγορεύονταν οι γυναίκες ηθοποιοί, τους γυναικείους ρόλους τους 
υποδύονταν άντρες. Οι άντρες που υποδύονταν τις γυναίκες επιλέγονταν για την λεπτή και γλυκιά τους 
φωνή αλλά και το χαριτωμένο παρουσιαστικό τους. Εκπαιδεύονταν δίπλα σε πιο έμπειρους για να 
παίζουν τον ρόλο της Ιουλιέτας ,της Βιόλας και άλλων πολλών. Τέλος τους ρόλους των ηλικιωμένων, 
όπως της παραμάνας, τους υποδύονταν οι κωμικοί. 
 
Στη διάρκεια της βασιλείας της Ελισάβετ, το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων και των σχολείων 

μετακινήθηκε αργά αλλά σταθερά από τα δράματα με βάση την αρχαιοκλασσική παιδεία και κουλτούρα 

σε έργα βασισμένα στην ιστορία της Αγγλίας ή στην πρόσφατη ιταλική θεατρική παραγωγή. Στις αρχές 

του 1600 η επίδραση των κολλεγίων είχε αρχίσει ήδη να φθίνει , ήταν όμως πλέον διαδεδομένη ανάμεσα 

στους μαθητές η γνώση του αρχαίου και του ξένου θεάτρου όπως και των διαφορετικών θεατρικών 

τεχνικών. Η εποχή αυθεντικού μεγαλείου για το αγγλικό θέατρο άρχισε όμως μόνο όταν λόγιοι και 

μορφωμένοι συγγραφείς ξεκίνησαν να εργάζονται για επαγγελματίες θιάσους. 

University Wits 

Το 1580 εμφανίζονται τα πρώτα έργα μιας ομάδας μορφωμένων συγγραφέων και λογίων, των University 

Wits (ωραία πανεπιστημιακά μυαλά), που άρχισαν να γράφουν για το δημόσιο θέατρο. Οι πιο γνωστοί 

είναι οι Thomas Kyd, Christopher Marlowe, John Lully, Robert Greene.  Γύρω στα 1590 εμφανίστηκαν 

λοιπόν συγγραφείς που με τα έργα τους κάλυψαν την απόσταση που χώριζε την αισθητική του 

μορφωμένου κοινού από αυτήν του λαϊκού κοινού. Η πρόσμειξη των στοιχείων του κλασικού θεάτρου με 

αυτά του μεσαιωνικού με θέματα, μορφές και υλικό από τις πιο διαφορετικές πηγές που έλαβε χώρα 

στα έργα τους, έβαλε τις βάσεις πάνω στις οποίες ο Σαίξπηρ και οι σύγχρονοί του δημιούργησαν το νέο 

δράμα. 

 Ο Σαίξπηρ (1564-1616) έγινε μέτοχος του θιάσου των Lord Chamberlain’s Men, που δημιουργήθηκε στο 

Λονδίνο και που το 1603 πήρε το όνομα King’s Men. Τα επόμενα 18 χρόνια ο Σαίξπηρ έγραψε και έπαιξε 

αποκλειστικά γι’ αυτόν τον θίασο. Όταν το 1599 ο θίασος έχτισε το δικό του θέατρο, το Globe, ο Σαίξπηρ 

έγινε ένας από τους συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Η δραστηριότητά του περιλάμβανε αυτήν του 

συγγραφέα, του ηθοποιού και του μέτοχου, και του απέδιδε πολλά κέρδη αφού ήδη από το 1597 

μπόρεσε κι αγόρασε ένα μεγάλο σπίτι στη γενέθλια πόλη του, το Stratford, όπου κι εγκαταστάθηκε 

μόνιμα από το 1610, ενώ κατά το θάνατό του είχε φτάσει το καθεστώς του πλούσιου ευγενή. Έχει γράψει 

36 θεατρικά έργα τα οποία χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: 

Α. ιστορικά δράματα (Ερρίκος ο 6ος, Ριχάρδος ο 3ος, Βασιλιάς Ιωάννης, Ερρίκος ο 4ος, Ερρίκος ο 5ος, 
Ερρίκος ο 8ος) 
Β. κωμωδίες (Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι, Οι δύο ευγενείς της Βερόνας, Πολύ κακό για το τίποτα, 
Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός, Έμπορος της Βενετίας, κ.ά.) 
Γ. Τραγωδίες (Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Τίτος Ανδρόνικος, Οθέλλος, Άμλετ, Μάκβεθ, Βασιλιάς Ληρ, 
Κοριολάνος, κ.ά.) 
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Οι πηγές των ιστοριών του είναι πολύ διαφορετικές: ιστορία, μυθολογία, θεατρική λογοτεχνία, θρύλοι… 
Σχεδόν όλα τα έργα του είναι γραμμένα σε ελεύθερους στίχους και σε πρόζα. Δεν είναι χωρισμένα σε 
πράξεις αλλά σε πολυάριθμα επεισόδια, τα οποία δεν τηρούν τις ενότητες του χρόνου και του τόπου. Τα 
πρόσωπα είναι πολλά αλλά ελάχιστοι είναι οι σημαντικοί γυναικείοι ρόλοι στα έργα του, και εν γένει όχι 
πάνω από 2-3 (ήταν περιορισμένος ο αριθμός των νεαρών ηθοποιών που ήταν έμπειροι και μπορούσαν 
να τους παίξουν). Η δράση είναι πολύπλοκη και εμπλουτίζεται από παράλληλες πλοκές/ιστορίες ενώ η 
αφήγηση είναι σχεδόν απούσα και η ιστορία διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου επί σκηνής, ενώπιον των 
θεατών. 
 
 Κοινά στοιχεία του Σαίξπηρ και των συγχρόνων του 

 Τα γεγονότα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά μέσω μιας διαδοχής σύντομων εν γένει 
σκηνών. 

 Η δράση μετακινείται ελεύθερα σε πολλά μέρη, τα οποία δεν αποδίδονται σκηνικά αλλά 
υποδεικνύονται μέσα από τις ατάκες των ηθοποιών.  

 Χρόνος και χώρος μπορούν να μεταβληθούν με ταχύτητα, ενώ ο το ύφος των έργων ποικίλλει και 
μπορεί να περνά από το κωμικό στο σοβαρό και αντιστρόφως.  

 Η γλώσσα είναι ποιητική, γεμάτη αναφορές, μεταφορές και υπαινιγμούς.  

 Τα περισσότερα έργα εξάλλου αντανακλούν την πεποίθηση της εποχής σ’ ένα ηθικό σύστημα 
όπου ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά ελεύθερος να επιτελέσει τις δικές του επιλογές, υφιστάμενος 
όμως και τις συνέπειές τους.  

 
Θεατρικοί θίασοι και θέατρα 

 1608: μέχρι αυτή τη χρονιά όλα τα σταθερά θέατρα του Λονδίνου ήταν εγκατεστημένα εκτός των 
συνόρων της πόλης και μόνον όταν ο θρόνος ανέλαβε το δικαίωμα να ορίσει με ακρίβεια τα 
μέρη όπου θα μπορούσαν να παίζουν οι ηθοποιοί, οι θίασοι άρχισαν τότε να μεταφέρονται στο 
εσωτερικό της πόλης. 

 Οι περισσότεροι θίασοι κατάφεραν να αποκτήσουν μια μόνιμη έδρα μετά το 1608.  

 Το διάστημα 1590-1642 τα θέατρα στο Λονδίνο έκλεισαν τουλάχιστον 14 φορές και για 
περιόδους που κυμαίνονταν από 3 εβδομάδες μέχρι και 18 μήνες. Στο διάστημα του 
αναγκαστικού κλεισίματος των θεάτρων οι θίασοι συχνά χρεοκοπούσαν, ή κατάφερναν να 
επιβιώσουν πουλώντας μέρος ή όλα τα κείμενά τους στους εκδότες ή βάζοντας σε υποθήκη τα 
κοστούμια τους.  

 
Τα θέατρα στο Λονδίνο χωρίζονταν σε 2 κατηγορίες: 

 Α) τα δημόσια, αυτά δηλαδή με κτιριακή δομή σε ανοικτό χώρο που προορίζονταν για ευρύτερο 
κοινό. Προέρχονται από τις αυλές των πανδοχείων και τις αρένες. Έξι τουλάχιστον πανδοχεία 
χρησιμοποιούνταν ως θεατρικοί χώροι. Οι αρένες χρησιμοποιούνταν για τους αγώνες με σκυλιά 
και αρκούδες και αποτέλεσαν το μοντέλο των θεατρικών κτιριακών δομών σε ανοιχτό χώρο.  

 Β) τα ιδιωτικά, δηλαδή οι κλειστές κατασκευές για το πιο αριστοκρατικό κοινό. 

 Τα θρησκευτικά μυστήρια και οι ηθολογίες στήνονταν σε ανοιχτό χώρο. 

 Τα interludes και οι masques σε κλειστό. Οι περιπλανώμενοι ηθοποιοί έπαιζαν στα κάστρα ή στις 
ταβέρνες μέχρι το 1570.  

 Πριν το 1642 χτίστηκαν τουλάχιστον 10 δημόσια θέατρα. Τα πιο γνωστά είναι: Red Lion, Theatre, 
The Rose, The Fortune, The Swan, The Globe, The Red Bull.  

 Ξέρουμε ότι τα θέατρα αυτά είχαν ένα είδος εσωτερικής σκηνής (inner stage or discovery place), 
έναν κρυμμένο από το βλέμμα του κοινού χώρο, που φανερωνόταν όταν η σκηνική δράση το 
απαιτούσε, με το άνοιγμα μιας πόρτας ή με το τράβηγμα της κουρτίνας 
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Τα σκηνικά, τα κοστούμια και η μουσική: 
Στο αγγλικό θέατρο χρησιμοποιούνταν απλά σκηνογραφικά στοιχεία που έμοιαζαν περισσότερο με τις 
μεσαιωνικές επαύλεις παρά με επιτηδευμένες παραστάσεις επηρεασμένες από την Ιταλία. 
 
- Από μια συγκεκριμένη μελέτη αποδεικνύεται πως χρησιμοποιούνταν τα 
ακόλουθα αντικείμενα: τραπέζια, καρέκλες, σκαμπώ, κρεβάτια, χαλιά και 
μαξιλάρια, υφαντά, θρόνοι και κουρτίνες, φέρετρα, πτώματα και φορεία, 
δέντρα, κλαδιά, λουλούδια και θάμνοι. 
-Οι σκηνικές πρακτικές της ελισαβετιανής περιόδου προέρχονται από τις 
μεσαιωνικές. Αντικείμενα ριγμένα επί σκηνής που αγνοούνταν για σχεδόν 
όλη την παράσταση και χρησιμοποιούνταν την κατάλληλη στιγμή. 
- Η σημασία της σκηνογραφίας και των θεαματικών εφέ αυξήθηκε μετά το 
1603, όταν άρχισε να επιβάλλεται η αισθητική της αυλής. Προστέθηκε επίσης η χρήση της μουσικής και 
του μπαλέτου. 
- Τα κοστούμια ήταν γενικά αυτά της ελισαβετιανής εποχής. Υπήρχαν όμως και άλλα και χωρίζονταν σε 5 
κατηγορίες: 
Α. κοστούμια «απηρχαιωμένα» για πρόσωπα εκτός εποχής (ανήκαν σε άλλη ιστορική εποχή) ή εκτός 
μόδας. 
Β. αρχαία κοστούμια με πτυχές αρχαιοελληνικές 
Γ. ευφάνταστα κοστούμια για φαντάσματα, μάγισσες, θεότητες ή αλληγορικές μορφές. 
Δ. παραδοσιακά κοστούμια που συνδέονταν με ιδιαίτερα πρόσωπα όπως ο Ρόμπιν Χουντ, ο Ταμερλάνος, 
ο Φάλσταφ, κ.ά. 
Ε. κοστούμια χαρακτηριστικά ορισμένων φυλών όπως οι Τούρκοι, οι Ινδιάνοι, κ.ά. 
 
-Μουσική: η τρομπέτα αναγγέλλει την είσοδο κάποιου προσώπου, ή την ανάγνωση κάποιας απόφασης ή 
διατάγματος. 
Τα ταμπούρλα για τις σκηνές της μάχης ενώ ένα μουσικό φόντο συνόδευε πολλές σκηνές.  
 
 Μια  εικόνα από σύγχρονο θέατρο που επηρεάστηκε από την ελισαβετιανή εποχή: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Πηγές  http://spiridopoulou.files.wordpress.com/2011/04/the-english-theater-until-1642.pdf  

 
 
 

http://spiridopoulou.files.wordpress.com/2011/04/the-english-theater-until-1642.pdf
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Κεφάλαιο Γ’ 
 

Βιογραφία του Shakespeare –τα πρώτα χρόνια  
 
Όνομα: William Shakespeare 
Γέννηση: Βαπτίστηκε στις 26 Απριλίου 1564 (η ημερομηνία γέννησης είναι άγνωστη) 
Εθνικότητα: Αγγλία 
Λογοτεχνικό ρεύμα: Αγγλικό Αναγεννησιακό θέατρο. 
Θάνατος: 23 Απριλίου 1616 (52 ετών) 

Ο Σαίξπηρ γεννήθηκε στην πόλη Stratford-upon-Avon (ή απλά Stratford) τον Απρίλιο του 1564. Ήταν 
γιός βυρσοδέψη, που αγαπούσε όμως πολύ τα γράμματα. Πατέρας του ήταν ο John Shakespeare, 
πετυχημένος έμπορος και μητέρα του η Mary Arden, κόρη εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας του Σαίξπηρ, 
συμμετείχε για ένα διάστημα στις δημόσιες υποθέσεις, ασκώντας καθήκοντα δημοτικού συμβούλου 
περίπου στα 1560, θέση που αργότερα έχασε καθώς κατηγορήθηκε για παράνομο εμπόριο. Έχει 
επικρατήσει να θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης του Σαίξπηρ η 23η Απριλίου. Η ακριβής όμως 
ημερομηνία παραμένει έως σήμερα άγνωστη. Η μόνη γνωστή πληροφορία που υπάρχει σχετικά, είναι 
πως η βάφτισή του έγινε στις 26 Απριλίου όπως καταγράφεται στα μητρώα εκκλησίας του Στράτφορντ. 
Επιπλέον είναι γνωστό πως την εποχή εκείνη, η τελετή της βάφτισης γινόταν λίγες μόνο ημέρες μετά τη 
γέννηση. 

Για την παιδική ηλικία του Σαίξπηρ ελάχιστα είναι γνωστά. Θεωρείται πιθανό πως έλαβε την εκπαίδευσή 
του στο σχολείο του Στράτφορντ, όπου πρέπει να ήρθε σε επαφή με την κλασική λογοτεχνία και τα 
λατινικά. Έχοντας μελετηρό χαρακτήρα, ο Σαίξπηρ διάβαζε πολύ στα νεανικά του χρόνια, αν και δεν 
έγραφε πολύ. Κανένα στοιχείο δεν μπορεί να πιστοποιήσει κατά πόσον η εκπαίδευσή του συνεχίστηκε 
αργότερα. 
Σε μικρή ηλικία εγκατέλειψε τη γενέτειρα του, το Στράτφορντ, και πήγε πεζός στο Λονδίνο. Εκεί 
γνωρίστηκε με μια ομάδα ηθοποιών και άρχισε να δουλεύει μαζί τους. Αγάπησε πολύ το θέατρο και έτσι 
άρχισε να γράφει θεατρικά έργα  
 
Στις 28 Νοεμβρίου του 1582 ο Σαίξπηρ παντρεύτηκε την Anne Hathaway, οκτώ χρόνια μεγαλύτερή του 
και ήδη τριών μηνών έγκυο όταν παντρεύτηκαν. Ο γάμος τους έγινε στο ναό Grafton κοντά στην πόλη 
του Statford. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά. Στις 26 Μαΐου του 1583 βαπτίστηκε η κόρη τους Susanna ενώ 
στις 2 Φεβρουαρίου του 1585 καταγράφεται η βάπτιση των δύο δίδυμων παιδιών τους, του Χάμνετ και 
της Ιουδήθ. 
 
Ο Σαίξπηρ κατά καιρούς υπέφερε πολύ από φτώχεια. Μολοταύτα είχε τις φιλοδοξίες του και ήλπιζε. Το 
1587 πήγε στο Λονδίνο για να προσπαθήσει να καλυτερέψει την οικονομική του κατάσταση. 
Διαφορετικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φυγή του από το Statford με την κατηγορία κλοπής ή για 
συνεχείς μετακινήσεις του στη χώρα με την ιδιότητα του δασκάλου. 
 
Στο Λονδίνο, ο Σαίξπηρ έδειξε ενδιαφέρον για το θέατρο. Επειδή δεν είχε τα μέσα να πληρώνει για τα 
εισιτήρια, προσπαθούσε να κερδίζει χρήματα κρατώντας τα άλογα των θεατών του θεάτρου. Αργότερα 
έγινε ηθοποιός, και αφού απέκτησε αρκετή πείρα, άρχισε να βοηθά θεατρικούς συγγραφείς στο 
γράψιμο των χειρογράφων. Με το ανέβασμα του πρώτου του έργου "Αγάπης Αγώνας Άγονος", περί τα 
1590, άρχισε τη σταδιοδρομία του. 
 
Η πρώτη αναφορά που γίνεται σε αυτόν στα θεατρικά πράγματα του Λονδίνου βρίσκεται σε ένα 
φυλλάδιο του 1592 του ομοτέχνου του δραματουργού Ρόμπερτ Γκρην, που τον περιγράφει ως 
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«τυχάρπαστο κοράκι στολισμένο με τα δικά μας φτερά, με καρδιά τίγρης τυλιγμένη σε προβιά ηθοποιού, 
που νομίζει ότι μπορεί να στομφάρει ανομοιοκατάληκτους στίχους όπως οι καλύτεροι από σας». 
 
Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ αποκαλείται εθνικός ποιητής της Αγγλίας και "Βάρδος του Έιβον". Έγραψε τα 

περισσότερα γνωστά έργα του μεταξύ του 1589 και 1613 και κατάφερε να χειριστεί με απόλυτη 

δεξιοτεχνία τόσο την κωμωδία όσο και το δράμα και την τραγωδία. Η επίδρασή του, ειδικότερα στην 

αγγλική λογοτεχνία, θεωρείται τεράστια. Οι Ρομαντικοί αναγνώρισαν την ιδιοφυία του και οι 

Βικτωριανοί τον λάτρεψαν κατά τρόπο που ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σω αποκάλεσε «βαρδολατρεία». Δεν 

υπάρχουν πολλές καταγραφές για την ιδιωτική του ζωή. Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν πως ο 

ηθοποιός, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Ουίλλιαμ Σαίξπηρ αποτελεί πράγματι ένα και μοναδικό 

πρόσωπο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που το αμφισβητούν.  

Κανείς δεν έχει μπορέσει να γράψει για τον αινιγματικό, καταραμένο πρίγκιπα τον Άμλετ, που 

περιγράφει τη μελαγχολία του, το σαρκασμό και το μυστικισμό του, περιμένοντας την κατάλληλη ώρα 

για να εκδικηθεί το φόνο του βασιλιά πατέρα του. Ούτε κανείς έχει περιγράψει με καλύτερα λόγια την 

ωραία Οφηλία, τη λαίδη Μάκβεθ, τον Οθέλο, τις ομορφότερες στιγμές που μας άφησε με το «Όνειρο 

καλοκαιρινής νύχτας» και τον αγνό έρωτα του «Ρωμαίου και της Ιουλιέτας». Η ικανότητα του Σαίξπηρ να 

βλέπει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ακόμα και  την πιο μικρή λεπτομέρεια και την πιο απόκρυφη 

σκέψη, η ικανότητα του να περιγράφει τα αισθήματα σε όλες τις μορφές και τους ανθρώπινους 

χαρακτήρες, τον έκανε έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του αιώνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

που οι ερμηνευτικές ικανότητες ενός ηθοποιού βρίσκουν την κορύφωση τους στους σαιξπηρικούς 

ρόλους. Δύσκολοι, λεπτομερείς, τέλειοι, βαθιά φιλοσοφημένοι και ταυτόχρονα αποκαλυπτικοί. 

Πέθανε στις 23 Απριλίου του 1616 και ο τάφος του βρίσκεται στο ιερό της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας 
του Statford. Ο ενταφιασμός του στο ιερό ήταν μια ιδιαίτερη τιμή που του έγινε όμως όχι λόγω της 
συγγραφικής του ιδιότητας, αλλά διότι είχε εξαγοράσει ένα μερίδιο της εκκλησίας έναντι 440 λιρών, 
ποσού σημαντικό για την εποχή. Στον τάφο του Σαίξπηρ τοποθετήθηκε έπειτα από δική του επιθυμία η 
παρακάτω επιγραφή: 

Good friend, for Jesus' sake forbear, 
To dig the dust enclosed here 
Blest be the man that spares these stones, 
But cursed be he that moves my bones. 

Και σε ελεύθερη μετάφραση: 

Καλέ φίλε, στο όνομα του Θεού συγκρατήσου, 
Στο να σκάψεις τη σκόνη που εσωκλείεται εδώ. 
Ευλογημένος όποιος ήσυχες αφήσει αυτές τις πέτρες, 
Καταραμένος όμως όποιος ανακινήσει τα κόκκαλα μου. 

Σχετικά με την επιγραφή αυτή, καλλιεργήθηκε ένας μύθος σύμφωνα με τον οποίο, αδημοσίευτα έργα 
του Σαίξπηρ πιθανόν να βρίσκονται εντός του τάφου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποπειραθεί να 
διαπιστωθεί η αλήθεια αυτής της υπόθεσης. 

 

Πηγές:  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_4_12/06/2011_445337 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_4_12/06/2011_445337
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http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-13-09-30-38/pagkosmiotheatro/377-theater-globe 

 
 

Άλλοι συγγραφείς της εποχής.  Οι σχέσεις και οι αντιζηλίες μεταξύ τους 
Εκτός όμως από τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ που θεωρείται ευρέως ο σημαντικότερος εθνικός ποιητής και 

συγγραφέας της Αγγλίας, στην Ελισαβετιανή εποχή βλέπουμε και άλλους συγγραφείς εξίσου καλούς. 

Γύρω στα 1590 εμφανίστηκαν λοιπόν συγγραφείς που με τα έργα τους κάλυψαν την απόσταση που 

χώριζε την αισθητική του μορφωμένου κοινού από αυτήν του λαϊκού κοινού. Η πρόσμειξη των στοιχείων 

του κλασικού θεάτρου με αυτά του μεσαιωνικού με θέματα, μορφές και υλικό από τις πιο διαφορετικές 

πηγές, που έλαβε χώρα στα έργα τους, έβαλε τις βάσεις πάνω στις οποίες ο Σαίξπηρ και οι σύγχρονοί του 

δημιούργησαν το νέο δράμα. 

Είναι προφανές ότι για να είναι κανείς ένας οικονομικά επιτυχημένος θεατρικός συγγραφέας, είναι 

απαραίτητο να έχει εμπορικό μυαλό. Από  αυτή την άποψη η οικογενειακή και κοινωνική του προέλευση 

έδινε στον Σαίξπηρ ορισμένα πλεονεκτήματα απέναντι σε μερικούς από τους συναδέλφους του. 

Στην αρχή της καριέρας του, συναγωνιζόταν συγγραφείς που ήταν πτυχιούχοι πανεπιστημίου όπως οι: 

ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΛΟΟΥ, ΤΖΩΝ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ, ΤΟΜΑΣ ΚΥΝΤ, ΤΟΜΑΣ ΛΟΤΖ, ΤΖΩΝ ΛΥΛΥ. κ.α. Αυτοί οι 

συγγραφείς, γνωστοί ως <<Πανεπιστημιακές Διάνοιες>> καμάρωναν για τις γνώσεις τους στους 

Κλασσικούς και μερικοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολύ ανώτερους από τους <<κοινούς 

ηθοποιούς>>. 

ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΡΗΝ : Φοίτησε στο Καίημπριτζ  και στην Οξφόρδη και ταξίδεψε στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 

Εκτός από θεατρικά έργα έγραψε και μερικά ρομάντζα καθώς και αυτοβιογραφικά σκετς που έχουν 

ενδιαφέρον γιατί περιγράφουν τη ζωή και την κατάσταση στο Λονδίνο την εποχή εκείνη. 

ΤΖΩΝ ΓΟΥΕΜΠΣΤΕΡ: Eίναι πολύ πιθανό να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ηθοποιό Τζών Γουέμπστερ που 

είχε πάει περιοδεία  στην Γερμανία με τον θίασο του Ρόμπερτ Μπράουν το 1596. Άρχισε να γράφει 

αρκετά μεγάλος και συνεργάστηκε κυρίως με τον Ντέκερ. Τρία από τα πιο σημαντικά του έργα: 

''Δαίμονες'', Η Δούκισσα του Μάλφι'', ''Η νομική υπόθεση του Διαβόλου''. 

ΤΟΜΑΣ ΚΥΝΤ :Ο πρωτοπόρος της ''τραγωδίας της εκδίκησης'' αφού το έργο του Ιαπωνική τραγωδία 1585 

θεωρείται για όλα τα υπόλοιπα τέτοιου είδους που γράφτηκαν μετά. Ο Κυντ θεωρείται επίσης 

συγγραφέας ενός Άμλετ που έχει χαθεί και που πάνω του στηρίχθηκε ο Άμλετ του Σαίξπηρ. 

ΤΟΜΑΣ ΛΟΤΖ : Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά για την ζωή του. Το πιο σημαντικό έργο του είναι «The 

Wounds of the Civil War», 1587,  και είναι το αγγλικό έργο που ασχολείται με τη Ρωμαϊκή ιστορία. 

KΡΙΣΤΟΦΕΡ ΜΑΡΛΟΟΥ:  Άγγλος θεατρικός ποιητής , συγγραφέας, ηθοποιός  μεταφραστής, ο 

σπουδαιότερος πρόδρομος του Σαίξπηρ στην αγγλική δραματουργία ο οποίος δραστηριοποιήθηκε την 

εποχή των Ελισαβετιανών χρόνων. Θεωρείται  από κάποιους ως ένας από τους συγγραφείς ορισμένων 

έργων του Σαίξπηρ. Είχε τραγικό και πρόωρο τέλος όταν δολοφονήθηκε μετά από καβγά σε ταβέρνα. 

΄Εργα του:  Ντόκτορ Φάουστ (θεατρική εκδοχή), Ο Εβραίος της Μάλτας. 

Μπεν Τζόνσον (1572-1637): Ο πιο σημαντικός ελισαβετιανός δραματουργός. Μπήκε στο θέατρο ως 

ηθοποιός και γύρω στα 1600 έγινε ο βασικός εκπρόσωπος της τάσης που υποστήριζε την ανάγκη 

«συνειδητότητας» ως ουσιαστικού συστατικού της καλλιτεχνικής δραστηριότητας, βασισμένης σ’ ένα 

http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-13-09-30-38/pagkosmiotheatro/377-theater-globe
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συγκεκριμένο κώδικα αρχών και καθορισμένων κανόνων. ΄Εργα του: Ο καθένας με τη διάθεση του, Ο 

Αλχημιστής. 

Περισσότερο από κάθε άλλο θεατρικό συγγραφέα ο Τζόνσον στηρίχτηκε στις αρχές του κλασικισμού 
προσπαθώντας να μετριάσει τις «υπερβολές» των άλλων εθνικών συγγραφέων ανατρέχοντας στις 
τεχνικές των αρχαίων.  
Έγραψε πολλές masques, έχοντας κερδίσει την εύνοια της αυλής και του βασιλιά, και συνέβαλε 
καθοριστικά στη μεταβολή της συμπεριφοράς του κοινού απέναντι στο θέατρο, το οποίο θεωρούνταν 
μέχρι τότε ως απλή ψυχαγωγία. Έγραψε 28 θεατρικά έργα: 
Α. κωμωδίες (Βολπόνε ή η αλεπού, Ο αλχημιστής, κ.ά.) που εστιάζουν στις αδυναμίες των σύγχρονων 
τύπων με σκοπό τη διόρθωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα έργα του θεωρούνται ρεαλιστικά και 
διδακτικά/διορθωτικά, αφού τα πρόσωπα που εμφανίζονται σ’ αυτά φαίνεται να γεννώνται από την 
άμεση παρατήρηση της πραγματικότητας και από την άλλη καταλήγουν πάντα να τιμωρούνται για τα 
ελαττώματά τους.  
Β. κωμωδίες των υγρών. Σύμφωνα με την αρχαία ιατρική τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία/υγρά που 
καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά (αίμα, κίτρινη χολή, μαύρη χολή και flemma). Στην 
ελισαβετιανή εποχή αυτή η αντίληψη επεκτάθηκε και στην ψυχολογία και ο Τζόνσον απέδιδε τις 
παραξενιές και τις εκκεντρικότητες της συμπεριφοράς στην αλλοίωση της σχέσης των τεσσάρων υγρών. 
Με βάση αυτήν την αρχή δημιούργησε μια σειρά από θεατρικούς χαρακτήρες.  
 
John Fletcher (1579-1625): Πήρε τη θέση του Σαίξπηρ ως βασικού θεατρικού συγγραφέα στο King’s Men 
και στο 2ομισό του 17ου αιώνα τα έργα του παίζονταν περισσότερο από αυτά του Σαίξπηρ και του 
Τζόνσον.  
Francis Beaumont: Συνεργάστηκε με τον Φλέτσερ για τη συγγραφή πολλών έργων και είναι δύσκολο να 
αποδώσει κανείς με σιγουριά την πατρότητά τους. Το διάστημα 1590-1640 γράφτηκαν 2.000 θεατρικά 
έργα από περισσότερους από 250 συγγραφείς. Η συνεργασία μεταξύ των συγγραφέων ήταν μια τόσο 
διαδεδομένη πρακτική, που ακόμη και οι πράξεις του ίδιου έργου μπορούσαν να είχαν γραφτεί από 
διαφορετικούς συγγραφείς. 
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Φήμες και θεωρίες για το Σαίξπηρ 
Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στις διάφορες φήμες που ακούγονται για τον ποιητή. 
Κάποιες από αυτές προσπαθούν να δείξουν και την κακή πλευρά του ταλαντούχου ποιητή, λέγεται ότι ο 
Σαίξπηρ ήταν και αυτός φοροφυγάς. Τον καιρό που τα έργα του κατακτούσαν το κοινό, κρυβόταν επί 
δύο χρόνια, επειδή χρωστούσε στην εφορία 13 σελίνια. 
 
<<ΗΤΑΝΕ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ;>>:  
Νέα φήμη που από μια εφημερίδα έγινε παγκόσμια αμφιβολία. 
Δεν είναι κάτι καινούργιο η θεωρία ότι ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ δεν έγραψε ο ίδιος τα μεγάλα έργα του, αλλά 
ήταν η «βιτρίνα» πίσω από την οποία κρυβόταν ο Έντουαρντ ντε Βερ. Aδύνατον ένας αμόρφωτος, 
φτωχός σαν τον Σαίξπηρ, να είχε την ικανότητα να δημιουργήσει τέτοια έργα, υποστήριζαν πολλοί. 
Σφετεριστής αρχαίου εθνικού πνεύματος και πως πίσω απ’ αυτόν κρύβεται άλλο πρόσωπο, θεωρούσαν. 
Άλλοι υποστηρίζουν όμως πως ο ένας και μοναδικός Σαίξπηρ υπήρξε και θα υπάρχει για πάντα. 

 
ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ 
Ο Martin Lings, στο βιβλίο του «το Μυστικό του Σαίξπηρ», αναφέρει ότι ο 
Σαίξπηρ από την ηλικία των τριάντα, ή και προηγουμένως, είχε έρθει σε 
επαφή με διάφορα δόγματα, μερικά όντως εσωτερικά, άλλα απλώς 
αποκρυφιστικά, τα οποία συγκέντρωναν το θερμό ενδιαφέρον των 
Λονδρέζων δραματουργών και άλλων συγγραφέων της εποχής, όπως επίσης 
των αριστοκρατών που τους στήριζαν, τους προστάτευαν και τους 
ενθάρρυναν. 
Μπορούμε να πούμε ότι στο Μεσαίωνα πίστευαν ότι η μάζα των λαϊκών 
ακολουθούσε την οδό της σωτηρίας, ενώ τα μοναστικά τάγματα και οι λαϊκοί 
που βρίσκονταν σε άμεση σχέση με αυτά, μαζί με μια η δύο άλλες 

αδελφότητες όπως οι Τέκτονες και οι Συντεχνίτες, ακολουθούσαν την οδό του καθαγιασμού . Με άλλα 
λόγια, ο σκοπός τους ήταν η μετάβαση μέσω του Καθαρτηρίου στην αγιασμένη ζωή. Μερικοί υπέθεσαν 
πως ο Σαίξπηρ ήταν μέλος της αδελφότητας των Ροδόσταυρων, άλλοι πιστεύουν πως ήταν Τέκτονας. 
Αυτό είναι ένα μέρος του μυστικού του που ίσως ποτέ να μην αποκαλυφθεί. Όμως αυτό που με 
σαφήνεια αντιλαμβανόμαστε είναι ότι τα έργα του υπερβαίνουν κατά πολύ την ιδέα της σωτηρίας στην 
πιο περιορισμένη έννοιά της, κι αυτό μας δείχνει έμμεσα πως ο δημιουργός τους ακολουθούσε την οδό 
του Καθαγιασμού, μια οδό πνευματική, η οποία προϋποθέτει την επαφή με κάποιο τάγμα. 
Ο Dover Wilson αναφέρει ότι ο Σαίξπηρ έζησε στον κόσμο του Πλάτωνα και του Αυγουστίνου, ενώ από 
τη Γαλλική επανάσταση ζούμε στον κόσμο του Ρουσσώ, και αυτό το γεγονός ρίχνει σε πολλές κακοτοπιές 
τους ανυποψίαστους αναγνώστες. Λέει επίσης ότι το κύριο θέμα των ηθικών έργων του Σαίξπηρ είναι η 
μετάπλαση του απερίσκεπτου Πρίγκιπα σε ιδανικό Βασιλιά. Για να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού 
του θέματος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στον κόσμο του Πλάτωνα και του Αγίου Αυγουστίνου 
μόνο ο καθαγιασμένος άνθρωπος θα μπορούσε να θεωρηθεί «ιδανικός Βασιλιάς». 
Ο Σαίξπηρ γεννήθηκε τρεις μήνες σχεδόν μετά το θάνατο του Μιχαήλ Αγγέλου. Και οι δυο τους 
συγκαταλέγονται στις «μεγάλες ιδιοφυΐες της Αναγέννησης». Όμως ο Σαίξπηρ μοιάζει, όσο περνάει ο 
χρόνος, να στρέφεται προς τα πίσω, στο Μεσαίωνα, και με την αλλαγή του αιώνα να γίνεται, αντίθετα 
από τους άλλους δραματουργούς, ο συνεχιστής και φορέας του παρελθόντος, ο τελευταίος φρουρός 
μιας εποχής που έτεινε γοργά να εκλείψει. 
Ο Σαίξπηρ δεν επηρεάστηκε από αυτή την τάση της Αναγέννησης, δηλαδή να κρίνει τον άνθρωπο και τα 
πράγματα στα μέτρα του ανθρώπου και μόνο, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από αυτόν  αλλά 
έκανε ένα άνοιγμα στο καθολικό, δηλαδή, θεωρεί ότι  το πορτραίτο του Πνεύματος καταυγάζει πίσω 
από ένα ανθρώπινο πέπλο. Αυτός είναι ο λόγος που τα έργα του ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας του 
και της εποχής του. 
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Κεφάλαιο Δ’ 
 

Τα έργα του Σαίξπηρ-Οι επιτυχίες του  
 
Ο Σαίξπηρ έγραψε τα περισσότερα έργα του μεταξύ του 1589 και του 1613 και κατάφερε να χειριστεί με 

απόλυτη δεξιοτεχνία τόσο την κωμωδία όσο και το δράμα και την τραγωδία.  

Οι πηγές των ιστοριών του είναι πολύ διαφορετικές: Ιστορία, μυθολογία, θεατρική λογοτεχνία, θρύλοι. 

Σχεδόν όλα τα έργα του είναι γραμμένα σε ελεύθερους στίχους και σε πρόζα. Δεν είναι χωρισμένα σε 

πράξεις αλλά σε πολυάριθμα επεισόδια, τα οποία δεν τηρούν τις ενότητες του χρόνου και του τόπου. Τα 

πρόσωπα είναι πολλά αλλά ελάχιστοι είναι οι σημαντικοί γυναικείοι ρόλοι στα έργα του. Η δράση είναι 

πολύπλοκη και εμπλουτίζεται από παράλληλες πλοκές-ιστορίες ,ενώ η αφήγηση είναι σχεδόν απούσα 

και η ιστορία διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου επί σκηνής, ενώπιον όλων των θεατών. 

Η γνώση της ανθρώπινης φύσης, το πλούσιο λεξιλόγιό του και η βαθειά αντίληψη της δραματικής 
τέχνης, έδωσαν την ικανότητα στον Σαίξπηρ να γράψει θεατρικά έργα που είναι εξίσου επίκαιρα και 
συγκινητικά όπως και στην εποχή που γράφτηκαν. Τα ιστορικά του δράματα δίνουν μια διαυγή εικόνα 
της Αγγλικής ιστορίας. Οι κωμωδίες του εκτείνονται από τη γελωτοποιία του Πακ στο Όνειρο Θερινής 
Νυκτός, ως το πιο λεπτό χιούμορ των έργων του που περιγράφουν τα ήθη της εποχής. Χρησιμοποίησε τη 
βαθειά του δραματική αντίληψη στις μεγάλες του τραγωδίες, όπως ο "Άμλετ", ο "Οθέλος", "Μάκβεθ" και 
"Βασιλιάς Ληρ". 

Τα έργα του Σαίξπηρ έχουν παιχτεί και παίζονται στα θέατρα όλου του κόσμου συνεχώς από την πρώτη 
τους παράσταση, ενώ πολλά εξ αυτών έχουν μεταφερθεί και στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Η πρώτη 
έκδοση του πλήρους έργου του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ χρονολογείται στα 1623 και διατηρείται σήμερα στην 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Τα έργα του κατά παράδοση διακρίνονται σε τραγωδίες, 
κωμωδίες και ιστορικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές από τις ακριβείς χρονολογίες των έργων του 
Σαίξπηρ δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστές. 
 
Εκτός από δύο μακροσκελή ποιήματα, το «Αφροδίτη και Άδωνης» και το «Βιασμός της Λουκρητίας» και 
της συλλογής των περίφημων «Σονέτων» του, που δημοσιεύτηκαν το 1609, ο Σαίξπηρ δεν έγραψε παρά 
μόνο θεατρικά έργα. Παρά τις μελέτες των ειδικών, συχνά είναι αδύνατο να χρονολογηθούν με ακρίβεια 
τα έργα του. Υπάρχει πάντως μια γενική συμφωνία, ιδιαίτερα για τα έργα που γράφτηκαν στις 
περιόδους 1585 - 1601, 1605 - 1607 και μετά το 1609. Αυτή η χρονολόγηση στηρίζεται σε εξωτερικές και 
εσωτερικές μαρτυρίες και σε γενικές υφολογικές και θεματικές παρατηρήσεις. Το διάστημα 1585 - 
1601 αποτελεί την περίοδο των ενθουσιασμών και της νεότητας, της ελαφράς κωμωδίας και των 
μεγάλων ιστορικών συνθέσεων. Το διάστημα 1600 - 1608 είναι η εποχή των κωμωδιών και των 
μεγάλων τραγωδιών. Η τελευταία περίοδος μετά το 1609 φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μία ηρεμότερη 
και ανεκτικότερη αντιμετώπιση των πραγμάτων. 
 
Λίγοι συγγραφείς είχαν τέτοια εξέλιξη κατά τη δημιουργική τους περίοδο, όπως ο Σαίξπηρ. Στο τέλος του 
16ου αιώνα είχε γράψει περίπου 22 έργα, όμως κανένα από αυτά δεν αντιπροσωπεύει την ωριμότητά 
του, αν και μερικά, κατά ποικίλους τρόπους, δίνουν μια αλάνθαστη πρόγευση του τι επρόκειτο να 
επακολουθήσει. Με τον ερχομό του νέου αιώνα, επήλθε μια αιφνίδια και διαρκής αλλαγή, όχι στους 
προσανατολισμούς της σκέψης του, αλλά στην έντασή της. Είναι σαν να σαγηνεύτηκε ξαφνικά από το 
σύμπαν, μετά από μια περίοδο γαλήνιου και σχεδόν απροκατάληπτου στοχασμού. Η περίσκεψη 
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μεταμορφώθηκε σε ζήλο. Η αλλαγή αυτή αποκαλύπτεται κατά πρώτο λόγο στον Άμλετ. 
 
 
Φιλοσοφικές προεκτάσεις του έργου του Σαίξπηρ 
 
Ο Dover Wilson αναφέρει ότι ο Σαίξπηρ έζησε στον κόσμο του Πλάτωνα και του Αυγουστίνου, ενώ από 

τη Γαλλική επανάσταση ζούμε στον κόσμο του Ρουσσώ, και αυτό το γεγονός ρίχνει σε πολλές κακοτοπιές 

τους ανυποψίαστους αναγνώστες. Λέει επίσης ότι το κύριο θέμα των ηθικών έργων του Σαίξπηρ είναι η 

μετάπλαση του απερίσκεπτου Πρίγκιπα σε ιδανικό Βασιλιά. Για να κατανοήσουμε τη διάσταση αυτού 

του θέματος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στον κόσμο του Πλάτωνα και του Αγίου Αυγουστίνου 

μόνο ο καθαγιασμένος άνθρωπος θα μπορούσε να θεωρηθεί «ιδανικός Βασιλιάς». 

 

Ο Σαίξπηρ, όπως ο Lyly, o Spenser, o Chapman, o Ben Jonson και πολλοί άλλοι, γνώριζε καλά ότι ο 

καρπός του χημικού γάμου μεταξύ του υδραργύρου και του θείου, ή του «Βασιλιά και της Βασίλισσας», 

το magnum opus των Αλχημιστών, είναι η τελειοποιημένη και αναστημένη ψυχή, όπως και ότι το 

αλχημικό έργο αποτελεί απαραίτητα το πρώτο βήμα στο μονοπάτι που οδηγεί τελικά στη μυστική ένωση 

της τελειοποιημένης ψυχής με το Θείο Πνεύμα. Όπως έδειξε ο Raul Arnold στο λεπτομερές σχόλιό του, η 

ένωση αυτή είναι το πραγματικό θέμα του αλχημικού ποιήματος του Σαίξπηρ ο Φοίνικας και η 

Χελώνα. Επίσης η ίδια ένωση και ο γάμος που αποτελεί καρπό δοκιμασίας και εξαγνισμού, είναι το θέμα 

πρωιμότερων έργων του Σαίξπηρ, όπως το Αγάπης Αγώνας Άγονος και τον Έμπορο της Βενετίας. 

 

Ο αρχαίος και μεσαιωνικός κόσμος πίστευε ότι κάθε ανθρώπινο ον ταιριάζει τέλεια με ένα άλλο 

ανθρώπινο ον του αντίθετου φύλου. Μπορεί να τα χωρίζει κάποτε ο χώρος και ο χρόνος, ή και να μη 

συναντηθούν ποτέ στη ζωή τους, αν όμως συναντηθούν, κανένα γήινο πάθος δεν μπορεί να συγκριθεί με 

την αγάπη που νοιώθει το ένα για το άλλο. 

Μπορούμε να πούμε ότι όπου χρησιμοποιείται ο συμβολισμός της αγάπης μεταξύ εραστών, μόνο μια 

τέτοια ολοκληρωτική και ‘‘απόλυτη’’ αγάπη όπως αυτή μπορεί να αναπαραστήσει πλήρως την 

πρωταρχική σχέση μεταξύ ψυχής και Πνεύματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Σαίξπηρ μια τέτοια αγάπη είχε 

στο νου του, όταν σκιαγραφούσε χαρακτήρες όπως ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, ο Οθέλλος και η 

Δυσδαιμόνα, ή ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. 

Ο Σαίξπηρ γεννήθηκε τρεις μήνες σχεδόν μετά το θάνατο του Μιχαήλ Αγγέλου. Και οι δυο τους 

συγκαταλέγονται στις «μεγάλες ιδιοφυΐες της Αναγέννησης». Όμως ο Σαίξπηρ μοιάζει, όσο περνάει ο 

χρόνος, να στρέφεται προς τα πίσω, στο Μεσαίωνα, και με την αλλαγή του αιώνα να γίνεται, αντίθετα 

από τους άλλους δραματουργούς, ο συνεχιστής και φορέας του παρελθόντος, ο τελευταίος φρουρός 

μιας εποχής που έτεινε γοργά να εκλείψει. 

Το μεσαιωνικό πορτραίτο είναι κυρίως το πορτραίτο του Πνεύματος που καταυγάζει πίσω από ένα 

ανθρώπινο πέπλο. Με άλλα λόγια, είναι ένα παράθυρο που ανοίγει από το μερικό στο καθολικό, και ενώ 

τοποθετείται στην εποχή και τον πολιτισμό που το γέννησε, ως τυπικό δείγμα μιας ιδιαίτερης περιόδου 

και ενός συγκεκριμένου χώρου, συγχρόνως, λόγω αυτού του ανοίγματος στο καθολικό, χαρακτηρίζεται 

από κάτι που δεν ανήκει σε καμία εποχή. Αντίθετα, η Αναγέννηση στερείται αυτής της φοράς προς το 

καθολικό και είναι ερμητικά κλεισμένη στην εποχή της. Ο λόγος είναι ότι η οπτική της είναι ουμανιστική, 

και ο ουμανισμός, που είναι η επανάσταση της λογικής ενάντια στο πνεύμα, κρίνει τον άνθρωπο και τα 

πράγματα στα μέτρα του ανθρώπου και μόνο, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από αυτόν. 
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Ο Σαίξπηρ δεν επηρεάστηκε από αυτή την τάση της Αναγέννησης αλλά έκανε ένα άνοιγμα στο καθολικό. 

Αυτός είναι ο λόγος που τα έργα του ξεπέρασαν τα σύνορα της χώρας του και της εποχής του. Όπως λέει 

ο Martin Lings, όταν καθόμαστε μπροστά από ένα Ρωμανικό η Γοτθικό καθεδρικό, αισθανόμαστε ότι 

βρισκόμαστε στο κέντρο του κόσμου. Όταν στεκόμαστε μπροστά από μία Αναγεννησιακή, Μπαρόκ ή 

Ροκοκό εκκλησία, απλά έχουμε συνείδηση ότι βρισκόμαστε στην Ευρώπη. Κατά τον ίδιο τρόπο θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι το να παρευρίσκεσαι σε μια επιτυχημένη παρουσίαση του Βασιλιά Ληρ δε 

σημαίνει απλά να παρακολουθείς, αλλά να γίνεσαι μάρτυρας, με μυστηριώδη τρόπο, της ιστορίας του 

ανθρώπινου γένους. 

 

Η ιδέα ότι τα θεατρικά έργα και τα ποιήματα του Σαίξπηρ δε γράφτηκαν από τον ίδιο απασχόλησε 

πολλούς ειδικούς. Η αμφισβήτηση προκλήθηκε από την αντίφαση ανάμεσα στο μεγάλο λογοτεχνικό 

έργο και τη σχετικά ταπεινή καταγωγή του, την υποτιθέμενη ελλιπή του μόρφωση, την έλλειψη 

πληροφοριών για τη ζωή του. Στα έργα του διαφαίνεται μια εξοικείωση με άλλες γλώσσες και 

λογοτεχνίες, γνώσεις νομικής, ιστορίας, πολιτικής και γεωγραφίας, εξοικείωση με τους αυλικούς τρόπους 

συμπεριφοράς και ομιλίας, που θεωρούνται ασύμβατες για ένα απλό ηθοποιό, γιο ενός επαρχιώτη 

εμπόρου. 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ  

 ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ 
 ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ 
ΡΙΧΑΡ∆ΟΣ Ο Β' 
ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ 
 Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
 ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ 
ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡ 
ΑΜΛΕΤ 
ΟΘΕΛΛΟΣ 
ΜΑΚΒΕΘ 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ 

Ιστορικά έργα 

* Βασιλιάς Ιωάννης 
* Ριχάρδος ο Β' 
* Ερρίκος ο Δ' (πρώτο μέρος) 
* Ερρίκος ο Δ' (δυέτερο μέρος) 
* Ερρίκος ο Ε' 
* Ερρίκος ο Στ' (πρώτο μέρος) 
* Ερρίκος ο Στ' (δεύτερο μέρος) 
* Ερρίκος ο Στ' (τρίτο μέρος) 
* Ριχάρδος ο Γ' 
* Ερρίκος ο Η' 
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Οι Τραγωδίες του Σαίξπηρ. Χρονολόγιο. Υπόθεση 
 
Τραγωδίες: 

* Τρωίλος και Χρυσηίδα 
* Κοριολανός 
* Τίτος Ανδρόνικος 
* Ρωμαίος και Ιουλιέτα 
* Τίμων ο Αθηναίος 
* Ιούλιος Καίσαρας 
* Μάκβεθ 
* Άμλετ 
* Βασιλιάς Ληρ 
* Οθέλλος 
* Αντώνιος και Κλεοπάτρα 
* Κυμβελίνος (λογίζεται σήμερα ως κωμωδία) 
 

ΡΙΧΑΡΔΟΣ Ο Β’ 

Έργο γραμμένο το 1595 ή 1596 που πρωτοπαίχτηκε το 1596, ο Ριχάρδος ο Β' περιέχει όλα τα στοιχεία 
των άρτιων ιστορικών δραμάτων του Σαίξπηρ:καλοσχεδιασμένους χαρακτήρες, εις βάθος ανάλυση 
ψυχικών καταστάσεων, αφθονία ποιητικών στοιχείων. Το δράμα πραγματεύεται το γνωστό θέμα της 
αρπαγής της εξουσίας και στη συνέχεια της προσπάθειας του ηγεμόνα να κρατηθεί στο ύπατο αξίωμα. 

ΜΑΚΒΕΘ 

Ο Μάκβεθ (ή Μακμπέθ) είναι θεατρικό έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ γύρω από μία βασιλοκτονία και τα 

επακόλουθά της. Είναι η μικρότερη τραγωδία του Σαίξπηρ και πιστεύεται ότι γράφτηκε μεταξύ 

του 1603 και του 1606. 

Πηγές του Σαίξπηρ γι' αυτήν την τραγωδία ήταν παλιότερες περιγραφές για τον Μάκμπεθ της Σκωτίας, 

τον Μακντόφ και τον Ντάνκαν Α' της Σκωτίας. Ωστόσο η ιστορία του Μάκβεθ όπως ειπώθηκε από τον 

Σαίξπηρ έχει ελάχιστη σχέση με τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας της Σκωτίας, αφού ο Μάκβεθ ήταν 

ένας θαυμαστός μονάρχης. 

Στον κόσμο του θεάτρου, κάποιοι πιστεύουν ότι το έργο είναι καταραμένο και δεν κατονομάζουν τον 

τίτλο του, αλλά προτιμούν να το αναφέρουν ως "το Σκωτσέζικο έργο". Εντούτοις, όλα αυτά τα χρόνια το 

έργο έχει προσελκύσει μερικούς από τους σημαντικότερους ηθοποιούς για τους ρόλους του Μάκβεθ και 

της Λαίδης Μάκβεθ, έχοντας μεταφερθεί στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στην όπερα, σε κόμικς 

κ.α. 

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ 

«Ο Βασιλιάς Ληρ,  είναι μια εμπνευσμένη θεατρική ιστορία πάνω στο αιώνιο θέμα της πάλης των 
γενεών, αλλά και η μεγάλη τραγωδία δυο πατεράδων που αρνούνται να υποχωρήσουν ή να 
αμφισβητηθούν. Ο Βασιλιάς Ληρ, συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα έργα του Σαίξπηρ. Η τραγωδία 
αυτή, παρά τη δυστυχία που καθρεφτίζει, είναι γεμάτη από αγάπη για τον άνθρωπο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1603
http://el.wikipedia.org/wiki/1606
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B8_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BD_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
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ΑΜΛΕΤ 

Άμλετ είναι ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά και πιο δημοφιλή θεατρικά έργα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, 

αλλά και το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα του έργου. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι "The Tragicall 

Historie of Hamlet, Prince of Denmarke" (Η Τραγική Ιστορία του Άμλετ, Πρίγκιπα της Δανιμαρκίας). Η 

παλαιότερη καταγεγραμμένη παρουσίαση του έργου χρονολογείται τον Ιούλιο του 1202. Το1603, το 
έργο παρουσιάστηκε στα Πανεπιστήμια του Κέμπριτζ και της Οξφόρδης. 

Στην Ελλάδα, το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο το 1937, σε 

σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, με Άμλετ τον Αλέξη Μινωτή. Το 1955, το έργο ξαναπαρουσιάστηκε από 

το Εθνικό Θέατρο, με τον Αλέξη Μινωτή σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή. 

Ο Άμλετ είναι το πιο διάσημο έργο της Αγγλικής γλώσσας. Πιθανώς γράφτηκε το 1601-1602. Είναι το 
μεγαλύτερο έργο του και έχει εμπνεύσει πολλούς συγγραφείς. Υπάρχουν φήμες ότι είναι βασισμένος στο 
μύθο του Άμλετ. Η πρώτη έκδοση του Άμλετ δημοσιεύτηκε το 1603, η δεύτερη έγινε το 1604. 
Συγκρίνοντας τις δύο εκδόσεις θα βρείτε μια αξιόλογη βελτίωση στο χειρισμό της γλώσσας, με 
μεγαλύτερο φιλοσοφικό βάθος και μια θαυμάσια εικόνα. Η Τρίτη έκδοση είναι το 1623. Το έργο έμεινε 
στην ιστορία με την φράση «to be or not to be?» δηλαδή  «να ζει κανείς ή να μην ζει;».  
 
 Χαρακτήρες 

Άμλετ: Ο πρίγκιπας της Δανίας, ο πρωταγωνιστής του έργου. Περίπου 30 χρονών. Είναι μελαγχολικός, 

κυνικός, γεμάτος μίσος για τον θείο του και νιώθει ντροπή για την σεξουαλική ζωή της μητέρας του. 

Κλαύδιος: Ο βασιλιάς της Δανίας, ο θείος του Άμλετ και ο ανταγωνιστής του στο έργο. Παρουσιάζεται 

φιλόδοξος πολιτικός, ότι οδηγείται από τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και τον πόθο του για εξουσία. 

Δείχνει σιγά σιγά τα σημάδια της ενοχής του όμως η αγάπη του για την  Γερτρούδη φαίνεται αληθινή. 

Γερτρούδη: Βασίλισσα της Δανίας, η μητέρα του Άμλετ και πρόσφατα παντρεμένη με τον Κλαύδιο. 

Αγαπά τον γιό της αλλά είναι ρηχή και αδύναμη γυναίκα που αναζητά την αγάπη. 

Πολώνιος: Ο λόρδος του δικαστηρίου του Κλαύδιου, είναι πομπώδης και γέρος. Είναι ο πατέρας του 

Λαέρτη και της Οφηλίας. 

Οράτιος: Ο κολλητός φίλος του Άμλετ, ο οποίος φοίτησε μαζί με τον πρίγκιπα στο πανεπιστήμιο 

Wittenberg. Είναι πιστός και χρήσιμος για τον Άμλετ. Μετά τον θάνατο του Άμλετ παρέμεινε για να πεί 

την ιστορία του Άμλετ. 

Οφηλία: κόρη του Πολώνιου, όμορφη νεαρή κοπέλα με την οποία ήταν ερωτευμένος ο Άμλετ. Είναι 

γλυκιά και αθώα κοπέλα, που υπακούει στον πατέρα της και στον αδερφό της, Λαέρτη. 

Λαέρτης: γιος του Πολώνιου και αδερφός της Οφηλίας, νέος άντρας ο οποίος στο μεγαλύτερο μέρος του 

έργου είναι στη Γαλλία.  

Φόρτινμπρας: Νέος πρίγκιπας της Νορβηγίας του οποίου ο πατέρας σκοτώθηκε από τον πατέρα του 

Άμλετ. Τώρα επιθυμεί να επιτεθεί στην Δανία για να εκδικηθεί για την τιμή του πατέρα του. 

Το φάντασμα: Το φάντασμα του πρόσφατα εκλιπόντος πατέρα του Άμλετ. Δεν είναι εντελώς βέβαιο αν 

το φάντασμα είναι αυτό που φαίνεται να είναι, ή εάν πρόκειται για κάτι άλλο. 

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/1202
http://el.wikipedia.org/wiki/1603
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%B6
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1937
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
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Ρόζεγκραντζ και Γκιλντεστέρν: Δύο ελαφρώς αδέξιοι αυλικοί, πρώην φίλοι του Άμλετ. 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Ο πρωταγωνιστής του Άμλετ είναι ο πρίγκιπας Άμλετ της Δανίας, γιος του εκλιπόντος βασιλιά Άμλετ και η 

σύζυγός του, Βασίλισσα Γερτρούδη. 

Η ιστορία ανοίγει σε ένα ψυχρό βράδυ στο Ελσίνορ, το δανικό βασιλικό κάστρο. Κ Βασικός χαρακτήρας 

της ιστορίας είναι ο νεαρός Πρίγκιπας Άμλετ, που έχει το ίδιο όνομα με τον πατέρα του ο οποίος πέθανε 

απροσδόκητα. Ο θείος του νεαρού Άμλετ, Κλαύδιος, ανεβαίνει στο θρόνο και παντρεύεται τη χήρα του 

αδερφού του, Γερτρούδη. Ο Άμλετ είναι δυσαρεστημένος από την άνοδο του θείου του στο θρόνο, τον 

οποίο θεωρεί ανάξιο σύγκρισης με τον πατέρα του, και τον εσπευσμένο γάμο της μητέρας του, 

Γερτρούδης, με τον αδερφό του νεκρού συζύγου της. Ένα βράδυ, στους νυχτοφύλακες του Κάστρου 

εμφανίζεται ένα φάντασμα που μοιάζει στο νεκρό Βασιλιά Άμλετ, εξαφανίζεται όμως πριν ακούσουν το 

μήνυμα που ήθελε να τους μεταφέρει. Ειδοποιείται ο Πρίγκιπας Άμλετ και το φάντασμα 

επανεμφανίζεται και του αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του δολοφονήθηκε από τον Κλαύδιο και τον 

διατάζει να πάρει εκδίκηση. Ο Άμλετ σχεδιάζει να αποκαλύψει την ενοχή του Κλαύδιου παριστάνοντας 

τον τρελό. 

Από την τρέλα του Άμλετ έλκεται η προσοχή του Κλαύδιου και της Γερτρούδης, που βάζουν τους 

Ρόζεγκραντζ και Γκιλντεστέρν, παλιούς συμφοιτητές του Άμλετ, να τον παρατηρήσουν για να βρουν την 

αιτία της τρέλας του. Ο Πολώνιος, βασιλικός σύμβουλος, υποπτεύεται ότι αιτία της τρέλας του Άμλετ 

είναι η αγάπη του για την Οφηλία, την κόρη του. Ωστόσο, σε μια συνάντησή τους, όπου 

παρακολουθούνται, ο Άμλετ δε δείχνει να αγαπά την Οφηλία, καθώς της λέει να κλειστεί σε μοναστήρι. 

Ο Άμλετ σχεδιάζει να ανεβάσει μια παράσταση που θα παρουσιάζει το φόνο του πατέρα του, 

σκοπεύοντας να ξεσκεπάσει τον Κλαύδιο. Κατά τη διάρκεια του έργου, ο Κλαύδιος αποχωρεί. Την κίνηση 

παρατηρεί ο Οράτιος, έμπιστος φίλος του Άμλετ, κι ο Άμλετ αποφασίζει να εκδικηθεί για το θάνατο του 

πατέρα του. Ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Κλαύδιο, αλλά τον βρίσκει να προσεύχεται και σκέφτεται ότι 

αν τον σκοτώσει εκείνη τη στιγμή, ο Κλαύδιος θα πάει στον Παράδεισο, κάτι που δεν του αξίζει. Ωστόσο, 

όταν ο Άμλετ φεύγει, ο Κλαύδιος αποκαλύπτει ότι δεν προσευχόταν με πολλή ευλάβεια για κάτι. 

Ο Άμλετ πηγαίνει να αντιμετωπίσει τη μητέρα του. Ακούγοντας ένα θόρυβο πίσω από μια κουρτίνα, 

τείνει το σπαθί του και κατά λάθος σκοτώνει τον Πολώνιο, που κρυφάκουγε. Φοβούμενος για την 

ασφάλειά του, ο Κλαύδιος στέλνει στην Αγγλία τον Άμλετ και μαζί τους Ρόζεγκραντζ και Γκιλντεστέρν, με 

εντολή να τον σκοτώσουν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ο Άμλετ αντιλαμβάνεται την δολοπλοκία και 

οδηγεί στο θάνατο τους δύο επίδοξους δολοφόνους του. Το πλοίο τους πέφτει στα χέρια πειρατών αλλά 

ο Άμλετ πλήρωσε λύτρα και τελικά τον άφησαν ελεύθερο. 

Γεμάτη θλίψη, η Οφηλία τρελαίνεται και πνίγεται σε ένα ποτάμι. Από τη Γαλλία επιστρέφει γεμάτος οργή 

ο Λαέρτης, γιος του Πολώνιου κι αδερφός της Οφηλίας. Ο Κλαύδιος πείθει το Λαέρτη ότι ο Άμλετ είναι 

υπεύθυνος για το θάνατο του Πολώνιου και, με την επιστροφή του Άμλετ στη Δανία, στοιχηματίζει ότι ο 

Άμλετ μπορεί να νικήσει στη μάχη το Λαέρτη. Η μάχη όμως είναι στημένη: το σπαθί του Λαέρτη έχει 

δηλητήριο, όπως και το κρασί στο ποτήρι του Άμλετ. 

Κατά τη διάρκεια της μάχης, η Γερτρούδη πίνει από το δηλητηριασμένο κρασί και πεθαίνει. Ο Λαέρτης 

καταφέρνει να τραυματίσει τον Άμλετ, αλλά λαβώνεται από τον ίδιο. Προτού ξεψυχήσει, αποκαλύπτει το 

σχέδιο δολοφονίας του Κλαύδιου εναντίον του Άμλετ. Ο Άμλετ, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή 

από το δηλητήριο, καταφέρνει να σκοτώσει τον Κλαύδιο. Στη σκηνή καταφθάνει ο Φόρτινμπρας, ένας 
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Νορβηγός φιλόδοξος πρίγκιπας που έρχεται εναντίον της Δανίας με το στρατό του. Ο Οράτιος αφηγείται 

όσα έχουν συμβεί κι ο Φόρτινμπρας διατάζει να αποδοθούν τιμές στο νεκρό Άμλετ. 

 Πηγες:  

http://www.sparknotes.com/shakespeare/hamlet/characters.html  http://www.enotes.com/hamlet 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84 

 

ΟΘΕΛΟΣ 

Ο Οθέλος, ο Μαύρος της Βενετίας, είναι θεατρικό έργο και αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία έργα του 

μεγάλου άγγλου συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Γράφτηκε γύρω στο 1603 και θεωρείται έργο τραγωδία. 

Πρώτη φορά δημοσιεύτηκε το έτος 1622. Η πρεμιέρα του Οθέλου ανέβηκε την 1η Νοεμβρίου 1604 στο 

Palace of Whiteha 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Ο μαύρος Οθέλος είναι αξιωματικός του στρατού της Δημοκρατίας της Βενετίας. Κρυφά παντρεύτηκε την 

όμορφη νεαρή και εύγλωττη Δυσδαιμόνα χωρίς την συναίνεση του πατέρα της, Βραβάντιου. Όταν 

ο Ιάγος, ένας κακόβουλος στρατιώτης που είχε όνειρα προαγωγής του, βλέπει ότι ο Οθέλος αντί αυτού 

προάγει τον ανέμπειρο Κάσσιο, βάζει το εκδικητικό του σχέδιο σε εφαρμογή. Ο Οθέλος εντελώς 

ανυποψίαστος πέφτει θύμα. Ο Ιάγος χρησιμοποιεί τον Ροδρίγο, έναν νεαρό βαθιά ερωτευμένο με 

την Δυσδαιμόνα, η οποία όμως δεν του ανταποκρίνεται. Ο Βραβάντιος μαθαίνει για τον κρυφό γάμο και 

τον Οθέλο και τραβάει στα δικαστήρια κατηγορώντας τον για μάγια ξωτικά, μιας και ποτέ δεν πιστεύει 

ότι θα μπορούσε η κόρη του εθελοντικά να αγαπήσει «αυτόν τον ασχημομούρη». Ο Οθέλος και η 

Δυσδαιμόνα εκλιπαρούν τον πατέρα της να τους δώσει την ευχή του, γιατί αγαπιούνται αληθινά. Ο 

Οθέλος στέλνεται στην Κύπρο να καταπολεμήσει τους Τούρκους. Μαζί του ταξιδεύουν και η 

Δυσδαιμόνα, καθώς και ο Κάσσιος μαζί με τον Ιάγο που συνοδευέται από την γυναίκα του, Αιμιλία. 

Ο Ιάγος δηλητηριάζει τη σχέση του Οθέλου, λέγοντάς του ότι η γυναίκα του τον απατά με τον Κάσσιο και 

δείχνοντάς του για αποδεικτικό στοιχείο ένα μαντηλάκι που είχε δήθεν βρει. Ο Οθέλος γεμάτος 

καχυποψία κατηγορεί την γυναίκα του για συζυγική απάτη και ψεύδος. Η Αιμιλία όμως του 

εκμυστηρεύεται την αλήθεια πριν την δολοφονήσει ο Ιάγος. Ο Ιάγος τελικά θα συλληφθεί και το σχέδιό 

του θα αποκαλυφθεί, ο Οθέλος όμως αυτοκτονεί από τις τύψεις. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ:  

Ο πρωταγωνιστής Οθέλος είναι ευγενής, ακέραιος χαρακτήρας. Το μαύρο του πετσί καθώς και το όνομά 

του (Moore = Άραβας της Μαυριτανίας, συνεπώς και Μουσουλμάνος) είναι εκείνα που του κάνουν τη 

ζωή του δύσκολη. Οι έτσι ονομαζόμενοι «μαύροι» είχαν κακό όνομα στη εποχή του Σαίξπηρ θεωρούνταν 

κακοποιά και βάρβαρα στοιχεία. Έτσι, ο Οθέλος, αν και τίμιος άνθρωπος και γενναίος πατριώτης 

πολεμιστής, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια εχθρική μισερή και άδικη κοινωνία, η οποία ακόμα και την 

αγάπη της Δεισδαιμόνας δεν του επιτρέπει. 

Ο κακός Ιάγος θυμίζει κάποιον θρυλικό Σαντιάγκο, τον εξολοθρευτή των Μαυριτανών. Με κίνητρα την 

κακία, το φθόνο και το ρατσισμό πραγματοποιεί αυτά που κάνει εν γνώσει των πράξεών του. 

Το έργο αυτό ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφέα στην εποχή του 17ου – 18ου αιώνα. 

Το Γαλλικό κοινό του 1800 όμως το απέρριψε, αν και ο μεταφραστής του το άλλαξε και μετέτρεψε το 

http://www.sparknotes.com/shakespeare/hamlet/characters.html
http://www.enotes.com/hamlet
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
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τέλος του σε πιο ευχάριστο. Την εποχή του ρομαντισμού πλέον το κοινό κατάλαβε το τραγικό 

περιεχόμενο και πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από το έργο. 

Ο ΟΘΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΠΕΡΑ:  

Το έργο του Σαίξπηρ μεταφέρθηκε δύο φορές στην όπερα: 

▪  Στις 4 Δεκεμβρίου 1816 με την πρεμιέρα του Οθέλου, ossia ll moro di Venezia του Ροσσίνι στο Teatro 

del Fondo στη Νεάπολη της Ιταλίας 

▪  Στις 5 Φεβρουαρίου 1887 με την πρεμιέρα του Οθέλου του Βέρντι στη Σκάλα του Μιλάνο. Η όπερα του 

Βέρντι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα 

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 τονΆμλετ, είναι ένα από τα πιο συχνά εκτελούμενα έργα 

του. 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

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 δύο χρόνια. 

Ο Ρωμαίος είναι ερωτευμένος με ανεκπλήρωτο έρωτα 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. 

Γλιστρά 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, 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. 

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/%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


24 
 

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 αποκηρύξει. 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. Συντετριμμένος, 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» 

 

Το χειμωνιάτικο παραμύθι 

ΥΠΟΘΕΣΗ 

Ο Πολύξενος που ήταν βασιλιάς της Βοημίας, επισκέπτεται τον Λεόντιο, παλιό του φίλο που ήταν 

βασιλίας της Σικελίας. Ο Λεόντιος που ήθελε να παρατείνει την επίσκεψη του Πολύξενου, ζήτησε απο την 

γυναίκα του την Ερμιόνη να τον πείσει να παραμείνει. Η Ερμιόνη το κατάφερε αλλά ο Λεόντιος θεώρησε 

ότι τον απάτησε. Πίστεψε οτι το παιδί που είχε η Ερμιόνη στα σπλάχνα της είναι καρπός μοιχείας. Τότε 

εξοργίστηκε και διέταξε την σύλληψη της για προδοσία. Ο Αντίγονος και οι άλλοι άρχοντες 

διαμαρτύρονταν αλλά ο Λεόντιος τους περιφρόνησε και παραδέχτηκε ότι για να μάθει αν η γυναίκα του 

είναι πιστή έστειλε ανθρώπους του στο Μαντείο των Δελφών, για να πάρουν χρησμό. Η Ερμιόνη γεννά 

ένα κοριτσάκι και η Παυλίνα που ήταν σύζυγος του Αντίγονου  παρουσιάζει τη μικρή πριγκίπισσα στο 

Λεόντιο, με σκοπό να τον κάνει να μαλακώσει. Αυτός δεν παραδεχόταν ότι είναι δικό του παιδί και 

διατάζει τον Αντίγονο να  το εγκαταλείψει στην ερημιά για να πεθάνει. Η Ερμιόνη δικάζεται και 

απελπισμένη όπως ήταν λέει οτι έχει χάσει την αγάπη του Λεόντιου, το γιο της Μαμίλιο και τη 

νεογέννητη κόρη της. Ο Λεόντιος μαθαίνει από τους απεσταλμένους του στο μαντείο των Δελφών οτι η 

Ερμιόνη είναι αθώα και του φέρνουν και μια προφητεία οτι «Ο Λεόντιος θα ζήσει χωρίς απόγονο, αν 

αυτό που χάθηκε δεν βρεθεί».  

 

Ο χρησμός επαληθεύεται όταν ένας υπηρέτης φέρνει βιαστικά την είδηση του θανάτου του Μαμίλιου. 

Όταν το μαθαίνει η Ερμιόνη λιποθυμά και ο Λεόντιος  τσακισμένος από το θρήνο υπόσχεται ότι θα 
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επανορθώσει για όλες τις αδικίες που έχει κάνει, όταν του ανακοίνωσε η Παυλίνα το θάνατο της 

Ερμιόνης. Ο βασιλιάς ορκίζεται οτι θα αποδεικνύει έμπρακτα την μετάνοια του έως ότου πεθάνει. Ο 

Αντίγονος όταν πήρε το μωρό, έφτασε στην Βοημία το οποίο είχε ονομάσει Περντίτα ,δηλαδή χαμένη. 

Όταν το αφήνει στο έδαφος με αρκετό χρυσό, μια αρκούδα  του επιτίθεται και τον σκοτώνει. Ο γιός ενός 

βοσκού γίνεται μάρτυρας  του χαμού του Αντίγονου  και ο βοσκός παίρνει το μωρό μαζί του για να το 

μεγαλώσει σαν δικό του. Μετά απο δεκαέξι χρόνια ο Πολύξενος είναι ανήσυχος γιατί ο γιος του ο 

πρίγκηπας Φλοριζέλ κάνει παρέα με τους βοσκούς και οτι περνάει τον καιρό του με αυτούς. Ο Φλοριζέλ 

και η Περντίτα ομολογούν τον έρωτας τους σε μια γιορτή για το κούρεμα των προβάτων. Η Περντίτα 

όμως διστάζει λόγω της βασιλικής καταγωγής του Φλοριζέλ. Αυτή διαθέτει μια απρόσμενη αρχοντιά 

στην συμπεριφορά της και αυτό το ανακαλύπτουν ο Πολύξενος και ο Καμίλλος που είναι 

μεταμφιεσμένοι στη γιορτή, όπου ο Φλοριζέλ κάνει πρόταση γάμου στη Περντίτα. Ο Φλοριζέλ αρνείται 

τη συμβουλή του Πολύξενου να πάρει την έγκριση  του πατέρα του για τον γάμο. Τότε ο Πολύξενος 

αποκαλύπτεται και σαν πατέρας του Φλοριζέλ, τον διατάζει να μην ξαναδεί την Περντίτα. Ο Καμίλλο έχει 

αντίθετη άποψη και συμβουλεύει το ζευγάρι να πάνε στη Σικελία και να παρουσιαστούν στο Λεόντιο. Το 

ζευγάρι άκουσε τη συμβουλή του Καμίλλο και μεταμφιεσμένοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Ο Λεόντιος 

απαρηγόρητος και περιτριγυρισμένος απο διάφορους άρχοντες όπου του έδιναν κουράγιο καλώς ορίζει 

το ζευγάρι και τους δίνει την ευχή του. Όταν καταφθάνουν στην Σικελία ο Πολύξενος και ο Καμίλλο, ο 

Λεόντιος υπερασπίζεται το ερωτευμένο ζευγάρι μπροστά στον εξαγριωμένο Πολύξενο. Οι δυο 

βασιλιάδες ανακαλύπτουν μετά την αποκάλυψη του βοσκού οτι είχε  βρει την Περντίτα 

εγκαταλελειμμένη και οτι είναι  η κόρη του Λεόντιου. Ο Πολύξενος τότε θεώρησε οτι η Περντίτα ήταν 

κατάλληλη για τον Φλοριζέλ. Οι δυο βασιλιάδες ξανασμίγουν και θαυμάζουν την προφητεία του 

μαντείου που εκπληρώθηκε και προσφέρουν τον τίτλο των ευγενών στον βοσκό και τον γιό του. Στο σπίτι 

της Παυλίνας καταφτάνει η βασιλική οικογένεια για να δει το σχεδόν ζωντανό άγαλμα της Ερμιόνης. Ο 

Λεόντιος από την ομορφιά της συγκινήθηκε και η Περντιτα ζητά την ευχή της και τότε γίνεται θαύμα. Η 

Παυλίνα ζωντανεύει  την Ερμιόνη και αυτή τρέχει στην αγκαλιά του άντρα της και του χαμένου παιδιού 

της. 
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Οι Κωμωδίες του Σαίξπηρ. Χρονολόγιο. Υπόθεση 

Κωμωδίες 

* Η Κωμωδία των Παρεξηγήσεων, (έτος συγγραφής, περίπου 1592-1593) 
* Το Ημέρωμα της Στρίγγλας, (έτος συγγραφής, περίπου 1593-1594) 
* Οι Δύο Άρχοντες της Βερόνας, (έτος συγγραφής, περίπου 1593-1594) 
* Αγάπης Αγώνας Άγονος, (έτος συγγραφής, περίπου 1594-1595) 
* Όνειρο Θερινής Νυκτός, (έτος συγγραφής, περίπου 1595-1596) 
* Ο Έμπορος της Βενετίας, (έτος συγγραφής, περίπου 1596-1597) 
* Πολύ κακό για το τίποτα, (έτος συγγραφής, περίπου 1598-1599) 
* Όπως σας αρέσει, (έτος συγγραφής, περίπου 1599-1600) 
* Δωδέκατη νύχτα, (έτος συγγραφής, περίπου 1599-1600) 
* Οι Εύθυμες Κυράδες του Ουίντσορ, (έτος συγγραφής, περίπου 1600-1601) 
* Τέλος καλό, όλα καλά, (έτος συγγραφής, περίπου 1602-1603) 
* Με το ίδιο μέτρο, (έτος συγγραφής, περίπου 1604-1605) 
* Περικλής, (έτος συγγραφής, περίπου 1608-1609) 
* Το χειμωνιάτικο παραμύθι, (έτος συγγραφής, περίπου 1610-1611) 
* Η Τρικυμία (έτος συγγραφής, περίπου 1611-1612). 

* Η παραπάνω σειρά χρονικής περιόδου συγγραφής κάθε έργου είναι αυτή που δημοσιεύθηκε στο 
ομώνυμο βιβλίο Σαίξπηρ του Ε.Κ. Chambers (1930) και που αναδημοσίευσε σε ειδική έκδοση "Απαντα 
Σαίξπηρ" η ελληνική εφημερίδα "Το Βήμα" (2009) 
 

 

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ 

Έργο γραμμένο το 1592/93, Η κωμωδία των παρεξηγήσεων είναι η πρώτη κωμωδία που έγραψε ο 

Σαίξπηρ και παίχτηκε το Δεκέμβριο του 1594. Κύρια πηγή του ποιητή είναι οι «Μέναιχμοι» και ο 

«Αμφιτρύων» του Πλαύτου αλλά οι μελετητές μας πληροφορούν ότι αρκετές κωμωδίες με το ίδιο θέμα 

είχαν ήδη παιχτεί στο Λονδίνο. 

Οι χαρακτήρες στο έργο είναι μάλλον σκιαγραφίες αν τους συγκρίνουμε με εκείνους των έργων της 

ωριμότητας του ποιητή, αλλά λειτουργούν με αμεσότητα και φυσικότητα, διότι εδώ τον Σαίξπηρ δεν τον 

ενδιαφέρει η σε βάθος ανάλυση των χαρακτήρων, αλλά η κωμική κατάσταση, οι παρεξηγήσεις. Η 

στιχουργική δεξιοτεχνία και η λυρική διάθεση του Σαίξπηρ διαφαίνονται καθαρά στην «Κωμωδία των 

παρεξηγήσεων» μαζί με τη θεατρικότητα και τη δεινότητά του να αναδεικνύει σε θεατρική πράξη μια 

αλληλουχία φαρσικών συγκυριών. 

 

ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ 

Ο Μπατίστα έχει δυο κόρες, τη μεγαλύτερη Κατερίνα και τη μικρότερη Μπιάνκα. Η Κατερίνα είναι μια 

δύστροπη και στριμμένη κοπέλα, ένα πανέξυπνο θηλυκό που αρνείται να υποταχτεί στους κανόνες της 

εποχής και να συνεννοηθεί με τους μνηστήρες που της κάνουν προξενιό. 
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Μέχρι που στην πόλη εμφανίζεται ο Πετρούκιο, ένας άντρας ευγενικής καταγωγής που δέχεται να 

παντρευτεί αυτή την ενδιαφέρουσα γυναίκα που κανείς άλλος γαμπρός δεν τολμάει να πλησιάσει, 

βάζοντας παράλληλα ένα στοίχημα με τον εαυτό του να την εξημερώσει. Έτσι αρχίζει ένας πόλεμος 

αισθημάτων, φύλων, απόψεων που καθρεφτίζουν τις αντιλήψεις τις εποχής, ένας πόλεμος διανθισμένος 

με κωμικά περιστατικά και συνεχείς ανατροπές που οδηγούν τελικά σε ένα χάπι εντ μιας μεγάλης 

ιστορίας αγάπης. 

 

ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ 

 

Η υπόθεση της δημοφιλούς κωμωδίας του Σαίξπηρ κινείται σε τρία επίπεδα. Στους τέσσερις 

ερωτευμένους νέους, που γίνονται οι ερωτικές τους ζωές κουλουβάχατα, από τις παρεμβάσεις γονέων 

και ξωτικών. Στην μεταφυσική κόντρα του βασιλιά των ξωτικών Όμπερον με την σύζυγό του Τιτάνια. Και 

στην παράσταση του θιάσου ερασιτεχνών, που καταλήγει σε μια ξεκαρδιστική σκηνή θεάτρου μέσα στο 

θέατρο. Και τα τρία επίπεδα διαπλέκονται σε ένα αισθησιακό και μαγικό πεδίο φάρσας. Αξιοσημείωτη 

είναι και η διαφορά στην σεξουαλική ηθική του απελευθερωμένου βασιλικού ζεύγους των αθάνατων 

ξωτικών (που κερατώνονται μεταξύ τους αβέρτα) σε σχέση με τους κοινούς θνητούς, που οφείλουν 

τουλάχιστον στα χαρτιά να είναι μονογαμικοί. 

 

ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ 

 

Το έργο τοποθετείται στη Μεσσήνη, παραλιακή πόλη της Σικελίας, κυρίως στην οικία του Λεονάτο, 

κυβερνήτη της πόλης, ο οποίος προσκαλεί τον Δον Πέδρο, Ιταλό πρίγκιπα από την Αραγωνία, και τους 

ακόλουθούς του, Κλαύδιο και Βενέδικτο, σε ένα πάρτι μασκέ, καθώς και να μείνουν για ένα μήνα στην 

κατοικία του. 

Ο Βενέδικτος και η Βεατρίκη, ανιψιά του Λεονάτο, μακράν "αντίπαλοι", εκφράζουν αντιρρήσεις για τα 

αισθήματα του Κλαύδιου για την νεαρή κόρη του Λεονάτο, Ηρώ, καθώς και για την απόφαση του 

Κλαύδιου να αρραβωνιαστούν. Ο Βενέδικτος προσπαθεί να τον αποτρέψει και τον κοροϊδεύει, ενώ 

ταυτόχρονα ορκίζεται πως δε θα παντρευτεί ποτέ. 

Οργανώνεται δεξίωση μεταμφιεσμένων, όπου μασκαρεμένος ο Δον Πέδρο φλερτάρει την Ηρώ εκ μέρους 

του Κλαύδιου. Ο Δον Τζον, ο νόθος αδερφός του, βρίσκει την ευκαιρία να τον εκδικηθεί και λέει στον 

Κλαύδιο ότι ο Πέδρο ερωτοτροπεί με την Ηρώ για να τη διεκδικήσει ο ίδιος. Ο Κλαύδιος εξοργίζεται και 

προκαλεί τον Δον Πέδρο, σύντομα όμως λύνεται η παρεξήγηση και ζητάει σε γάμο την Ηρώ. 

Ο Δον Πέδρο και οι ακόλουθοί του, αναμένοντας να περάσει η βδομάδα για να γίνει ο γάμος, 

σκαρώνουν ένα σχέδιο για να ενώσουν τη Βεατρίκη και το Βενέδικτο. Οι άνδρες συζητούν για τον έρωτα 

της Βεατρίκης για τον Βενέδικτο, ενώ ξέρουν ότι κρυφακούει, και το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες με 

οδηγό την Ηρώ για τη Βεατρίκη. Έκπληκτοι κι οι δυο, θέλουν να ανταποδώσουν τον έρωτα του ενός στον 

άλλο, αλλά συγκρατιούνται από την περηφάνια τους. 

Ταυτοχρόνως, ο Δον Τζον θέλει να καταστρέψει το γάμο του Κλαύδιου και της Ηρώς, διασπείροντας 

υποψίες για την εντιμότητά της. Έτσι, ο ακόλουθός του, Μποράτσιο, φλερτάρει την υπηρέτρια της Ηρώς, 

Μαργαρίτα, φωνάζοντάς την "Ηρώ", ενώ ο Δον Τζον λέει στον Δον Πέδρο και στον Κλαύδιο να 
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κρυφακούσουν κι έτσι πέφτουν στην παγίδα. 

Την επόμενη μέρα, στην εκκλησία, ο Κλαύδιος αρνείται να παντρευτεί την Ηρώ και την ντροπιάζει 

μπροστά σε όλους τους καλεσμένους. Η Ηρώ λιποθυμά από το σοκ, ενώ ο ιερέας πιστεύει στην 

αθωότητά της και λέει στην οικογένεια να σκηνοθετήσουν τον ψεύτικο θάνατο της Ηρώς, έτσι ώστε να 

μετανιώσει ο Κλαύδιος και να αποκαλύψει τι ακριβώς έγινε. Έτσι, ο Λεονάτο κι ο Αντόνιο κατηγορούν 

τον Δον Πέδρο και τον Κλαύδιο για το θάνατο της Ηρώς και τους προκαλούν σε μονομαχία. 

Ωστόσο, συμβαίνει μια αναπάντεχη τροπή στα γεγονότα. Τη νύχτα που ο Δον Τζον σχεδίαζε την πλεκτάνη 

με το βοηθό του, τους άκουσε ο τοπικός Φρουρός κι έτσι αποκαλύπτεται η αλήθεια. Ο Δον Τζον έχει 

δραπετεύσει από την πόλη, ενώ ο Κλαύδιος δείχνει σημάδια μετάνοιας, αποκαθιστά την τιμή της 

"νεκρής" Ηρώς και δέχεται να παντρευτεί την ξαδέρφη της. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του γάμου, αποκαλύπτεται ότι η "ξαδέρφη" είναι η ίδια η Ηρώ, προς έκπληξη 

και ευχαρίστηση του Κλαύδιου. Ο Βενέδικτος κι η Βεατρίκη τελικά ομολογούν τον έρωτά τους, ενώ στο 

τέλος του έργου φτάνει ένας αγγελιαφόρος με τα νέα της σύλληψης του Δον Τζον. Ωστόσο, η τιμωρία 

του θα πραγματοποιηθεί μια άλλη μέρα για να χαρούν ανεμπόδιστα τα ζευγάρια την ευτυχία τους. 

 

ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ 

 

Ο Δούκας Φρειδερίκος έχει σφετεριστεί την εξουσία και έχει εξορίσει τον αδερφό του, που ζει στο δάσος 

του Άρντεν. Λόγω της αγάπης που έχει η κόρη του Σήλια για την εξαδέρφη της Ροζαλίντα, όμορφη και 

πανέξυπνη κόρη του εξόριστου Δούκα, ο Φρειδερίκος έχει κρατήσει τη Ροζαλίντα στην αυλή του. Εκεί οι 

δυο κοπέλες γνωρίζονται με τον γενναίο και ρομαντικό Ορλάνδο, που τον κακομεταχειρίζεται ο αδερφός 

του Όλιβερ. Ο Ορλάνδος κι η Ροζαλίντα ερωτεύονται με κεραυνοβόλο έρωτα. 

 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΟ ΟΛΑ ΚΑΛΑ 

 

Η Ελένη μια ορφανή κοπέλα, κόρη διάσημου γιατρού, είναι προστατευόμενη της κοντέσσας του 

Ρωσιγιόν. Η Ελένη είναι ερωτευμένη με το γιο της κοντέσσας, Μπερτράμ που είναι προστατευόμενος του 

Βασιλιά της Γαλλίας. Ο Βασιλιάς είναι βαριά άρρωστος  και κανείς δε μπορεί να τον γιατρέψει. Η Ελένη, 

παρά τις επιφυλάξεις του, αναλαμβάνει και κατορθώνει να τον κάνει καλά. Για αντάλλαγμα της επιτρέπει 

να διαλέξει όποια χάρη θέλει. Αυτή ζητά να παντρευτεί τον Μπερτράμ. Μέσα από κωμικές και τραγικές 

καταστάσεις και με τη βοήθεια της Κοντέσσας και των φιλενάδων της και παρά τις αντιδράσεις του 

Μπερτράμ, αυτός υποχωρεί και δέχεται. 
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Τα Σονέτα 
~Πληροφορίες για τα σονέτα~ 

Το σονέτο είναι ένα ποιητικό είδος που ακολουθεί μία σταθερή στιχουργική μορφή. Αποτελείται από 14 

στίχους, γι’ αυτό συχνά αποκαλείται και δεκατετράστιχο. Εμφανίστηκε στην Ιταλία τον 13ο αι. και στη 

συνέχεια εξαπλώθηκε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Διακρίνονται δύο βασικές μορφές σονέτων: το 

ιταλικό και το αγγλικό. Το ιταλικό σονέτο, που είναι και το πιο καθιερωμένο, αποτελείται από δύο 

τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές, ενώ το αγγλικό από τρεις τετράστιχες και ένα καταληκτικό 

δίστιχο. 

Το ιταλικό σονέτο :Το ιταλικό σονέτο αποτελείται από ιαμβικούς ενδεκασύλλαβους στίχους 

οργανωμένους σε δύο τετράστιχες και δύο τρίστιχες στροφές. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

(οκτάβα - 2 τετράστιχα) που περιγράφει το πρόβλημα ακολουθείται από ένα εξάστιχο μέρος (2 τρίστιχα) 

που δίνει τη λύση. Τυπικά, ο ένατος στίχος δημιουργεί μια αλλαγή ή volta που σηματοδοτεί το πέρασμα 

από την πρόταση στη λύση. Ακόμη και σε σονέτα που δεν ακολουθούν αυστηρά αυτή τη μορφή 

προβλήματος/λύσης, στον ένατο στίχο σημειώνεται μια αλλαγή στον τόνο, τη διάθεση ή το ύφος του 

ποιήματος. 

Ως προς την ομοιοκαταληξία, στα τετράστιχα αρχικά εμφανίστηκε η πλεχτή (ΑΒΑΒ ΑΒΑΒ) - rime 

incatenate, αλλά τελικά επικράτησε η σταυρωτή (ΑΒΒΑ ΑΒΒΑ) - rime incrociate. Στα τρίστιχα η 

ομοιοκαταληξία παρουσιάζει ποικίλους συνδυασμούς: ΓΔΓ ΔΓΔ, ΓΔΕ ΓΔΕ, ΓΓΔ ΕΕΔ. Η μεγαλύτερη ποικιλία 

στην ομοιοκαταληξία των δύο τρίστιχων ίσως οφείλεται στη μεγαλύτερη δυσκολία σε αυτά, είναι 

αναγκαία περισσότερη ελευθερία για την παρουσίαση της λύσης. 

Το αγγλικό σονέτο : 

Το αγγλικό σονέτο χρησιμοποιεί τον ιαμβικό πεντάμετρο στίχο και έχει τη μορφή τριών τετραστίχων και 

ενός διστίχου και ως προς την ομοιοκαταληξία διακρίνεται σε δύο υποείδη, το σαιξπηρικό και το 

σπενσεριανό. 

Το σπενσεριανό σονέτο : 

Το σπενσεριανό σονέτο, που ονομάστηκε από τον Έντμουντ Σπένσερ, είχε την μορφή ΑΒΑΒ ΒΓΒΓ ΓΔΓΔ ΕΕ: 

Happy ye leaves! whenas those lily hand 
Happy ye leaves! whenas those lily hands, 

Which hold my life in their dead doing might, 
Shall handle you, and hold in love's soft bands, 

Like captives trembling at the victor's sight. 
 

And happy lines! on which, with starry light, 
Those lamping eyes will deign sometimes to look, 

And read the sorrows of my dying sprite, 
Written with tears in heart's close bleeding book. 

 
And happy rhymes! bathed in the sacred brook 

Of Helicon, whence she derived is, 
When ye behold that angel's blessed look, 

My soul's long lacked food, my heaven's bliss. 
 



30 
 

Leaves, lines, and rhymes seek her to please alone, 
Whom if ye please, I care for other none. 

 

Το σαιξπηρικό σονέτο : 

Το σαιξπηρικό σονέτο πήρε το όνομα από τον Σαίξπηρ, που ήταν ο σημαντικότερος ποιητής που 

χρησιμοποίησε αυτόν τον τύπο. Η ομοιοκαταληξία του σαιξπηρικού σονέτου παρουσιάζει τη μορφή 

ΑΒΑΒ ΓΔΓΔ ΕΖΕΖ ΗΗ: 

Sonnet 116, William Shakespeare 

Let me not to the munhen of true minds 
Admit impediments. Love is not love 
Which alters when it alteration finds, 

Or bends with the remover to remove. 
 

Oh no, it is an ever fixed mark 
That looks on tempests and is never shaken; 

It is the star to every wand'ring barque, 
Whose worth's unknown although his height be taken. 

 
Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks 

Within his bending sickle's compass come; 
Love alters not with his brief hours and weeks, 

But bears it out even to the edge of doom. 
 

If this be error and upon me proved, 
I never writ, nor no man ever loved. 

 

Εμφάνιση και εξάπλωση : 

Οι ρίζες του σονέτου βρίσκονται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σικελία, στην αυλή του βασιλιά 

Φρειδερίκου Β΄. Ο πρώτος ποιητής που έγραψε σονέτα είναι ο Τζάκομο ντα Λεντίνι που έζησε στο πρώτο 

μισό του 13ου αι. Για την προέλευση του σονέτου υπάρχουν δύο θεωρίες: ότι προήλθε από ανάπλασης 

της στιχουργικής φόρμας canzone, που αποτελούνταν από τρίστιχες στροφές και ολοκληρωνόταν με μία 

συντομότερη, ή από την λαϊκή ποιητική φόρμα strambotto , που αποτελούνταν από μία οκτάστιχη 

στροφή (ottava), με την προσθήκη των δύο τρίστιχων στροφών. 

Η ακμή του σονέτου στην ιταλική ποίηση ήρθε με τα σονέτα του Δάντη και του Πετράρχη. Στη Γαλλία 

εμφανίστηκε στις αρχές του 16ου αι., στα ποιήματα του Clement Marot (1496-1544), αλλά γνώρισε 

μεγάλη άνθηση από τους ποιητές της Πλειάδος. Στην Αγγλία το σονέτο παρουσιάστηκε με τα ποιήματα 

του Thomas Wyatt (1503-42) και λίγο αργότερα του λόρδου Surrey, που εισηγήθηκε την ιδιαίτερη 

αγγλική φόρμα. Γνώρισε μεγάλη άνθηση με τα ποιήματα των Σαίξπηρ και Σπένσερ και αργότερα του 

Τζον Μίλτον (που ακολούθησε την ιταλική φόρμα). 

Στην νεότερη λογοτεχνία, το σονέτο καλλιεργήθηκε συστηματικά από τους Άγγλους ρομαντικούς 

Wordsworth, Coleridge και Keats , τους Γάλλους παρνασιστές Leconte de Lisle και Heredia και 

τους συμβολιστές Βερλαίν, Ρεμπώ και Μαλαρμέ και στην Γερμανία από τον Ράινερ Μαρία Ρίλκε . 
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Τα πρώτα ελληνικά σονέτα γράφτηκαν, υπό την επίδραση του πετραρχισμού, στην Κύπρο, και 

παραδίδονται στην χειρόγραφη συλλογή που είναι γνωστή ως «Κυπριακά ερωτικά ποιήματα». Με 

εξαίρεση κάποια σονέτα στην κρητική τραγωδία Βασιλεύς ο Ροδολίνος και στη συλλογή Άνθη 

Ευλαβείας το σονέτο δεν γνώρισε διάδοση παρά μόνο με την εμφάνιση των παρνασιστών ποιητών 

της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, με τα σονέτα του Παλαμά, του Γρυπάρη και αργότερα του Μαβίλη. 

 

Πηγή:Wikipedia. 

 

Τα "Σονέτα" δημοσιεύτηκαν το 1609 και ήταν τα τελευταία μη δραματικά έργα του Σαίξπηρ που 

εκδόθηκαν. Οι μελετητές δεν είναι βέβαιοι για το πότε γράφτηκε το καθένα από τα 154 σονέτα, αλλά τα 

στοιχεία δείχνουν ότι ο Σαίξπηρ έγραφε σονέτα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του για ένα ιδιωτικό 

αναγνωστικό κοινό. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές ο Σαίξπηρ σχεδίαζε να εκδώσει δύο αντίθετες 

σειρές: μία για την ανεξέλεγκτη επιθυμία για μία παντρεμένη γυναίκα και μία για την πολύπλοκη αγάπη 

για ένα νεαρό άντρα. Παραμένει ασαφές αν τα στοιχεία αυτά 

αντιπροσωπεύουν πραγματικά άτομα ή αν το συγγραφικό "εγώ" 

με το οποίο απευθύνεται σ' αυτούς αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον 

Σαίξπηρ. Πάντως η έκδοση του 1609 αφιερώθηκε σε κάποιον 

κύριο "W. H.", ο οποίος πιστώνεται ως "ο μόνος γεννήτορας" των 

ποιημάτων. 

Δεν είναι γνωστό αν αυτό γράφτηκε από τον ίδιο τον Σαίξπηρ ή 

από τον εκδότη, του οποίου τα αρχικά εμφανίζονται στο κάτω 

μέρος της σελίδας όπου γράφτηκε η αφιέρωση. Επίσης δεν είναι 

γνωστό ούτε ποιος ήτανε ο κύριος W. H., παρά τις πολυάριθμες 

θεωρίες, ούτε αν ο Σαίξπηρ είχε δώσει την άδεια του για τη 

δημοσίευση των σονέτων. Οι κριτικοί επαινούν τα Σονέτα ως μία 

βαθιά περισυλλογή σχετικά με τη φύση του έρωτα, το ερωτικό 

πάθος, το θάνατο και το χρόνο. 

 

Ουίλιαμ Σαίξπηρ- Σονέτο 18 

Να σε συγκρίνω με μια μέρα θερινή;  
Εσύ υπερέχεις σε απαλότητα και χάρη·  
λυγίζει αέρας τα τριαντάφυλλα του Μάη  
και δεν κρατούν τα καλοκαίρια μας πολύ.  
Άλλοτε καίει πολύ των ουρανών η φλόγα,  
θαμπώνεται άλλοτε η ολόχρυση τους όψη·  
τ' όμορφο κάποτε χάνει την ομορφιά του  
απ' την πορεία της φύσης είτε από την τύχη. 
Μα το δικό σου αιώνιο θέρος δε θα σβήσει,  
της ομορφιάς την κατοχή δε θα τη χάσεις,  
κι ο Χάρος δεν θα καυχηθεί πως μπήκες στη σκιά του·  
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θα λάμπεις πάντα εσύ μέσα σ' αιώνιους στίχους!  
Όσο θα βλέπουν μάτια κι άνθρωποι αναπνέουν,  
οι στίχοι αυτοί θα ζουν κι εσύ θα ζεις μαζί τους. 
μτφρ. Στυλιανός Αλεξίου 
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William Shakespeare Σονέτο <XVIII> 

Στο σονέτο 18, ο ποιητής εξυμνεί την ιδιότητα της ποίησης, και ευρύτερα της τέχνης, να αντιστέκεται στο 

χρόνο που τα πάντα φθείρει και να χαρίζει την αθανασία στους θνητούς. Ο ποιητής, εκθειάζει την 

ομορφιά της νεαρής γυναίκας, η οποία, ξεπερνά σε  χάρη την ομορφιά μιας καλοκαιρινής  μέρας. Όμως, 

η ομορφιά είναι πρόσκαιρη αφού τίποτα στη φύση δεν διαρκεί αιώνια και κάθε ομορφιά είναι 

καταδικασμένη να χαθεί. Τα καλοκαίρια δεν διαρκούν πολύ, όμως  ο ποιητής καθησυχάζει την νεαρή 

γυναίκα, τη διαβεβαιώνει ότι η  ομορφιά της δε θα χαθεί, γιατί  αυτή θα ζει αιώνια μέσα, από τους 

αθάνατους στίχους του. 

William Shakespeare - SONNET XVIII 

Shall I compare thee to a summer's day? 
Thou art more lovely and more temperate. 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer's lease hath all too short a date. 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often is his gold complexion dimmed; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance, or nature's changing course, untrimmed: 
But thy eternal summer shall not fade 
Nor lose possession of that fair thou ow'st, 
Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade 
When in eternal lines to time thou grow'st. 
So long as men can breathe or eyes can see, 
So long lives this, and this gives life to thee. 
William Shakespeare- Sonnets (1609) 

 

 «Σονέτο 77» 

Τα νιάτα πώς διαβαίνουν θα σου πει ο καθρέφτης, 

και το ρολόι πώς φεύγουν οι ακριβές στιγμές σου· 

τη σκέψη σου οι λευκές σελίδες θα κρατήσουν, 

κι απ’ ό, τι γράψεις ένα δίδαγμα θα πάρεις. 

Πιστά ρυτίδες ο καθρέφτης θα σου δείξει, 

που κάποιους τάφους ανοιχτούς θα σου θυμίσουν, 

και θα σε μάθει αργός ο ίσκιος στο ρολόι 

πώς προχωρεί προς την αιωνιότητα ο Χρόνος. 

Πρέπει να εμπιστευθείς σε τούτα τ’ άδεια φύλλα 

όσα η ανάμνησή σου δεν μπορεί να σώσει· 

και κάποτε θα δεις μεγάλα αυτά τα τέκνα 

της σκέψης σου, που έτσι ξανά θα τη γνωρίσεις. 

Όσες φορές κοιτάξεις τον καθρέφτη, το ρολόι, 

θα ωφεληθείς· και θα γεμίζουν οι σελίδες. 

 



34 
 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ:  

       Ο Σαίξπηρ στο ποίημά του εστιάζει την προσοχή του στην αξία που έχει το πέρασμα του χρόνου ως 

προς την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Όσο περισσότερο μεγαλώνει κάθε άνθρωπος τόσο 

περισσότερο μπορεί να ωφεληθεί από την επίγνωση του γεγονότος ότι ο χρόνος περνά και τον οδηγεί 

προς το τέλος του, καθώς αυτό θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο για να καταγράψει τις σκέψεις και 

τις εμπειρίες του. Χρησιμοποιεί τη φθορά του χρόνου ως ένα κίνητρο για να γίνει πιο παραγωγικός και 

να μην αφήνει το χρόνο ανεκμετάλλευτο χωρίς να καταγράφει τις ιδέες του και θεωρεί ότι δεν πρέπει να 

ξεχνάμε τη φθορά που προκαλεί ο χρόνος καθώς η φθορά αυτή εκπροσωπεί τις εμπειρίες μας και άρα 

πρέπει να μεταφράζεται σε καταγεγραμμένη γνώση της ζωής. 

       Αναλυτικότερα, ο Σαίξπηρ λέει ότι ενώ ο καθρέφτης μπορεί να μας δείξει ότι τα νιάτα φεύγουν και το 

ρολόι μπορεί να μας ενημερώσει για τον πολύτιμο χρόνο που περνά, είναι οι άγραφες σελίδες που 

μπορούν να κρατήσουν ό,τι πολυτιμότερο έχουμε να προσφέρουμε, δηλαδή τις σκέψεις μας για όσα 

έχουμε ζήσει και όσα έχουμε μάθει. Ο καθρέφτης θα μας αποκαλύψει τη φθορά που επιφέρει ο χρόνος 

στη μορφή μας και θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχουν κάποιοι τάφοι ακόμη ανοιχτοί, οι τάφοι που 

περιμένουν όσους ακόμη ζουν, αλλά έχουν ήδη αρχίσει να γερνάνε. Το ρολόι θα μας δείξει ότι ο χρόνος 

περνά και κατευθύνεται προς την αιωνιότητα, δηλαδή θα μας δείξει ότι η ζωή μας δεν είναι παρά κάτι το 

εφήμερο μπροστά στην αιώνια διάρκεια του χρόνου. Για το λόγο αυτό ο Σαίξπηρ πιστεύει ότι πρέπει να 

καταγράφουμε όσα έχουμε ζήσει και σύντομα δε θα μπορούμε να τα ανακαλούμε στη μνήμη μας, να 

καταγράφουμε ό,τι σκεφτόμαστε καθώς στην πορεία του χρόνου, όταν θα τύχει να διαβάσουμε εκ νέου 

όσα έχουμε καταγράψει θα συνειδητοποιήσουμε σημαντικές αλήθειες για εμάς τους ίδιους και για τη 

ζωή μας. Και αν οι σκέψεις αυτές μετουσιωθούν σε λογοτεχνικό έργο, μιας και μιλάμε για τη σύνθεση 

ενός μεγάλου ποιητή, τότε με την πάροδο του χρόνου το λογοτεχνικό αυτό έργο θα αποκτά όλο και 

μεγαλύτερη αξία, δικαιώνοντας έτσι την ύπαρξη του ποιητή και διασώζοντας την πνευματική του 

προσφορά. Επομένως, για τον Σαίξπηρ το να βλέπουμε το γήρασμα της μορφής μας και το να 

σκεφτόμαστε το θάνατο που πλησιάζει, μπορεί να μας ωφελήσει αν τα συναισθήματα που μας 

προκαλούνται μας οδηγούν στη συγγραφή και εν προκειμένω στην ποιητική σύνθεση. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet_77  

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet_77
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Κεφάλαιο Ε’ 
 

Ο Σαίξπηρ και ο κινηματογράφος 

 
Τα έργα του Σαίξπηρ, αποδόθηκαν σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες από σημαντικούς 

ερμηνευτές, στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη από την εποχή 

ακόμα του βωβού κινηματογράφου. Μέχρι σήμερα, γυρίστηκαν πάνω από 800 ταινίες που είναι 

βασισμένες σε κάποιο από τα έργα του και σπουδαίοι ερμηνευτές, υποδύθηκαν τους ήρωες του. 

Υπάρχουν πολλά έργα του Σαίξπηρ τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για διάφορες ταινίες. Ταινίες που 

αποτελούν έργα του Σαίξπηρ ή έχουν ως έμπνευση τους έργα του είναι οι εξής: Ο βασιλιάς Ιωάννης, Η 

τρικυμία ,Ο Ριχάρδος Γ’ (1911),όνειρο καλοκαιρινής νύχτας (1909), Βασιλιάς Ληρ (1910), Η δωδέκατη 

νύχτα (1910),  Άμλετ ,Όπως σας αρέσει, Μάκβεθ , Οθέλλος, Φάλσταφ, Θρόνος του αίματος , Ραν , 

Ιούλιος Καίσαρας, Ιουλιέτα και Ρομανόφ (1961),Ημέρωμα της στρίγκλας , Ρωμαίος και Ιουλιέτα , 

Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Πολύ κακό για το τίποτα, Έμπορος της Βενετιας . 

Πηγή: http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?22681-%D3%E1%DF%EE%F0%E7%F1-

%EA%E1%E9-%D3%E9%ED%E5%EC%DC 

 Ο βασιλιάς Ιωάννης 

Ιστορία: Το δράμα «Βασιλιάς Ιωάννης» γράφτηκε το 1596 ή το 1597 και το θέμα του αντλείται από τα 

χρονικά της εποχής εκείνης. Είναι η ιστορία της αλλοπρόσαλλης όσο και δραστήριας βασιλείας του 

Ιωάννη, που καταχράστηκε τα κληρονομικά δικαιώματα του ανιψιού του Αρθούρου, πολέμησε με τη 

Γαλλία, μάλωσε με τον Πάπα, άρπαξε τις μοναστικές περιουσίες και πέθανε δηλητηριασμένος από έναν 

καλόγερο. 

Το 1899 είναι η μοναδική μεταφορά του συγκεκριμένου έργου, δυστυχώς έχει σωθεί μόνο η 2η σκηνή 

του θανάτου του Ιωάννη. 

Πηγές: http://www.plus4u.gr/showitem.php?ID=108045570&ref=pathfinder  

 Φάλσταφ 

1965 ο σκηνοθέτης αντλεί υλικό από τα έργα Ερρίκος Δ’ 1ο και 2ο μέρος, Ερρίκος Ε’ και οι εύθυμες 

κυράδες του Γουίδσορ για να πλέξει το πορτρέτο του Τζον Φάλσταφ ενός ξεπεσμένου παρασιτικού 

αριστοκράτη από τον χαρακτήρα ενός δευτερεύοντος προσώπου αυτών των έργων. 

 Θρόνος του αίματος 

Ιστορία: Ο Μάκβεθ είναι η μικρότερη τραγωδία του Σαίξπηρ και πιστεύεται ότι γράφτηκε μεταξύ 

του 1603 και του 1606.Πηγές του Σαίξπηρ γι' αυτήν την τραγωδία ήταν παλιότερες περιγραφές για 

τον Μάκμπεθ, τον Μακντόφ και τον Ντάνκαν Α' της Σκωτίας. Ωστόσο η ιστορία του Μάκβεθ όπως 

http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?22681-%D3%E1%DF%EE%F0%E7%F1-%EA%E1%E9-%D3%E9%ED%E5%EC%DC
http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?22681-%D3%E1%DF%EE%F0%E7%F1-%EA%E1%E9-%D3%E9%ED%E5%EC%DC
http://www.plus4u.gr/showitem.php?ID=108045570&ref=pathfinder
http://el.wikipedia.org/wiki/1603
http://el.wikipedia.org/wiki/1606
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B8_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BA%CE%B1%CE%BD_%CE%91%27_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
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ειπώθηκε από τον Σαίξπηρ έχει ελάχιστη σχέση με τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας της Σκωτίας, 

αφού ο Μάκβεθ ήταν ένας θαυμαστός μονάρχης. 

Στην Ιαπωνία ο Κουροσάβα (1910-1998) με τον Θρόνο του αίματος (1957) δημιουργεί την σαιξπηρική 

ταινία βασισμένος στον Μάκβεθ μεταφέροντας τη μάχη ενάντια στη μοίρα στη φεουδαρχική Ιαπωνία με 

έναν εξαιρετικό Τοσίρο Μιφούνε. 

Σκηνοθεσία : 
Ακίρα Κουροσάβα 
Πρωταγωνιστούν : 
Τοσίρο Μιφούνε, Ισούζου Γιαμάντα, Μινόρου Τσιάκι, Τακάσι Σιμούρα, Ακίρα Κούμπο, Χιρόσι Τκικάουα 
 
Πηγές: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B2%CE%B5%CE%B8 

 Ραν 

Ιστορία: Ο Βασιλιάς Ληρ συγκαταλέγεται στα σπουδαιότερα έργα του Σαίξπηρ. Η τραγωδία αυτή, παρά 

τη δυστυχία που καθρεφτίζει, είναι γεμάτη από αγάπη για τον άνθρωπο. Ο Ληρ, βασιλιάς της Βρετάνης 

αποφασίζει να χωρίσει το βασίλειό του στις τρεις κόρες του, ανάλογα με το βάθος της αγάπης που 

τρέφει η κάθε μία γι’ αυτόν. Αν και η Γκόνεριλ και η Ρήγκαν δείχνουν υπερβολικά την αγάπη τους γι’ 

αυτόν, η νεότερη Κορδήλια, περιφρονώντας τους, λέει απλά: «Δεν μπορώ στα χείλια μου την καρδιά μου 

ν’ ανεβάσω». Θυμωμένος, ο Ληρ, την αποκληρώνει, τιμωρώντας τον Κεντ που την υπερασπίστηκε, αλλά 

ο βασιλιάς της Γαλλίας την παίρνει χωρίς προίκα, για βασίλισσά του. Ο Ληρ, δίνει το μερίδιό της στις 

αδελφές της και προτείνει να μείνει εναλλάξ μαζί τους, με την ακολουθία των 100 ιπποτών.  

Ο Κουροσάβα γράφει το Ραν (1985) βασισμένος στον βασιλιά Ληρ πάλι με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Ήταν η πιο ακριβή ιαπωνική ταινία εκείνη την εποχή. Η Emi Wada πήρε Όσκαρ για τα κουστούμια. 

Σκηνοθεσία:  Akira Kurosawa 

Πρωταγωνιστούν: Tatsuya Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu   

Πηγές:  

http://www.kedros.gr/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=8067 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/ 

 Ιούλιος Καίσαρας (Julius Caesar) 

Το 1953 ο Μάνκιεβιτς γυρίζει τον Ιούλιο Καίσαρα με ένα πολύ ενδιαφέρον καστ (Μάρλον Μπράντο, 

Τζέιμς Μέισον, Τζον Γκίλγουντ, Ντέμπορα Κερ). 

Σκηνοθεσία: Joseph L. Mankiewicz. 

Πρωταγωνιστούν: Louis Calhern, Marlon Brando, James Mason 

 Ιουλιέτα και Ρομανόφ 

Το 1961 ο Πίτερ Ουστίνοφ γυρίζει το Ιουλιέτα και Ρομανόφ, που είναι μια κωμική προσέγγιση του 

Ρωμαίος και Ιουλιέτα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BA%CE%B2%CE%B5%CE%B8
http://www.imdb.com/name/nm0000041/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0619938/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0855417/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0628704/?ref_=tt_ov_st
http://www.kedros.gr/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=8067
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/262/1918,6393/
http://www.imdb.com/name/nm0000581/
http://www.imdb.com/name/nm0000008/
http://www.imdb.com/name/nm0000051/
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 Αντώνιος και Κλεοπάτρα (Antonio & Cleopatra) 

Ιστορία: Το έργο αυτό ο Σαίξπηρ το έγραψε το 1607 ή στις αρχές του 1608. Η υπόθεση του εκτυλίσσεται 

στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια, και ανήκει στα "Ρωμαϊκά έργα" του ποιητή. Οι δύο τραγικοί ήρωές του 

και εραστές δεν είναι παιδιά στην πρώτη τους νεότητα αλλά ώριμοι που ζουν ένα πάθος γεμάτο δύναμη 

και γενναιότητα ψυχής. 

Ο Τσάρλτον Ίστον σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα (1972) μια μάλλον 

ξεχασμένη ταινία. Λέγεται ότι οι σκηνές της ναυμαχίας προέρχονται από κομμένες σκηνές του Μπεν 

Χουρ. 

Σκηνοθεσία:  Charlton Heston 

Πρωταγωνιστούν: Charlton Heston, Hildegard Neil, Eric Porter   

Πηγές: http://www.plus4u.gr/showitem.php?ID=108015614 

 Η ΤΡΙΚΥΜΙΑ (The tempest) 

Ιστορία: Ο Πρόσπερο, Δούκας του Μιλάνου, που ασχολείτο με 

μυστικιστικές μελέτες, χάνει το θρόνο του, καθώς ο αδερφός του, 

Αντόνιο, με τη βοήθεια του βασιλιά της Νάπολης Αλόνσο, 

οικειοποίηθηκε την περιουσία του και την εξουσία του. Έτσι 

καταλήγει σε ένα ερημονήσι μαζί με τη μικρή του κόρη. 

2010 

Σκηνοθεσία: Τζούλι Τέιμορ 

με τους Έλεν Μίρεν, Κρις Κούπερ, Ντζιμόν Χούνσου, Ντέιβιντ 

Στράθερν. Η σκηνοθέτιδα με την ξεχωριστή αισθητική Τζούλι Τέιμορ 

διασκευάζει για την μεγάλη οθόνη την “Τρικυμία” του Σαίξπηρ και 

μετατρέπει τον Πρόσπορο σε Πρόσπορα, δίνοντας μια νέα οπτική 

στο γνωστό έργο.  

Πρωταγωνιστούν: 

Helen Mirren: Prospera  

Chris Cooper: Antonio  

Djimon Hounsou: Caliban  

Alfred Molina: Stephano  

Russell Brand: Trinculo  

Alan Cumming: Sebastian  

Ben Whishaw: Ariel  

David Strathairn  

Felicity Jones: Miranda 

http://www.imdb.com/name/nm0000032/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0000032/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0624680/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0692110/?ref_=tt_ov_st
http://www.plus4u.gr/showitem.php?ID=108015614
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Reeve Carney: Ferdinand  

Jude Akuwidike: Boatswain 

Αυτή η μοντέρνα διασκευή του Σαιξπηρικού αριστουργήματος είναι ένα συναρπαστικό και μαγικό έπος. 

Πλοκή: Εξορισμένη σε ένα φανταστικό νησί, η μάγισσα Προσπέρα (Μίρεν), προκαλεί μια καταιγίδα για 

να βυθίσει τα πλοία των εχθρών της και ελευθερώνει τις δυνάμεις της για εκδίκηση. 

 Σε σκηνοθεσία της οραματίστριας και βραβευμένης με Όσκαρ Τζούλι Τέιμορ (Όσκαρ Καλύτερης 

Σκηνοθεσίας, Frida, 2002), η ταινία «Η Τρικυμία» με τις ανατροπές, την υπερφυσική δραματουργία και 

τους απίστευτους σαιξπηρικούς ήρωες θα σας αιχμαλωτίσει. 

1979 

Παραγωγή: Βρετανική Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Τζάρμαν 

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Μπουλ, Ντέιβιντ Μέγιερ, Τόγια Γουίλκοξ, Καρλ Τζόνσον, Τζακ Μπίρκετ 

Διασκευασμένη μεταφορά, σε πανκ πλαίσιο, του ομότιτλου έργου του Σαίξπηρ. Στην ταινία είναι 

ξεκάθαρη η επιρροή του σκηνοθέτη από τον μέντορά του Κεν Ράσελ. 

Πλοκή: Ο Πρόσπερος, ένας μάγος, κυνηγημένος από τον αδελφό του και το βασιλιά της Νάπολης 

καταφεύγει με την κόρη του σε ένα απομονωμένο νησί. Όταν οι εχθροί του τον πλησιάζουν, με τη 

βοήθεια του Άριελ, ενός πνεύματος, προκαλεί μια καταιγίδα. Ο γιος του βασιλιά σώζεται από την 

καταιγίδα και αιχμαλωτίζεται από τον Πρόσπερο. Οι δυο νέοι ερωτεύονται ο ένας τον άλλο. Στο νησί 

όμως περιπλανώνται και κάποιοι διασωθέντες από την καταιγίδα, έχοντας τα δικά τους σχέδια. 

Πηγές:http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/the-tempest?id=1850  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B

1 

 Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Romeo & Juliet) 

Πλοκή: Στην όμορφη Βερόνα άσβεστο μίσος βασιλεύει ανάμεσα στις οικογένειες των Μοντέγων και 

των Καπουλέτων. Κατά τη διάρκεια μιας γιορτής, ο Ρωμαίος των Μοντέγων συναντά και ερωτεύεται την 

κόρη των Καπουλέτων. Η Ιουλιέτα ανταποκρίνεται και τα δυο παιδιά παντρεύονται κρυφά, μολονότι 

γνωρίζουν ότι οι γονείς τους δεν θα συναινούσαν ποτέ. 

Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα αποτελούν έναν από 

τους ακρογωνιαίους λίθους της Δυτικής 

Λογοτεχνίας και Τέχνης γενικότερα. Αγαπημένο 

θέμα και διαχρονικό, αναμφίβολα έχουν 

γυριστεί άπειρες φορές σε εξίσου άπειρες 

παραλλαγές και εκδοχές. Όμως η πλέον 

αγαπημένη όλων των εκδοχών και των εποχών 

φαίνεται να παραμένει αυτή του Franco 

Zeffirelli, παραγωγής 1968. 

http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/the-tempest?id=1850
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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1996 

Σκηνοθεσία: Baz Luhrmann 

Πρωταγωνιστούν: Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo, Harold Perrineau, Pete 

Postlethwaite, Paul Sorvino 

Διάρκεια: 120' 

Κατηγορία: Εγκλήματος, Δράμα, Ρομαντική 

2012 

Διακρίνεται η χαρακτηριστική σφραγίδα των Τζένιφερ Γκίμπγκοτ και Άνταμ Σάνκμαν στην παραγωγή, οι 

οποίοι μας είχαν δώσει μια σειρά ταινιών, με αφετηρία το «Step up» του 2006 που αναμείγνυαν το χιπ 

χοπ με το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» ειδύλλιο. 

2013 

Στις 14 φλεβάρη ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων, έκανε πρεμιέρα ξανά στις οθόνες μας το 

κλασικότερο love story όλων των εποχών, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα 

του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Με μόλις δύο μεταφορές του στο 

κινηματογραφικό πανί (αυτή του Φράνκο Τζεφιρέλι το 1968 κι αυτή 

του το Μπαζ Λούρμαν το 1996), η τρίτη εκδοχή θα είναι το 

δημιουργικό μείγμα του Ιταλού σκηνοθέτη Κάρλο Καρλέι και του 

σεναριογράφου Τζούλιαν Φέλοους, ενώ το καστ έχουν στελεχώσει 

όχι μόνο μεγάλα κι εγγυημένα ονόματα όπως Πολ Τζιαμάτι, Ντάμιαν 

Λιούις και Τζούλιαν Σκάσγκαρντ, αλλά και φρέσκα πρόσωπα όπως η 

17χρονη Χέιλι Στέινφελντ  που θα ενσαρκώσει την Ιουλιέτα και ο 

εικοσάχρονος Ντάγκλας Μπουθ που υποδύθηκε τον αγαπημένο της, Ρωμαίο. 

 

Πηγές: http://www.e-go.gr/cinemag/article.asp?catid=10167&subid=2&pubid=129047986  

http://movies.vres.gr/movie.php?movie_id=4231  http://www.clickatlife.gr/story/cinema/o-romaios-kai-

i-ioulieta-xoreuoun-street-dance?id=2234892                                         

 http://movie-eaters.ucoz.com/blog/romeo_and_juliet_rwmao_kai_ioylita/2009-11-22-676 

 Άμλετ (Hamlet) 

Ιστορία: Άμλετ είναι ο τίτλος ενός από τα πιο γνωστά και πιο δημοφιλή θεατρικά έργα του Ουίλλιαμ 

Σαίξπηρ, αλλά και το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα του έργου. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι "The 

Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke" (Η Τραγική Ιστορία του Άμλετ, Πρίγκιπα της 

Δανιμαρκίας). 

1948 

Σκηνοθεσία: Λόρενς Ολίβιε 

http://www.e-go.gr/cinemag/article.asp?catid=10167&subid=2&pubid=129047986
http://movies.vres.gr/movie.php?movie_id=4231
http://www.clickatlife.gr/story/cinema/o-romaios-kai-i-ioulieta-xoreuoun-street-dance?id=2234892
http://www.clickatlife.gr/story/cinema/o-romaios-kai-i-ioulieta-xoreuoun-street-dance?id=2234892
http://movie-eaters.ucoz.com/blog/romeo_and_juliet_rwmao_kai_ioylita/2009-11-22-676
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/%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
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Παραγωγή: Λόρενς Ολίβιε, Τζόζεφ Άρθουρ Ρανκ 

Σενάριο  Λόρενς Ολίβιε 

Ουίλλιαμ Σαίξπηρ(Θεατρικό) 

Πρωταγωνιστές: Λόρενς Ολίβιε, Τζιν Σίμονς, Άιλιν Χέρλι, Μπέιζιλ Σίντνεϊ 

Κυκλοφορία: 1948 

 Η ταινία Άμλετ αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Σαίξπηρ σε 

σκηνοθεσία Λόρενς Ολίβιε. Ο Άμλετ ήταν η δεύτερη ταινία την οποία σκηνοθέτησε ο Ολίβιε. Ο Ολίβιε, 

που κρατά το ρόλο του Άμλετ στην ταινία, πλαισιώνεται από τους Τζιν Σίμονς, Άιλιν Χέρλι και Μπέιζιλ 

Σίντνεϊ. Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη Βρετανική παραγωγή που βραβεύτηκε ποτέ με Όσκαρ Καλύτερης 

Ταινίας, ενώ έλαβε επίσης και το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. 

  

 

Πλοκή: Ο Δανός πρίγκιπας Άμλετ (Λόρενς Ολίβιε) δε μπορεί να ξεπεράσει τον ξαφνικό θάνατο του 

πατέρα του και τον επακόλουθο γάμο της μητέρας του, βασίλισσας Γερτρούδης (Άιλιν Χέρλι) με τον θείο 

του Κλαύδιο (Μπέιζιλ Σίντνεϊ), ένα μήνα μετά. Όταν κάποια στιγμή εμφανίζεται μπροστά του το 

φάντασμα του πατέρα του και του αποκαλύπτει ότι υπεύθυνος για το θάνατο του είναι ο Κλαύδιος, ο 

Άμλετ αποφασίζει να πάρει εκδίκηση. Ο πρίγκηπας σχεδιάζει να αποκαλύψει την ενοχή του Κλαύδιου 

παριστάνοντας τον τρελό. Μέσα στη μανία του όμως ο Άμλετ τρελαίνεται πραγματικά κάτι που έχει 

τραγικές συνέπειες όσον αφορά τις σχέσεις του με τους υπόλοιπους και την αγάπη που τρέφει για την 

Οφηλία (Τζιν Σίμονς) κόρη του Πολώνιου (Φίλιξ Άιλμερ), σύμβουλου του βασιλιά. 

Πηγές:    

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%

BD%CE%AF%CE%B1_1948)  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84 

 

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/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%B5
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BD_%CE%A3%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_1948)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1_1948)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84
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 ΕΜΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (The Merchant of Venice) 

Ιστορία: Υπολογίζεται ότι γράφτηκε μεταξύ 1594 και 1597. Αν και ανήκει στις "κωμωδίες" του Σαίξπηρ, 

έγινε πιο γνωστό για τις δραματικές του σκηνές, όπως η σκηνή στο δικαστήριο, αλλά και για τη 

σκιαγράφηση του χαρακτήρα του Εβραίου Σάιλοκ, που θέτει ερωτήματα αντισημιτισμού. Ο τίτλος του 

έργου αναφέρεται στον έμπορο Αντόνιο κι όχι στον ανταγωνιστή του, τον Εβραίο τοκογλύφο Σάιλοκ.  

 

 

Έτος Παραγωγής:2004 

Διάρκεια: 98 λεπτά 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΗΠΑ - Ιταλία - Λουξεμβούργο - Ηνωμένο Βασίλειο 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Michael Radford 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Al Pacino (Shylock) Jeremy Irons (Antonio) Joseph 
Fiennes (Bassanio) Lynn Collins (Portia) Zuleikha Robinson 
(Jessica) Kris Marshall (Gratiano) Charlie Cox (Lorenzo) Heather 

Goldenhersh (Nerissa) Mackenzie Crook (Launcelot Gobbo) John Sessions (Salerio) 

Πλοκή: Στη Βενετία του 16ου αιώνα ο έμπορος Αντόνιο, θέλοντας να βοηθήσει το φίλο του Μπασάνιο να 

παντρευτεί μια εύπορη αριστοκράτισσα, δανείζεται χρήματα από τον Σάιλοκ, παρότι ο εβραίος 

τοκογλύφος θέτει τον παράδοξο όρο να πληρωθεί με μία λίβρα από τη σάρκα του Αντόνιο αν εκείνος δεν 

πληρώσει έγκαιρα το δάνειο. 

Η ερμηνεία του Αλ Πατσίνο τονίζει τη τραγικότητα του κεντρικού ήρωα, ωστόσο δεν ταιριάζει με το 

υπόλοιπο κλίμα του έργου, που έχει έναν ανάλαφρο τόνο. 

Πηγές:http://www.athinorama.gr/cinema/data/movies/?id=1007539 

http://entertainment.in.gr/html/ent/204/ent_tv_show.3122204.asp 

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 

 ΟΘΕΛΛΟΣ (Othello) 

Ιστορία: Γράφτηκε γύρω στο 1603.  Πρώτη φορά δημοσιεύτηκε το έτος 

1622. 

 

1908 ΗΠΑ 

1922 Γερμανία (Emil Jannings) 

http://el.wikipedia.org/wiki/1594
http://el.wikipedia.org/wiki/1597
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%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/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://www.athinorama.gr/cinema/data/movies/?id=1007539
http://entertainment.in.gr/html/ent/204/ent_tv_show.3122204.asp
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%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/1603
http://el.wikipedia.org/wiki/1622
http://el.wikipedia.org/wiki/1908
http://el.wikipedia.org/wiki/1922
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1952 Othello με τον Όρσον Γουέλς σεναριογράφο και πρωταγωνιστή 

1955 Othello του Σεργκέι Γιούτκεβιτς 

1961, "Die Heisse Nacht" με τον Ρίτσαρντ Ατένμπορο 

1965 Othello με τον Λώρενς Ολιβιέ, Μάγκι Σμιθ, Φ Φίνλεϊ και Τζόις Ρέντμαν 

1979 Othello με τον Μάικλ Γκρος 

1981 Othello με τον Άντονι Χόπκινς 

1995 Othello του Όλιβερ Πάρκερ, με τους Κένεθ Μπράνα, Λώρενς Φίσμπερν και Ιρέν Ζακόμπ 

2001  με τους Τζούλια Στάιλς και Τζος Χάρτνετ 

2001 Othello με τους Έμον Γουόκερ, Κρίστοφερ Έκλεστον και Κήλυ Χόους) 

2006 Omkara σε Ινδική γλώσσα (Vishal Bharadwaj με τους Ajay Devgan και Saif Ali Khan) 

 

1952 

Παραγωγή: Ιταλία - Γαλλία - ΗΠΑ - Μαρόκο  
Σκηνοθεσία: Ορσον Γουέλς 
Πρωταγωνιστούν: Ορσον Γουέλς, Μάικλ Μακλίαμουρ, Σουζάν Κλουτιέ, Φέι Κόμπτον 
 
Αν και ο Γουέλς γύρισε αυτήν την σκοτεινή κινηματογραφική εκδοχή της σαιξπηρικής τραγωδίας με 

φτωχά μέσα (γεγονός που φαίνεται στις λεπτομέρειες του ήχου που πολλές φορές σε ταινίες του άφησε 

αφρόντιστες ο Γουέλς) και με πολλές δυσκολίες καθώς ήταν στην Ευρώπη η ταινία του Οθέλλος 

παραμένει μέχρι σήμερα ένα παλλόμενο εκρηκτικό αριστούργημα με μοναδική εφευρετικότητα στην 

σκηνοθεσία, στις γωνίες των πλάνων και στο μοντάζ. Οι χαρακτήρες είναι σμιλευμένοι εκπληκτικά στην 

οθόνη και οι ερμηνείες τόσο του Γουέλς ως μαύρου Othello (θύμα της σκηνοθεσίας του Ιάγου) όσο και 

του Μακ Λιαμουαρ ως Ιαγό φοβερές σε μια ταινία που μιλάει για το πάθος της εξουσίας, την ζήλια και 

τις καταστροφικές δυνάμεις που ενεργούν στον άνθρωπο.  

Πλοκή: Ο δημοφιλής Οθέλλος είναι τρελά ερωτευμένος με την Δεισδαιμόνα, πανέμορφη κόρη 

αριστοκρατικής καταγωγής. Ο βοηθός του Ιαγος, εποφθαλμιώντας τη δύναμη του Οθέλλου προκαλεί 

ίντριγκες για να αποδυναμώσει τον ισχυρό άντρα. 

 Σε μια ιστορία όπου το τέχνασμα, ο φθόνος και ο φόνος αποτελούν την ημερήσια διάταξη και η 

εκδίκηση το μεγαλύτερο δείγμα έρωτα, ο Γουέλς καταφέρνει να κατεβάσει το δράμα από το απρόσιτο 

βάθρο του και να αναδείξει όχι μόνο ατμοσφαιρική εικόνα, αλλά και ανθρώπινους χαρακτήρες με 

κλασικά γνωρίσματα. Η ταινία κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες. 

Πηγές: http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/othello-tragedy-of-othello-the-moor-of-venice?id=1102   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AD%CE%BB%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1955
http://el.wikipedia.org/wiki/1961
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%91%CF%84%CE%AD%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1965
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8E%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%AD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B9_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6_%CE%A6%CE%AF%CE%BD%CE%BB%CE%B5%CF%8A&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%B9%CF%82_%CE%A1%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%BC%CE%B1%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1979
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BB_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9_%CE%A7%CF%8C%CF%80%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81_%CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B8_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8E%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%A6%CE%AF%CF%83%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%81%CE%AD%CE%BD_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CF%80&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B9%CE%BB%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/2001
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BC%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BF%CF%85%CF%8C%CE%BA%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%B5%CF%81_%CE%88%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AE%CE%BB%CF%85_%CE%A7%CF%8C%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/othello-tragedy-of-othello-the-moor-of-venice?id=1102
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
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 Ημέρωμα της στρίγγλας(Taming of the Shrew) 

1967 

Ο Τζεφιρέλι με το Ημέρωμα της στρίγκλας (1967) εκμεταλλεύεται τη 

χημεία της Ελίζαμπεθ Τέιλορ και του Μπάρτον στήνοντας μια 

συμπαθητική ταινία 

1980 
Κατηγορία : Κινηματογραφημένα Θεάματα    
Διάρκεια : 126 min 
Σκηνοθέτης : Τζόναθαν Μίλερ  
 Πρωταγωνιστές : Τζον Κλιζ, Σάρα Μπάντελ, Τζον Φράνκλιν-Ρόμπινς  
 
Πλοκή: Το 16ο αιώνα, ένας χρεοκοπημένος ευγενής από τη Βερόνα 

ταξιδεύει στην Πάδοβα αναζητώντας πλούσια νύφη. Θα τη βρει στο 

πρόσωπο της Κατερίνας, μιας ατίθασης και κακότροπης κοπέλας, την 

οποία θα παντρευτεί με το ζόρι, υποβάλλοντάς τη παράλληλα σε μια σειρά δοκιμασίες, έως ότου την 

"κάνει αρνάκι".  

 Ερρίκος ο 5ος  (Henry V) 

1944 

Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά έργου 

του Σαίξπηρ με σκηνοθέτη τον Ολίβιε, που θεωρείται ο μεγαλύτερος 

σαιξπηρικός ηθοποιός του 20ου αιώνα. Η ταινία γυρίστηκε με 

έγχρωμη φωτογραφία σε τεχνικόλορ και οι κριτικοί της εποχής την 

λάτρεψαν, συγκεκριμένα η δύσκολη κριτικός κινηματογράφου Πωλίν 

Καέλ την αποκάλεσε θρίαμβο χρώματος, μουσικής, θεάματος και 

ηρωικής ποίησης.  

Πλοκή: 15ος αιώνας, ο Ερρίκος Ε' της Αγγλίας (Λώρενς Ολίβιε), 

διαδέχεται τον πατέρα του Ερρίκο Δ' στο θρόνο και αφήνει την 

άστατη ζωή για να γίνει υπεύθυνος μονάρχης. Σημαντικό θέμα κατά 

την αρχή της βασιλείας του αποτέλεσε η διαμάχη μεταξύ της Αγγλίας 

και της Γαλλίας που διήρκεσε 80 χρόνια. Ο Ερρίκος αποφασίζει να 

οργανώσει εκστρατεία κατά της Γαλλίας. Το Σεπτέμβριο του 1415, ο 

Αγγλικός στρατός πολιορκεί το κάστρο του Άρφλερ, όπου γνωρίζει 

την συντριβή. Αποδυναμωμένος τότε ο Ερρίκος, οδηγεί τους άνδρες 

του κατά της γαλλικής υπαίθρου με σκοπό να καταλάβει το Καλαί. Στο δρόμο του προς το Καλαί, όμως 

βρίσκει οργανωμένη Γαλλική αντίσταση στο Αζενκούρ. Ο Γαλλικός στρατός είναι καλύτερος από τον 

Αγγλικό, παρόλα αυτά το στρατηγικό μυαλό του Ερρίκου οδηγεί τους Άγγλους σε νίκη, με αποτέλεσμα 

την συντριβή του Γαλλικού στρατού. Ο Ερρίκος καταλαμβάνει τη Βόρεια Γαλλία και ο πόλεμος λήγει το 
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1420, με το γάμο του με την Αικατερίνη του Βαλουά (Ρενέ Άσερσον) κόρη του βασιλιά της Γαλλίας 

Καρόλου ΣΤ' (Χαρκούρ Γουίλιαμς). 

Πηγές: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE

%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE

%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1) 

Γενικές πληροφορίες: 

Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά έργου του Σαίξπηρ με σκηνοθέτη τον Ολίβιε. 

Ακολούθησαν ο Άμλετ το 1948 και ο Ριχάρδος Γ' το 1955. Η ταινία ξεκινά ως θεατρική παράσταση, για 

να περάσει από το θέατρο στα κινηματογραφικά στερεότυπα της εποχής, ενώ η εισαγωγή της ταινίας 

στο Θέατρο Γκλόουμπ της Αγγλίας του 16ου αιώνα ήταν επινόηση του Ολίβιε. Ο Ολίβιε που υποδύθηκε 

τον Ερρίκο είχε αναθέσει αρχικά το ρόλο της Αικατερίνης του Βαλουά στη σύζυγό του Βίβιαν Λι, η οποία 

λόγω ασθένειας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το καστ της ταινίας και τη θέση της πήρε η Ρενέ 

Άσερσον. Ο Έσμοντ Νάιτ, που ανέλαβε το ρόλο του Ουαλλού πατριώτη Φουέλεν, ήταν βετεράνος του 

πολέμου. Είχε τραυματιστεί θανάσιμα το 1941 και είχε χάσει την όρασή του. Το 1943 είχε επανακτήσει 

την όραση μόνο στο ένα του μάτι. Η ταινία προβλήθηκε το 1944, ενώ το αγγλικό κράτος μαστιζόταν από 

τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Ολίβιε έπειτα από προτροπή του Άγγλου πρωθυπουργού Ουίνστον 

Τσώρτσιλ αποφάσισε να δώσει στην ταινία ύφος προπαγάνδας, προκειμένου να δώσει δύναμη στα 

αγγλικά στρατεύματα που βρισκόταν σε πόλεμο. Η πρεμιέρα της ταινίας συνέπεσε με την απόβαση των 

συμμάχων στην Νορμανδία. Οι σκηνές της μάχης του Αζενκούρ, έγιναν στο ουδέτερο κομμάτι της 

Ιρλανδίας το 1943, όπου χρησιμοποιήθηκαν εκατοντάδες ντόπιοι ως κομπάρσοι. Ο Ολίβιε δεν 

συμμετείχε σε καμιά ταινία για δεκαοκτώ μήνες μετά την προβολή του Ερρίκος Ε' φοβούμενος ότι κάτι 

τέτοιο θα είχε επιπτώσεις στην προώθηση της ταινίας του. 

Βραβεύσεις: 

Η ταινία γυρίστηκε με έγχρωμη φωτογραφία σε τεχνικόλορ και οι κριτικοί της εποχής την λάτρεψαν, 

συγκεκριμένα η δύσκολη κριτικός κινηματογράφου Πωλίν Καέλ την αποκάλεσε θρίαμβο χρώματος, 

μουσικής, θεάματος και ηρωικής ποίησης. Το έπος του Ολίβιε έλαβε 4 υποψηφιότητες για βραβείο 

όσκαρ στην τελετή του 1946. Ο Ολίβιε ήταν υποψήφιος τόσο ως παραγωγός όσο και ως πρωταγωνιστής 

της ταινίας. Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πήγε στο αντιπολεμικό δράμα του Γουίλιαμ Γουάιλερ Τα 

καλύτερα χρόνια της ζωής μας (The Best Years Of Our Lives), ενώ ο ηθοποιός έχασε το Όσκαρ Α' 

Ανδρικού Ρόλου από τον Φρέντρικ Μαρτς, πρωταγωνιστή της ταινίας του Γουάιλερ. Η ακαδημία 

απένειμε στον ηθοποιό τιμητικό βραβείο όσκαρ για την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία του 

στην ταινία. Ο ηθοποιός έπρεπε να περιμένει άλλα δυο χρόνια όταν το 1948 χρίστηκε νικητής του 

βραβείου για την παραγωγή και την ερμηνεία του Άμλετ (Hamlet, 1948). 

Σεναριακές παραλήψεις  
Ο Ολίβιε άφησε εσκεμμένα εκτός σεναρίου κάποιες από τις μελανές σελίδες της ιστορίας της Αγγλίας 

κατά την απόβαση του στρατού του Ερρίκου Ε' στη Γαλλία, όπως την απόφαση του βασιλιά να αφήσει 

τους στρατιώτες του να πλιατσικολογήσουν και να βιάσουν στην περιοχή του Αρφλέρ, όπως και τον 

απαγχονισμό των τριών προδοτών, μεταξύ των οποίων και του φίλου του Μπάρντολφ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_(%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
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Άλλες εκδοχές  
Το θεατρικό του Σαίξπηρ μεταφέρθηκε επίσης στη μεγάλη οθόνη από τον Κένεθ Μπράνα το 1989. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE

%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29  

 Πολύ κακό για το τίποτα(Much ado about nothing)  

Ιστορία: Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1600.  Παραμένει ένα από τα πιο 

δημοφιλή σαιξπηρικά έργα και μοιάζει πολύ με σύγχρονες ρομαντικές 

κωμωδίες, παριστάνοντας τη σχέση ανάμεσα σε δυο ζευγάρια, 

τον Κλαύδιο και την Ηρώ, που θέλουν να παντρευτούν, και 

τον Βενέδικτο και τη Βεατρίκη, τους οποίους οι πρώτοι προσπαθούν να 

πείσουν ότι αγαπιούνται και ταιριάζουν. 

1993 

Πλοκή: Ένα λαμπρό επιτελείο ηθοποιών πρωταγωνιστεί σε μια κεφάτη 

ταινία εποχής γεμάτη έρωτα, φλερτ και συνομωσίες. Η Ηρώ και ο 

Κλαούντιο ετοιμάζονται να παντρευτούν σε μια βδομάδα. Μέχρι τότε 

θα συνωμοτήσουν μαζί με τον Ντον Πέντρο για να στήσουν μία 

«ερωτική παγίδα» στον Μπενέντικ και τη Μπεατρίς. Ο Μπενέντικ είναι 

ένας εγωιστής, ορκισμένος εργένης και η Μπεατρίς ο αγαπημένος του 

μπελάς! Εν τω μεταξύ ο μοχθηρός ζηλόφθονος αδελφός του Βενέδικτου ,Ντον Τζον, σχεδιάζει να σπείρει 

τη διχόνοια ανάμεσα στους δυο νέους και να καταστρέψει τον επικείμενο γάμο κατηγορώντας την Ηρώ 

για απιστία. 

Υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών, και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας. 

Τίτλος : Πολύ Κακό για το Τίποτα   
Διάρκεια : 107 min 
 Έτος : 1993  
 Σκηνοθέτης : Κένεθ Μπράνα  
 Πρωταγωνιστές : Κένεθ Μπράνα, Έμα Τόμσον, Ντένζελ Γουόσινγκτον, Κιάνου Ριβς, Κέιτ Μπέκινσεϊλ  

Πηγές:http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/much-ado-about-nothing?id=981  

http://movies.vres.gr/movie.php?movie_id=4057 

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%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%BF_5%CE%BF%CF%82_%28%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/1600
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/much-ado-about-nothing?id=981
http://movies.vres.gr/movie.php?movie_id=4057
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
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Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ και η παρουσία του στον κινηματογράφο 

The Guardian 

     Σύμφωνα με την κινηματογραφική ιστοσελίδα του Ιντερνετ, έχουν γυριστεί για τον κινηματογράφο και 

την τηλεόραση γύρω στις 700 μεταφορές έργων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο πραγματικός αριθμός μπορεί 

να είναι πολύ μεγαλύτερος, επειδή η ιστοσελίδα δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για ταινίες στο σαιξπηρικό 

πρωτότυπο, όπως ο «Ερρίκος Ε΄» του Λόρενς Ολίβιε και ο «Οθέλλος», του Ορσον Ουέλς, ή 

μεταφρασμένες, όπως ο ρωσικός «Αμλετ» του Γκριγκόρι Κοζίντσεφ· είτε ακόμη για διασκευές σε 

κινηματογραφικά είδη, γουέστερν, γκανγκστερικά, μελοδράματα, μιούζικαλ, επιστημονική φαντασία. 

Το εμπόδιο της γλώσσας 

      Τούτες οι διασκευές, που πολλές τους προβάλλονται στο αφιέρωμα «Εμπνεύσεις από τον Σαίξπηρ» 

της Βρετανικής Ταινιοθήκης, συνιστούν ένα κατά κάποιο τρόπο δικό τους είδος, το οποίο θα μπορούσε 

να αποκληθεί «τι συμβαίνει όταν...». Τι συμβαίνει δηλαδή όταν ο Μακμπέθ αναπλαστεί ως γκάνγκστερ 

που με διαδοχικές δολοφονίες αναρριχάται στην κορυφή του εγκλήματος στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας 

του 1950, όπως στην ταινία «Τζο Μακμπέθ», ή αν το έργο μεταφερθεί στη Βενεζουέλα του 1900 ως 

«Σαγκραδόρ» ή στη Βομβάη του 21ου αιώνα, ως «Μακμπούλ»; 

     Ο τρόμος περί χαμηλών εισπράξεων στα ταμεία πάντα υπονόμευε τις κινηματογραφικές μεταφορές 

του Σαίξπηρ, πρώτα απ’ όλα κυρίως της γλώσσας. Μεταξύ του 1929 και του 1936, το Χόλιγουντ 

δαπάνησε μικρές περιουσίες για να μεταφέρει στο σινεμά το «Ημέρωμα της στρίγγλας», το «Ονειρο 

καλοκαιριάτικης νύχτας» και το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», με απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα· 

γεγονός που έκανε το περιοδικό «Βαράιετι» να γράψει το 1936 ότι η μεταφορά του Σαίξπηρ στην οθόνη 

αφορά περισσότερο το γόητρο της παραγωγού εταιρείας παρά τα οικονομικά της οφέλη. Η παρατήρηση 

αυτή, παρά τις εξαιρέσεις του Φράνκο Τζεφιρέλι και του Μπαζ Λούρμαν με το «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα», ισχύει και σήμερα, 70 χρόνια μετά. 

    Η μεγαλύτερη δόξα του Σαίξπηρ στη σκηνή είναι η γλώσσα του· η εξαίσια ποίηση και η πρόζα του. 

Αυτή η γλώσσα «λόγια, λόγια, λόγια», όπως το λέει ο ίδιος στον «Αμλετ», είναι το μεγαλύτερο ανάχωμα 

που εμποδίζει τον κοινό θεατή να τον πλησιάσει. Ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν, το αφεντικό της Μιραμάξ, ήθελε 

να αλλάξει τον τίτλο του «Ερωτευμένου Σαίξπηρ», που απέβη τελικά τεράστια επιτυχία, γιατί πίστευε ότι 

το όνομα Σαίξπηρ στον τίτλο θα απωθούσε το κοινό. Επίσης, οι διανομείς σαιξπηρικών ταινιών, πιστών 

στην πρωτότυπη γλώσσα, γνωρίζουν ότι για τον ένα αφοσιωμένο που θα συνταραχθεί βλέποντας και 

ακούγοντας τον «Οθέλλο» ή τον «Αμλετ», πάμπολλοι άλλοι θα αδιαφορήσουν· είναι αυτοί που ο 

Σαίξπηρ δεν παίζει κανένα ρόλο στη ζωή τους ή, αν παίζει, είναι ρόλος αρνητικός γιατί τους θυμίζει τα 

σχολικά τους χρόνια. 

     Για να κάνουν ελκυστικό τον Σαίξπηρ, πολλοί σκηνοθέτες του παρελθόντος προσέλαβαν μεγάλα 

ονόματα, τη Μαίρη Πίκφορντ και τον Ντάγκλας Φέρμπανξ για το «Ημέρωμα της στρίγγλας», τον Μάρλον 

Μπράντο για Αντώνιο στον «Ιούλιο Καίσαρα», τον Μελ Γκίμπσον για τον «Αμλετ». Προσπαθώντας 

ακριβώς να γκρεμίσουν το φράγμα της γλώσσας. Περισσότεροι όμως προσπάθησαν να αποφύγουν το 

εμπόδιο, τροποποιώντας τον Σαίξπηρ, όπως η MGM με τον «Απαγορευμένο πλανήτη», ταινία 

επιστημονικής φαντασίας, διασκευή της «Τρικυμίας», όπου ο Πρόσπερο έγινε ο επιστήμονας δόκτωρ 

Μόρμπιους. Ομως πώς ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μπαζ Λούρμαν, με το μοντάζ σε στυλ MTV, την 
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αδιάκοπη μουσική ποπ, τα κυνηγητά των αυτοκινήτων και τις ένοπλες οδομαχίες είχε τεράστια κέρδη 

διεθνώς και κράτησε τον πρωτότυπο σαιξπηρικό λόγο; Γιατί, παρά το ότι ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η 

Κλερ Ντέινς έλεγαν τα λόγια του Σαίξπηρ, το όλο έμοιαζε διασκευή του πρωτότυπου έργου. Είναι 

ειρωνικό ότι εκατομμύρια άνθρωποι που θα τους απωθούσε μια θεατρική παράσταση του Σαίξπηρ, 

ευχαρίστως κατανάλωσαν τούτη την ταινία, δίχως να γνωρίζουν τις απαρχές της. 

Κυρίαρχες οι διασκευές 

     Η χρηματοδότηση κινηματογραφικών μεταφορών του Σαίξπηρ γίνεται όλο και δυσκολότερη. Μέσα 

στα τελευταία έξι χρόνια, η μόνη πιστή σαιξπηρική μεταφορά που βγήκε στους κινηματογράφους ΗΠΑ 

και Βρετανίας ήταν «Ο έμπορος της Βενετίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ», με τον Αλ Πατσίνο στον ρόλο του 

Σάιλοκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πέθαναν. Το θαυμάσιο «Οπως σας αρέσει» του Κένεθ Μπράνα γυρισμένο 

το 2005,  όπως και ο «Μακμπέθ» του Αυστραλού Τζέφρι Ράιτ, ο οποίος ετοιμάζει και μια νέα 

«Τρικυμία».  

Στη διατήρηση όμως του Σαίξπηρ στον κινηματογράφο, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι διασκευές ακόμη και 

αν το κοινό αγνοεί από πού προέρχονται. Με αυτές ο Σαίξπηρ αγγίζει τις μεγάλες μάζες. Στην Ινδία 

παίζονται ο «Μακμπέθ» και ο «Οθέλλος», έστω και διασκευασμένα από τον σκηνοθέτη και 

σεναριογράφο Μπχαρντουαΐ, σε φιλμ νουάρ ή φαντασμαγορίες τύπου Μπόλιγουντ. Στην Ιαπωνία, το 

κοινό μπορεί να δει τον πραγματικό Σαίξπηρ, στο αντίγραφο του Τόκιο, του λονδρέζικου θεάτρου 

«Γκλόουμπ» ή σε DVD, τις διασκευές του Κουροσάβα, στον «Θρόνο του αίματος» («Μακμπέθ») ή «Ραν» 

(«Βασιλιάς Ληρ»).  

Να θυμίσουμε ότι ο ίδιος ο Σαίξπηρ ήταν εξαιρετικός διασκευαστής. Αντλώντας από ιστορικές και 

μυθικές πηγές, έγραψε έργα που, κατά τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Αϊρι, καθόρισαν το DNA όλου του 

κατοπινού αγγλικού θεάτρου. Οι γκάνγκστερ των ταινιών του 20ού αιώνα έχουν πολλά κοινά με τους 

άρχοντες του «Μακμπέθ». Και οι δύο ορκίζονται πίστη στον βασιλιά ή στον αρχινονό και οι δύο 

εξαφανίζουν οιονδήποτε τους φράζει τον δρόμο για την εξουσία. Είναι αδύνατο να δει κανείς που έχει 

διαβάσει τον «Μακμπέθ», την καταστροφή του Αλ Πατσίνο στον «Σημαδεμένο» του Μπράιαν ντε Πάλμα 

και να μη θυμηθεί τις τελευταίες σκηνές του «Μακμπέθ». Οι στιχομυθίες του Κάρι Γκραντ με τη Ρόζαλιντ 

Ράσελ στο «Το κορίτσι την Παρασκευή», φέρνουν στο νου τους ευφυείς διαξιφισμούς Βεατρίκης και 

Βενέδικτου στο «Πολύ κακό για το τίποτα». Και η Γιουνιβέρσαλ ετοιμάζει τώρα έναν «Αμερικανικό 

Καίσαρα», που μεταφυτεύει τη συνωμοσία του Βρούτου από το Ρωμαϊκό Καπιτώλιο, στον σύγχρονο 

Λόφο του Καπιτωλίου. 

Η βάση 

      Ο «Ερρίκος Ε΄» του Ολίβιε έβαλε τις βάσεις για αμέτρητες ταινίες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Με 

τη δομή του (η προετοιμασία για την εξουσία, μια μικρή μάχη πρώτα στο Αρφλέρ, η μεγάλη τελική 

σύγκρουση στο Αζινκούρ) και με τα στρώματα των ηρώων (ηγέτες ο Ερρίκος και ο Εξετέρ, αξιωματικός 

Φλουέλεν, Μακόρις, Τζέιμι και Γκάουερ, στρατιώτες που συναντούν τον μεταμφιεσμένο βασιλιά και με 

τις ντοπιολαλιές τους, ουαλλικά, σκωτικά, ιρλανδικά, αγγλικά, διασκεδάζουν την ένταση). Αυτά θυμίζουν 

τις σκηνές στη «Διάσωση του στρατιώτη Ράιαν» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, όπου ο Τομ Χανκς και ο Τομ 

Σάιζμορ θυμούνται τους χαμένους συντρόφους τους. 

     Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σπίλμπεργκ και οι σεναριογράφοι του κάθισαν με τα «Απαντα» του Σαίξπηρ 

και μετέφεραν σκηνές του. Ούτε ότι η Βίβλος, ο Ομηρος και ο Σοφοκλής δεν άσκησαν τεράστια επίδραση 
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στη δυτική αφήγηση. Απλώς σημαίνει ότι ο Σαίξπηρ είναι βαθύτατα εντυπωμένος στη συλλογική 

φαντασία· τόσο, ώστε είναι αδύνατο να αποφύγει την επιρροή του και η λαϊκότερη ακόμη ταινία, 

συνειδητά ή υποσυνείδητα.  

Οσον αφορά το χάσμα μεταξύ του πραγματικού Σαίξπηρ, αυτόν του θεάτρου και του Σαίξπηρ των 

κινηματογραφικών διασκευών, ίσως εύστοχα περιγράφει η φράση του Ορσον Ουέλς στον Πίτερ 

Μπογκντάνοβιτς: «Δεν μπορώ να συγκρίνω ένα σκηνοθέτη του κινηματογράφου με τον Σαίξπηρ. 

Καμιά κινηματογραφική ταινία, και από αυτές που θα γίνουν, δεν μπορεί να σταθεί στο ίδιο επίπεδο 

με τον Σαίξπηρ». 

 

Ο Εμποράκος της Βενετιάς 

    To Merchant Of Venice είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και "διφορούμενα" έργα του 

Shakespeare που μεταφέρεται στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία του Michael Radford (Il Postino). 

Είναι μια «κωμωδία» με βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις και σκοτεινή ατμόσφαιρα, που προκάλεσε την 

προβληματική αιώνων, κυρίως λόγω του έντονου συναισθήματος αντί-σημιτισμού που εκδηλώνεται στο 

έργο. Ευτυχώς, ο Radford ξεπέρασε με δεξιοτεχνία αυτό το αγκάθι μένοντας ταυτόχρονα πιστός στο 

πνεύμα του έργου: στον πρόλογο του φιλμ τοποθετεί χρονικά τα τεκταινόμενα, καταδικάζοντας 

ολοφάνερα τις αντισημιτικές εκδηλώσεις των ελισαβετιανών χρόνων. 

    Ο Radford ήθελε να δημιουργήσει έναν κινηματογραφικό «Έμπορο» και τα κατάφερε. Με μια έξοχη 

αναπαράσταση της Βενετίας του 16ου αιώνα, χωρίς να καταφύγει στην «κλασική» πια μεταφορά στη 

σύγχρονη εποχή, δημιούργησε μια ατμόσφαιρα σκοτεινή και σχεδόν αρρωστημένη, που σε εισάγει 

αμέσως στο κλίμα του έργου. Τα ομιχλώδη κανάλια και οι μυστηριώδεις βενετσιάνικες μάσκες εποχής 

κυριαρχούν στα προσεγμένα πλάνα. Ο Jeremy Irons είναι έξοχός στο ρόλο του απελπισμένου εμπόρου, 

ενώ για πρώτη φορά πέρασε απΑ το μυαλό μας ότι ο Σάυλοκ ίσως τελικά να ήταν Νεοϋορκέζος. Ο Al 

Pacino είναι λίγο πιο φωνακλάς απ΄ όσο χρειάζεται, ωστόσο στέκεται αξιοπρεπώς στο ύψος των 

περιστάσεων. Από την άλλη, ο νεαρός Fiennes με την Πόρσια- Collins, μάλλον προσπάθησαν να μας 

θυμίσουν κάτι από την επιτυχία του Shakespeare In Love. Όπως και να χει, ο Έμπορος του Radford 

παραμένει μια πολύ καλή κινηματογραφική καταγραφή ενός έργου κλασικού, με σεβασμό στο πνεύμα 

και κυρίως στον υπέροχο σεξπηρικό λόγο. Αξίζει τον κόπο! 

Πολύ κακό για το τίποτα 

    Πολύ κακό για το τίποτα είναι ο τίτλος μιας κωμωδίας του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκδόθηκε για πρώτη φορά 

το 1600 και παρουσιάστηκε επί σκηνής ίσως τη χρονιά 1598-1599. Παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή 

σαιξπηρικά έργα και μοιάζει πολύ με σύγχρονες ρομαντικές κωμωδίες, παριστάνοντας τη σχέση 

ανάμεσα σε δυο ζευγάρια, τον Κλαύδιο και την Ηρώ, που θέλουν να παντρευτούν, και τον Βενέδικτο και 

τη Βεατρίκη, τους οποίους οι πρώτοι προσπαθούν να πείσουν ότι αγαπιούνται και ταιριάζουν. Οι 

απόψεις και η κριτική της Βεατρίκης για τους άντρες θυμίζουν το προγενέστερο σαιξπηρικό έργο "Το 

ημέρωμα της στρίγγλας", ενώ η ψεύτικη προδοσία του Δον Τζον και ο άδικος κατατρεγμός της Ηρώς 

θυμίζουν το μεταγενέστερο "Οθέλλο". 
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  ΥΠΟΘΕΣΗ    

    Το έργο τοποθετείται στη Μεσσήνη, παραλιακή πόλη της Σικελίας, κυρίως στην οικία του Λεονάτο, 

κυβερνήτη της πόλης, ο οποίος προσκαλεί τον Δον Πέδρο, Ιταλό πρίγκιπα από την Αραγωνία, και τους 

ακόλουθούς του, Κλαύδιο και Βενέδικτο, σε ένα πάρτι μασκέ, καθώς και να μείνουν για ένα μήνα στην 

κατοικία του. 

     Ο Βενέδικτος και η Βεατρίκη, ανιψιά του Λεονάτο, μακράν "αντίπαλοι", εκφράζουν αντιρρήσεις για τα 

αισθήματα του Κλαύδιου για την νεαρή κόρη του Λεονάτο, Ηρώ, καθώς και για την απόφαση του 

Κλαύδιου να αρραβωνιαστούν. Ο Βενέδικτος προσπαθεί να τον αποτρέψει και τον κοροϊδεύει, ενώ 

ταυτόχρονα ορκίζεται πως δε θα παντρευτεί ποτέ. 

     Οργανώνεται δεξίωση μεταμφιεσμένων, όπου μασκαρεμένος ο Δον Πέδρο φλερτάρει την Ηρώ εκ 

μέρους του Κλαύδιου. Ο Δον Τζον, ο νόθος αδερφός του, βρίσκει την ευκαιρία να τον εκδικηθεί και λέει 

στον Κλαύδιο ότι ο Πέδρο ερωτοτροπεί με την Ηρώ για να τη διεκδικήσει ο ίδιος. Ο Κλαύδιος εξοργίζεται 

και προκαλεί τον Δον Πέδρο, σύντομα όμως λύνεται η παρεξήγηση και ζητάει σε γάμο την Ηρώ. 

     Ο Δον Πέδρο και οι ακόλουθοί του, αναμένοντας να περάσει η βδομάδα για να γίνει ο γάμος, 

σκαρώνουν ένα σχέδιο για να ενώσουν τη Βεατρίκη και το Βενέδικτο. Οι άνδρες συζητούν για τον έρωτα 

της Βεατρίκης για τον Βενέδικτο, ενώ ξέρουν ότι κρυφακούει, και το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες με 

οδηγό την Ηρώ για τη Βεατρίκη. Έκπληκτοι κι οι δυο, θέλουν να ανταποδώσουν τον έρωτα του ενός στον 

άλλο, αλλά συγκρατιούνται από την περηφάνια τους. 

    Ταυτοχρόνως, ο Δον Τζον θέλει να καταστρέψει το γάμο του Κλαύδιου και της Ηρώς, διασπείροντας 

υποψίες για την εντιμότητά της. Έτσι, ο ακόλουθός του, Μποράτσιο, φλερτάρει την υπηρέτρια της Ηρώς, 

Μαργαρίτα, φωνάζοντάς την "Ηρώ", ενώ ο Δον Τζον λέει στον Δον Πέδρο και στον Κλαύδιο να 

κρυφακούσουν κι έτσι πέφτουν στην παγίδα. 

    Την επόμενη μέρα, στην εκκλησία, ο Κλαύδιος αρνείται να παντρευτεί την Ηρώ και την ντροπιάζει 

μπροστά σε όλους τους καλεσμένους. Η Ηρώ λιποθυμά από το σοκ, ενώ ο ιερέας πιστεύει στην 

αθωότητά της και λέει στην οικογένεια να σκηνοθετήσουν τον ψεύτικο θάνατο της Ηρώς, έτσι ώστε να 

μετανιώσει ο Κλαύδιος και να αποκαλύψει τι ακριβώς έγινε. Έτσι, ο Λεονάτο κι ο Αντόνιο κατηγορούν 

τον Δον Πέδρο και τον Κλαύδιο για το θάνατο της Ηρώς και τους προκαλούν σε μονομαχία. 

      Ωστόσο, συμβαίνει μια αναπάντεχη τροπή στα γεγονότα. Τη νύχτα που ο Δον Τζον σχεδίαζετην 

πλεκτάνη με το βοηθό του, τους άκουσε ο τοπικός Φρουρός κι έτσι αποκαλύπτεται η αλήθεια. Ο Δον 

Τζον έχει δραπετεύσει από την πόλη, ενώ ο Κλαύδιος δείχνει σημάδια μετάνοιας, αποκαθιστά την τιμή 

της "νεκρής" Ηρώς και δέχεται να παντρευτεί την ξαδέρφη της. 

     Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του γάμου, αποκαλύπτεται ότι η "ξαδέρφη" είναι η ίδια η Ηρώ, προς 

έκπληξη και ευχαρίστηση του Κλαύδιου. Ο Βενέδικτος κι η Βεατρίκη τελικά ομολογούν τον έρωτά τους, 

ενώ στο τέλος του έργου φτάνει ένας αγγελιαφόρος με τα νέα της σύλληψης του Δον Τζον. Ωστόσο, η 

τιμωρία του θα πραγματοποιηθεί μια άλλη μέρα για να χαρούν ανεμπόδιστα τα ζευγάρια την ευτυχία 

τους.      
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ΠΩΣ ΓΥΡΙΣΤΗΚΕ Η ΤΑΙΝΙΑ  

    Ένα πρωινό ο σκηνοθέτης Τζος Γουέντον κάλεσε φίλους στο σπίτι του στην Σάντα Μόνικα με σκοπό 

μέσα σε 12 ημέρες να έχει ολοκληρώσει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Σαίξπηρ «Πολύ 

κακό για το τίποτα». Και τα κατάφερε. 

   Ιδού λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο γιόρτασε ο Γουέντον το τέλος των γυρισμάτων της υπερπαραγωγής 

του «Οι εκδικητές». Μακριά από διαπραγματεύσεις με μεγάλα στούντιο και με χαμηλό μπάτζετ έφερε 

εις πέρας την μεταφορά ενός σαιξπηρικού κειμένου στο σινεμά. 

   Ο Γουέντον έστειλε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φίλους και παλιούς συνεργάτες, 

προτείνοντάς τους να συμμετάσχουν σε ένα γύρισμα στο σπίτι… 

    Διαθέσιμοι εκείνη την περίοδο, τον Οκτώβριο του 2011, ήταν οι Εϊμι Ακερ, Κλαρκ Γκρεγκ, Νέιθαν 

Φιλιον, Αλέξις Ντένισοφ, Φραν Κραντς, Ριντ Ντάιαμοντ. Ολοι μαζί έφεραν στην σύγχρονη εποχή τους 

ήρωες του έργου, με σκηνικό την πισινά, την κουζίνα και άλλα δωμάτια της πολυτελούς κατοικίας του 

Γουέντον. 

    «Στην αρχή το κάναμε για την πλάκα. Του αρέσει να κάνει τέτοια πράγματα. Του αρέσει δηλαδή να 

καλεί κόσμο στο σπίτι και να πραγματοποιεί αναγνώσεις έργων του Σαίξπηρ. Μαζί με την σύζυγό του 

φιλοξενούν συνέχεια κόσμο» λέει ο Φραν Κραντς.  

    «Εγώ πάντως δεν θα ένιωθα άνετα αν γυριζόταν ταινία στο σπίτι μου» σχολιάζει. «Η ταινία ξεκίνησε 

σαν ένα πράγμα, ένα πείραμα, και κατέληξε σε κάτι που τραβάει το  ενδιαφέρον του κόσμου».  

      Ο γνωστός παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της τηλεόρασης («S.H.I.E.L.D.», «Buffy, The 

Vampire Slayer», «Angel» και «Firefly») και του κινηματογράφου («Serenity», «Toy Story»,« X-Men», «Το 

μικρό σπίτι στο δάσος») Τζος Γουέντον έκανε λοιπόν την έκπληξη με μια χαμηλού προϋπολογισμού 

παραγωγή. 

      Η ταινία παρουσιάζει «μια σκοτεινή, σέξι και πολλές φορές θολή εικόνα του περίπλοκου παιχνιδιού 

που αποκαλούμε αγάπη». 

ΠΗΓΕΣ   
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://www.tanea.gr/news/culture/article/5005453/saiksphr-sta-dwmatia-toy-spitioy-toy-gyrise-o-
skhnotheths-tzos-goyinton/        
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=342#axzz2PoEJ1aNo 
http://www.cinemanews.gr/v5/movies.php?n=2464           
  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πολύ_κακό_για_το_τίποτα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολύ_κακό_για_το_τίποτα
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5005453/saiksphr-sta-dwmatia-toy-spitioy-toy-gyrise-o-skhnotheths-tzos-goyinton/
http://www.tanea.gr/news/culture/article/5005453/saiksphr-sta-dwmatia-toy-spitioy-toy-gyrise-o-skhnotheths-tzos-goyinton/
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=342#axzz2PoEJ1aNo
http://www.cinemanews.gr/v5/movies.php?n=2464
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Ηθοποιοί που διακρίθηκαν σε Σαιξπηρικούς ρόλους, Έλληνες και ξένοι. 

 

O Λόρενς Ολιβιέ θεωρείται ο μεγαλύτερος σαιξπηρικός ηθοποιός του 20ου 

αιώνα. Μετέφερε στην οθόνη θεατρικά έργα του Σαίξπηρ, όπως τον Ερρίκο Ε’ 

(1944), τον Άμλετ (1948), το Ριχάρδο Γ’ (1955), τον Οθέλλο (1965), το Ρωμαίο 

και την Ιουλιέτα (1968) και τον τηλεοπτικό 

βασιλιά Ληρ (1983). Ο Όρσον Γουέλς 

πρωταγωνιστεί στο Μάκβεθ (1948) και 

βραβεύεται στις Κάννες για τον Οθέλλο (1952). 

 

 

 

Ο Κένεθ Μπράνα,  είναι γνωστός για τις προσαρμογές του στα έργα του 

Σαίξπηρ. Το 1985, γυρίζει και πρωταγωνιστεί στον Ερρίκο τον 5ο και το 

1995 μεταμορφώνεται στον πολυμήχανο Ιάγο με Οθέλλο τον Λόρενς 

Φίσμπερν. Το 1996, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στον Άμλετ. Αλλά κατά 

γενική ομολογία, ο καλύτερος Άμλετ 

όλων των εποχών, υπήρξε ο Ινοκέντι 

Σμοκτουνόφσκι, στην ταινία του Κοζίντζεφ (1964). 

 

 

 

 

Το ρόλο του Άμλετ, υποδύθηκε 

και η γαλλίδα Σάρα Μπερνάντ, σε 

μια ταινία του 1900, αλλά και η 

δανή, Άστα Νίλσεν. 

 

 

 

Ο αμερικανός ηθοποιός Αλ Πατσίνο, υποδύθηκε τον Σάιλοκ στην κινηματογραφική μεταφορά του 

έμπορου της Βενετίας.  
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Στην  Ελλάδα, ο πρώτος ερμηνευτής του 

Άμλετ, ήταν ο Παντελής Σούτσας και 

ακολούθησαν κορυφαίοι ηθοποιοί του 

ελληνικού θεάτρου. 

 

 

 

 

   Ο Αιμίλιος Βεάκης,  έδωσε μια ανεπανάληπτη ερμηνεία 

στο βασιλιά Ληρ αλλά και ο Αλέξης Μινωτής, στη θεατρική 

παράσταση του 1939 κρίθηκε από τους άγγλους κριτικούς 

ως ο παγκόσμιος καλύτερος Άμλετ των τελευταίων 50 ετών. 
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  Ο Θωμάς Οικονόμου, η Μαρίκα Κοτοπούλη, ο Δημήτρης Μυράτ, η Κατίνα Παξινού, η Κυβέλη, η Ελένη 

Παπαδάκη, ο Γιώργος Παππάς, ο Μάνος Κατράκης και ο Θάνος Κωτσόπουλος είναι μόνο λίγοι από τους 

πολλούς έλληνες ηθοποιούς, οι οποίοι υποδύθηκαν σαιξπηρικούς ήρωες.  
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~Πλοκή της ταινίας Merchant of Venice~ 

Η Βενετία του 16ου αιώνα ακμάζει. Ο μεγαλέμπορος της Βενετίας Αντώνιο δανείζεται χρήματα από τον 
Εβραίο τοκογλύφο Σάυλοκ για να βοηθήσει το νεαρό και απένταρο φίλο του Μπασάνιο να παντρευτεί 
την εκλεκτή της καρδιάς του. Ωστόσο, όταν η μέρα της πληρωμής φτάνει και ο έμπορος δεν έχει 
ξεπληρώσει αφού οι θύελλες έχουν πλήξει τις ναυτιλιακές του επιχειρήσεις. Τότε ο αδίστακτος Σάυλοκ 
απαιτεί την πληρωμή του, που δεν είναι άλλη από μια λίβρα από τη σάρκα του Αντώνιο. 

To Merchant Of Venice είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και "διφορούμενα" έργα του Shakespeare 
που μεταφέρεται στον κινηματογράφο σε σκηνοθεσία του Michael Radford (Il Postino). Είναι μια 
«κωμωδία» με βαθιές κοινωνικές προεκτάσεις και σκοτεινή ατμόσφαιρα, που προκάλεσε την 
προβληματική αιώνων, κυρίως λόγω του έντονου συναισθήματος αντί-σημιτισμού που εκδηλώνεται στο 
έργο. Ευτυχώς, ο Radford ξεπέρασε με δεξιοτεχνία αυτό το αγκάθι μένοντας ταυτόχρονα πιστός στο 
πνεύμα του έργου: στον πρόλογο του φιλμ τοποθετεί χρονικά τα τεκταινόμενα, καταδικάζοντας 
ολοφάνερα τις αντισημιτικές εκδηλώσεις των ελισαβετιανών χρόνων. 

Ηθοποιοί: Άλ Πατσίνο, Λόρενς Ολίβιε, Τζόζεφ Φάινς, Τζένιφερ Γκάρνερ και Τζέρεμι Άιρονς. 

Οι πρωταγωνιστές του έμπορου της Βενετίας 

Πολλοί καταξιωμένοι ηθοποιοί έχουν ερμηνεύσει τους ρόλους της ταινίας όπως είναι ο Al Pacino,ο 

οποίος δίνει την τραγικότητα της όλης ταινίας. 

Alfredo James ( ‘Al’ Pacino) 

Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1940 στο Μπρονξ την Νέας Υόρκης από Ιταλούς γονείς. Είναι Αμερικανός 

ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου και έχει βραβευτεί με Όσκαρ  Α’ Ανδρικού Ρόλου για την 

ταινία ‘ Άρωμα γυναίκας’. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, αφού 

ερμήνευσε πολλούς αξέχαστους ρόλους στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου. 

Οι συμμετοχές του σε ταινίες ήταν: 

 

Νάταλι, το άσχημο κορίτσι ( 1969 ) 

Πανικός στο Νιντλ Παρκ (1971 ) 

Ο Νονός ( 1972 ) 

Σέρπικο ( 1973 ) 

Ο Νονός II ( 1974 ) 

Σκυλίσια μέρα ( 1975 ) 

Ο Σημαδεμένος ( 1983 ) 

Επαναστάτες (1985 ) 

Ντικ Τρέισι ( 1990 ) 

Φράνκι και Τζόνι ( 1991 ) 

Οικόπεδα με θέα ( 1992 ) 

΄Αρωμα γυναίκας ( 1992 ) 

Υπόθεση Καρλίτο ( 1993 ) 

΄Ενταση ( 1995 ) 

Ο δικηγόρος του διαβόλου ( 1997 ) 

The insider ( 1999 ) 
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Insomnia ( 2002 ) 

 

Ο ηθοποιός έχει αρνηθεί πολλούς ρόλους. Μερικοί απ΄αυτούς είναι:  

  - Ο πόλεμος των άστρων ( 1977 ) 

  -  Αποκάλυψη τώρα ( 1979 ) 

  - Pretty woman  

 

Εκτός από τον Al Pacino υπήρχαν κι άλλοι πρωταγωνιστικοί ρόλοι όπως των Jeremy Irons, Joseph 

Fiennes, Lynn Collins, Zuleikha Robinson,Kris Marshall ,Charlie Cox κα Heather Coldenhersh.  

O Jeremy Irons είναι άγγλος ηθοποιός .Πιο γνωστός έγινε μέσω της ταινίας «The French Lieutenant’s 

woman».Συμμετείχε σε πολλές ακόμα ταινίες και πήρε το βραβείο Όσκαρ για τον καλύτερο ηθοποιό. 

Επιπλέον έχει κάνει εμφανίσεις στην τηλεόραση και πήρε χρυσή σφαίρα. Ο Joseph Fiennes είναι και 

αυτός άγγλος ηθοποιός και οι περισσότερες εμφανίσεις του έχουν σχέση με τα έργα του Σαίξπηρ. Έχει 

πρωταγωνιστήσει και σε τηλεοπτικές σειρές. Τέλος η Lynn Collins είναι αμερικάνα ηθοποιός και οι 

περισσότερες εμφανίσεις της ήταν στην τηλεόραση όπως  το «True Blood» και το «Law&Order». 

Jeremy Irons 

Γεννήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1948 στο Cowes, Isle of Wight της Αγγλίας. 

Βραβεύτηκε με ΄Οσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία “Reversal of fortune”. 

Συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες στην πορεία της καριέρας του όπως: 

- ΄Αντριαν Λιν 

-  Γουέιν Γουάνγκ 

- Στίβεν Σόντεμπεργκ 

- Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ 

- Μπερνάντο Μπερτολούτσι 

- Μπιλ ΄Ογκουστ 

- Χάρολντ Πίντερ 

- Φράνκο Τζεφιρέλι 

-  
Χαρακτηριστικές είναι οι εμφανίσεις του στις ταινίες: 

- Swann in love 

- The Μission 

- The French Lieutenant΄s Woman 

- Being Julia 

- The Merchant of Venice 

- Kingdom of Heaven 

- Casanova 

-  
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Ανάλυση της καριέρας του Τζόζεφ Φάινς..! 

Ο Τζόζεφ Άλμπερικ Φάινς είναι Βρετανός ηθοποιός του κινηματογράφου, αλλά και του θεάτρου. 

Γεννήθηκε στις 27 Μαΐου του 1970 και κέρδισε την προσοχή όλων όταν υποδύθηκε τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ 

στην ταινία ‘’Ερωτευμένος Σαίξπηρ’’ και τον Σερ Ρόμπερτ Ντάντλευ στην ταινία ‘’Elizabeth’’. Κατά την 

διάρκεια της καριέρας του έχει απορρίψει πολλούς ρόλους σε εμπορικές ταινίες, ώστε να εμφανιστεί σε 

ταινίες με χαμηλότερο προφίλ ή ακόμα στο θεατρικό σανίδι. Γεννήθηκε στο Σώλσμπερι του Γουιλτσάιρ 

της Αγγλίας. Είναι γιός της συγγραφέως Τζένιφερ Λας και του φωτογράφου Μάρκ Φάινς. Έχει πέντε 

αδέρφια τα οποία όλα εργάζονται στον καλλιτεχνικό χώρο με γνωστότερο τον αδερφό του Ρέιφ Φάινς. 

Μεγάλωσε στο Δυτικό Κόρκ της Ιρλανδίας. Τελειώνοντας τις σπουδές του σε σχολή τέχνης, συνεργάστηκε 

με το Young Vic Youth Theatre.Ύστερα συνέχισε την εκπαίδευσή του στο Guildhall School of Music and 

Drama. Η πρώτη του θεατρική εμφάνιση ήταν στο Γουέστ Έντ στο έργο ‘’The Woman in 

Black’’.Ακολούθησε το ‘’A month in the Country’’στο πλευρό της καταξιωμένης ηθοποιού Έλεν Μίρεν. 

Κατόπιν για δύο σεζόν υπήρξε μέλος της Royal Shakespeare Company.  

Κινηματογραφικές επιτυχίες..! 

1996 Stealing Beauty Κλεμμένη Ομορφιά 

1998 

Martha, Meet Frank, Daniel and Laurence 

Elizabeth 

Shakespeare in Love Ερωτευμένος Σαίξπηρ 

1999 Forever Mine 

2000 Rancid Aluminium 

2001 
Enemy at the Gates Εχθρός προ των Πυλών 

Dust Σκόνη 

2002 
Killing Me Softly Γλυκά Σκότωσέ Με 

Leo 

2003 Luther Λούθηρος 

2004 The Merchant of Venice Ο Έμπορος της Βενετίας 

2005 
Man to Man Η Ανθρώπινη Λύση 

The Great Raid 

2006 
The Darwin Awards Η Θεωρία του Δαρβίνου... από την Ανάποδη! 

Running with Scissors Οικογένεια της Συμφοράς! 

2007 Goodbye Bafana 

2008 

The Escapist Τάσεις Φυγής 

You Me and Captain Longbridge 

The Red Baron Ο Κόκκινος Βαρόνος 

Pretty/Handsome (τηλεταινία) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%87%CE%B8%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD
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Spring 1941 

2009 
Against the Current 

FlashForward (TV) 

2011 Camelot (TV) 
 

 

Θεατρικές Εμφανίσεις..!! 

 The Woman in Black, Fortune Theatre London (1993) 

 A Month in the Country, Belyaev, Guildford, Richmond and the Albery Theatre London (1994) 

 A View from the Bridge, Rodolpho, Guildford, Bristol Old Vic, Strand Theatre London (1995) 

 Son Of Man, Ιησούς Χριστός, Royal Shakespeare Company, London (1996)-(1997) 

 Les Enfants du Paradis, Lacenaire, Royal Shakespeare Company, London (1996) 

 Τρωίλος και Χρυσηίδα, Troilus, Royal Shakespeare Company, Stratford Upon Avon and London 

(1996)-(1997) 

 The Herbal Bed, Rafe Smith, Royal Shakespeare Company, Stratford Upon Avon and London 

(1996)-(1997) 

 Όπως Αγαπάτε, Silvius, Royal Shakespeare Company, London (1997) 

 Real Classy Affair, Billy, Royal Court Theatre Company, London (1998) 

 Christopher Marlowe's Edward II, Edward II, Crucible Theatre, Sheffield (2001) 

 War Poet's Reading, Apollo Theatre (2001) 

 Οθέλος, Ιάγος, West End, London (2002) 

 Αγάπης Αγώνας Άγονος, Berowne, Royal National Theatre, London (2003) 

 Epitaph for George Dillon, George Dillon, Royal National Theatre, London (2005)-(2006) 

 2,000 Feet Away, Deputy, Bush Theatre, London (2008) 

 Cyrano de Bergerac, Cyrano, Chichester Festival Theatre (2009) 

 

Βραβεύσεις και Υποψηφιότητες..!! 

Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 
Υποψηφιότητα: 
 1999: Βραβείο BAFTA Καλύτερου Άρρενα Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο για την 

ταινία Ερωτευμένος Σαίξπηρ. 
Βραβεία Broadcast Film Critics Association 
Βράβευση: 
 1999: Critics Choice Award για Καλλιτέχνη που κάνει το Ντεμπούτο του για τις 

ταινίες Elizabeth και Ερωτευμένος Σαίξπηρ 
Βραβεία Κύκλου Κριτικών του Σικάγο  
Βράβευση: 
 1999: Βραβείο Πολλά Υποσχόμενου Ηθοποιού για την ταινία Ερωτευμένος Σαίξπηρ 
Βραβεία Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών 
Βράβευση: 
 1999: Εξαίρετης ερμηνείας από καστ (ομαδικό βραβείο) για την ταινία Ερωτευμένος Σαίξπηρ 
 1999: Βραβείο Πολλά Υποσχόμενου Ηθοποιού για την ταινία Ερωτευμένος Σαίξπηρ 
Πηγή:Wikipedia 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%86%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
http://el.wikipedia.org/wiki/1999
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Ταινίες με ήρωα τον Σαίξπηρ 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΣΑΙΞΠΗΡ (Shakespeare in love) 

Κατηγορία: Κωμωδία 

Διάρκεια:123 λεπτά 

Ηθοποιοί:Gwyneth Paltrow,Joseph Fiennes,Colin Firth Ben Affleck,Geoffrey Rush,Judi Dench, Tom Wilkinson 

 

Ο "Ερωτευμένος Σαίξπηρ" (1990), είναι μια αισθηματική κομεντί εποχής (1590), που αναφέρεται στην 

πνευματώδη ερωτική σχέση μεταξύ του Γουíλ (Σαίξπηρ) και της Βιóλα, η οποία ενέπνευσε τη δημιουργία 

του ερωτικού δράματος "Ρωμαίος και Ιουλιέτα". 

Σκηνοθέτης είναι ο Τζον Μάντεν και το σενάριο έγραψαν οι Μαρκ Νόρμαν και Τομ Στόπαρντ.  

Παρουσιάζεται στην ταινία η ερωτική σχέση του Ουίλιαμ Σαίξπηρ την περίοδο που έγραφε το 

πασίγνωστο έργο: Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Δεν βασίζεται στην πραγματικότητα όμως το έργο. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως είναι μία πλασματική ιστορία αν και αρκετοί από τους χαρακτήρες 

βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα. Η ταινία προβλήθηκε πρώτη φορά το 1998 στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αναμφίβολα ήταν μία επιτυχία καθώς έλαβε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ κερδίζοντας 7. 

Η ταινία βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία των χρόνων του Σαίξπηρ, με εξαιρετική ανάπλαση της εποχής, 

θαυμάσια σκηνοθεσία με γοητεία και χιούμορ και έξοχες ερμηνείες από μια πλειάδα ηθοποιών. Πάνω 

απ' όλα όμως, είναι γεμάτη από τους γοητευτικούς ερωτικούς διαλόγους του σαιξπηρικού έργου. 

 

Έχει μια αισιόδοξη και "παιχνιδιάρα" ματιά πάνω στα γλυκόπικρα ανθρώπινα πάθη. Το έργο κέρδισε 

επτά βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα στα οποία καλύτερης ταινίας και πρώτου γυναικείου ρόλου. 

ΠΛΟΚΗ 

 Ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ  είναι ένας γνωστός ποιητής, συγγραφέας και ηθοποιός που όχι μόνο έχει πουλήσει 

το επόμενο έργο του σε δύο άτομα, στον Φίλιπ Χένσλοου και στον Ρίτσαρντ Μπέρμπιτζ αλλά τώρα έχει 

να αντιμετωπίσει ένα πολύ πιο σοβαρό και δύσκολο πρόβλημα. Έχει ξεμείνει από ιδέες και ακόμα δεν 

έχει ξεκινήσει να γράφει το έργο. Βρίσκεται στο ψάξιμο της καινούριας του μούσας, τη γυναίκα που θα 

τον εμπνεύσει αλλά όλες του οι προσπάθειες αποτυγχάνουν μέχρι που γνωρίζει την όμορφη Βαϊόλα ντε 

Λέσεπς.  

Η Βαϊόλα αγαπά το θέατρο και δεν θέλει τίποτα άλλο από το να ανεβεί πάνω στη σκηνή και να παίξει. 

Αλλά αυτό δεν γίνεται καθώς είναι απαγορευμένο για τις γυναίκες καθώς μόνο οι άνδρες επιτρέπεται να 

ασκούν το επάγγελμα του ηθοποιού. Η Βαϊόλα είναι επίσης μεγάλη θαυμάστρια των έργων του Σαίξπηρ. 

Γι' αυτό ντύνεται σαν άνδρας και παίρνει το όνομα Τόμας Κεντ. Περνάει από ακρόαση και αποδεικνύεται 

ιδανική για ένα ρόλο στο επόμενο έργο του Σαίξπηρ.  

Ο Σαίξπηρ σύντομα θα καταλάβει τη μεταμφίεσή της και θα ξεκινήσει μαζί της μια ερωτική σχέση, η 

οποία ξέρουν ότι δεν θα έχει ευτυχισμένο τέλος καθώς αυτός είναι ήδη παντρεμένος και αυτή πρόκεται 

να παντρευτεί το Λόρδο Γουέσεξ. Καθώς η παράσταση ετοιμάζεται, η αγάπη των Ουίλιαμ και Βαϊόλα 

μεταφέρεται στις σελίδες του αριστουργήματος Ρωμαίος και Ιουλιέτα. 
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Κεφάλαιο ΣΤ’  
 

Ποιούς συγγραφείς επηρέασε ο Σαίξπηρ 

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΣΑΙΞΠΗΡ ΕΠΙΡΡΕΑΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Το έργο του Σαίξπηρ επηρέασε σημαντικά το θέατρο και τη λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, επέκτεινε τις 

δραματικές δυνατότητες των χαρακτήρων, της πλοκής, της γλώσσας και του ύφους. Για παράδειγμα, 

μέχρι τον "Ρωμαίο και Ιουλιέτα" τα ρομαντικά έργα δεν θεωρούνταν αξιόλογα θέματα για τραγωδίες. Οι 

μονόλογοι χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τους χαρακτήρες ή τα 

γεγονότα, αλλά ο Σαίξπηρ τους χρησιμοποίησε για να εξερευνήσει τις σκέψεις των χαρακτήρων. Το έργο 

του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και την ποίηση. Οι Ρομαντικοί ποιητές προσπάθησαν να αναβιώσουν το 

δράμα στο ύφος του Σαίξπηρ αλλά με μικρή επιτυχία. 

Ο Σαίξπηρ επηρέασε συγγραφείς όπως ο Τόμας Χάρντι, ο Γουίλιαμ Φώκνερ και ο Κάρολος Ντίκενς.  

Οι μονόλογοι του Αμερικανού μυθιστοριογράφου Χέρμαν Μέλβιλ οφείλουν πολλά στον Σαίξπηρ. Ο 

καπετάνιος Άχαμπ στο "Μόμπυ Ντικ" είναι ένας κλασικός τραγικός ήρωας, εμπνευσμένος από τον 

"Βασιλιά Ληρ".  

Οι μελετητές έχουν εντοπίσει 20.000 μουσικά κομμάτια που συνδέονται με τα έργα του Σαίξπηρ. 

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται δύο όπερες του Τζουζέπε Βέρντι, ο "Οθέλος" και ο "Φάλσταφ", των 

οποίων η κριτική αποδοχή συγκρίνεται με αυτή των πρωτότυπων θεατρικών έργων.  

Ο Σαίξπηρ ενέμπνευσε επίσης πολλούς ζωγράφους, συμπεριλαμβανομένων των Ρομαντικών και των 

Προραφαηλιτών. Μάλιστα ο Ελβετός Ρομαντικός καλλιτέχνης Χάινριχ Φύσλι, φίλος του Ουίλλιαμ 

Μπλέηκ, μετέφρασε τον "Μάκβεθ" στα γερμανικά.  

Ο ψυχαναλυτής Σίγκμουντ Φρόυντ μελέτησε έργα του Σαίξπηρ, και ιδιαίτερα τον Άμλετ, για να 

αναπτύξει τις θεωρίες του γύρω από την ανθρώπινη φύση. 

Την εποχή του Σαίξπηρ, η αγγλική γραμματική, η ορθογραφία και η προφορά ήταν λιγότερο 

τυποποιημένες απ' ό,τι είναι τώρα και η χρήση της γλώσσας του βοήθησε στο σχηματισμό της σύγχρονης 

αγγλικής γλώσσας.  

Εκφράσεις όπως "with bated breath" ("με κομμένη την ανάσα", από τον "Έμπορο της Βενετίας") και "it 

was a foregone conclusion" ("ήταν αναπόφευκτο", από τον "Οθέλο") χρησιμοποιούνται πλέον στην 

καθομιλουμένη. 
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Για την εργασία μας δουλέψαμε με την εξής σύνθεση:  

 

 

Ομάδα Α΄ «Ζεβρίνα»  

Παπαδοπούλου Ραφαηλία  

Νάνου Ιφιγένεια 

Μπάμπαλη Ζωή 

Καλαντζή Εβίνα 

Ντίκα Νεφέλη 

Κοζμά Άννα 

 

 

 

 

Ομάδα Β΄ «Εργασία και Χαρά» 

Παπανδρέου Χριστίνα   

Χατζησταματίου Νικόλας 

Μελισσάρη Ελένη 

Σαββόγλου Εύη 

Καλυβιώτη Άννα 

Φωτοπούλου Στέλλα  

 

 

 

 

Ομάδα Γ΄ «Γοργόνες»  

Χαματάι Ελένη    

Σαμαρτζή Ιωάννα 

Εκατομάτης Λεωνίδας 

Νάγου Δανάη 

Μαρκόπουλος Βασίλης 

Πασσαδάκης Άδμηττος 

 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κατερίνα Τζαμουράνη 
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Βιβλιογραφία-Πηγές  

 «Σαίξπηρ. Η ζωή, το έργο, η εποχή του» (Βιβλίο).  Έκδοση του Ανοιχτού Θεάτρου, Θεατρική Περίοδος 
1991-92 

 http://spiridopoulou.files.wordpress.com/2011/04/the-english-theater-until-1642.pdf  
 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://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3Zi2N1Q8-Y 
 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://www.tanea.gr/news/culture/article/5005453/saiksphr-sta-dwmatia-toy-spitioy-toy-gyrise-o-

skhnotheths-tzos-goyinton/        
 http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=342#axzz2PoEJ1aNo 
 http://www.cinemanews.gr/v5/movies.php?n=2464       
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE

%B1 
 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_4_12/06/2011_445337 
 http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-13-09-30-38/pagkosmiotheatro/377-theater-globe 
 http://www.sparknotes.com/shakespeare/hamlet/characters.html  http://www.enotes.com/hamlet  
 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BB%CE%B5%CF%84 
 http://www.retromaniax.gr/vb/showthread.php?22681-%D3%E1%DF%EE%F0%E7%F1-%EA%E1%E9-

%D3%E9%ED%E5%EC%DC 

 http://www.plus4u.gr/showitem.php?ID=108015614 

 http://www.clickatlife.gr/movie/cinema/othello-tragedy-of-othello-the-moor-of-venice?id=1102    

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82  

 http://www.e-go.gr/cinemag/article.asp?catid=10167&subid=2&pubid=129047986   
 http://movies.vres.gr/movie.php?movie_id=4231  http://www.clickatlife.gr/story/cinema/o-romaios-

kai-i-ioulieta-xoreuoun-street-dance?id=2234892 
 www.omilosmeleton.gr 
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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/%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://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=i3Zi2N1Q8-Y
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολύ_κακό_για_το_τίποτα
http://el.wikipedia.org/wiki/Πολύ_κακό_για_το_τίποτα
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
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http://www.en-gr.com/index.php/el/2012-01-13-09-30-38/pagkosmiotheatro/377-theater-globe
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