
Ουίλιαμ Σαίξπηρ 
Οι μαθητές του Ε2 τμήματος του 1ου Δημοτικού σχολείου Σχηματαρίου 

συγκέντρωσαν πληροφορίες για τη ζωή, το έργο και τη μουσική που 
«έντυσε» τα θεατρικά του έργα και στη συνέχεια προετοίμασαν την 

ακόλουθη παρουσίαση που ήταν τμήμα της εκδήλωσης «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα» 



Σαίξπηρ… η ζωή του 

Εμμανουέλα Τσικαλάκη 



• Ο Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ήταν Άγγλος 

ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. 

Θεωρείται ευρέως ως ο σημαντικότερος 

συγγραφέας που έγραψε στην αγγλική 

γλώσσα και ένας από τους 

σημαντικότερους δραματουργούς 

παγκοσμίως.  

• Συχνά αποκαλείται εθνικός ποιητής της 

Αγγλίας και «Βάρδος του Έιβον».Πέθανε 

στις 23 Απριλίου του 1616.  



Τα έργα του Σαίξπηρ 

• Τα σωζόμενα έργα του, συμπεριλαμβανομένων και 

ορισμένων συνεργασιών, αποτελούνται από περίπου 38 

θεατρικά έργα, 154 σονέτα, δύο μεγάλα αφηγηματικά 

ποιήματα και πολλά άλλα ποιήματα.  

• Τα έργα του έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες 

του κόσμου και ερμηνεύονται περισσότερο συχνά από τα 

έργα οποιουδήποτε άλλου θεατρικού συγγραφέα.  

• Ο Σαίξπηρ έγραψε τα περισσότερα από τα γνωστά 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. 



ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ 

ΙΟΥΛΙΕΤΑ 
Αργύρης Ντανάσης  , Μαρία Αθηνά Παναγούλια 

Πανουτσου Κωνσταντίνα , Αναστασία Δέδε 

Δανάη  Βουρλιώτη,  Μαρίνα Μάρκου 
 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ- 

Η οικογένεια των ΚΑΠΟΥΛΕΤΩΝ 

ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ, αρχηγός της οικογενείας 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ, σύζυγος του Καπουλέτου 

ΙΟΥΛΙΕΤΑ, κόρη των Καπουλέτων 

ΤΥΒΑΛ∆ΟΣ, ξάδελφος της Ιουλιέτας,  

ΠΑΡΑΜΑΝΑ της Ιουλιέτα 

ΞΑ∆ΕΛΦΟΣ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ 

 

ΡΟΖΑΛΙΝΑ, 

 

Η οικογένεια των ΜΟΝΤΕΓΩΝ 

ΜΟΝΤΕΓΟΣ, αρχηγός της 

οικογενείας 

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΤΕΓΟΥ, σύζυγος του 

Μοντέγου 

ΡΩΜΑΙΟΣ, γιός των Μοντέγων 

ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ, φίλος του Ρωµαίου, 

ανιψιός του Μοντέγου 



ΥΠΟΘΕΣΗ 

Το έργο ξεκινά στον δρόμο με έναν καυγά μεταξύ  δύο οικογενειών με ορκισμένη έχθρα των 

Καπουλέτων και Μοντέγων. Ο Πρίγκιπας, αναγγέλλει τιμωρία με θάνατο αν συνεχιστεί αυτή 

η βεντέτα. Ο Ρωμαίος είναι ερωτευμένος 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 εορταστική συνάθροιση των Καπουλέτων. Ο Ρωμαίος μαζί 

με τους φίλους του, , πηγαίνουν 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. 

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.  

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. 



Αψηφώντας τον κίνδυνο, ο Ρωμαίος ψάχνει να βρει την Ιουλιέτα. 

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.  

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. 



Αψηφώντας τον κίνδυνο, ο Ρωμαίος ψάχνει να βρει την 

Ιουλιέτα. 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.  

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. 



Το έργο τελειώνει με την φράση του 

πρίγκιπα για τους ερωτευμένους: «Γιατί 

δεν υπήρξε ποτέ ιστορία πιο θλιβερή 

από αυτήν της Ιουλιέτας και του 

Ρωμαίου της» 



Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ 

ΣΑΙΞΠΗΡ 

Δούκας Νικόλας 

Παπαϊωάννου Γεώργιος 

Σινγκ  Λαλί 

Χρηστάκη Βάλια 

 



Κεφάλαιο 1ο: Η πρώτη μουσική για 

θεατρικό του Σαίξπηρ 

• Ο Σαίξπηρ πέθανε το 1616, πριν από τετρακόσια χρόνια.  

• Δυστυχώς, οι γεμάτοι έντονα συναισθήματα και πάθος στίχοι του δεν 

ήταν για την αυστηρή εποχή που έζησε.  

• Έπρεπε να περάσει περισσότερο από ενάμισης αιώνας ώσπου οι αξίες του 

Ρομαντισμού να στρέψουν τους συνθέτες προς αυτούς τους στοίχους.  

• Τότε, θα μεταφραστούν σε διάφορες γλώσσες και θα γίνουν γνωστοί σε 

όλο τον κόσμο. 

 



Κεφάλαιο 1ο: Η πρώτη μουσική για 

θεατρικό του Σαίξπηρ 

• Ο πρώτος που αναφέρεται να γράφει μουσική για έργο του Σαίξπηρ 

είναι ο «Βρετανός Ορφέας» Χένρι Πέρσελ.  

• Πίσω από την περίφημη «Βασίλισσα των ξωτικών» να κρύβεται το 

«Όνειρο θερινής νυκτός» και αυτό να αποτελεί μία από τις πρώτες 

μεταφορές σαιξπηρικού κειμένου σε μουσική. 

• Είναι μουσική που γράφεται μερικά χρόνια μετά το θάνατο του 

Σαίξπηρ. 

 



Απόσπασμα από τη Βασίλισσα των ξωτικών του 

Χένρι Πέρσελ 

C:/Users/Maria/Desktop/Ε ταξη/Εργασίες μαθητών/ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΙΞΠΗΡ/Henry Purcell - The Fairy Queen - If love's a sweet passion.mp3


Κεφάλαιο 1ο: Η πρώτη μουσική για 

θεατρικό του Σαίξπηρ 

• Όμως, τόσο η μουσική του Πέρσελ για τον «Τίμωνα τον 

Αθηναίο» όσο και για την «Τρικυμία» γράφηκαν για θεατρικά 

άλλων συγγραφέων. 

• Έστω κι αν αυτά ήταν βασισμένα στα έργα με τους ίδιους 

τίτλους του Σαίξπηρ. 

 



Κεφάλαιο 2ο: Αναγεννησιακή Μουσική 

• Αυτό  που ξέρουμε είναι ότι η μουσική που επικρατεί τον καιρό του Σαίξπηρ 
είναι η Αναγεννησιακή μουσική.  

• Ως Αναγεννησιακή μουσική λέμε τη μουσική της εποχής της Αναγέννησης. 

• Η μουσική αυτή εκτείνεται περίπου από το 1400-1600 και χαρακτηρίζεται από 
έντονο ανθρωπισμό, τάσεις φιλοσοφικές και επιστροφή στα αρχαία 
Ελληνικά γράμματα. 

• Διακρίνεται για την έντονη προσκόλληση πάνω στην αρχαία μετρική της 
ποίησης, η οποία οδηγούσε τη σύνθεση της μουσικής επάνω στα πρότυπά της. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1400
https://el.wikipedia.org/wiki/1600


Flow my tears τουJohn Dowland, 

 συνθέτη της εποχής 

C:/Users/Maria/Desktop/Ε ταξη/Εργασίες μαθητών/ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΙΞΠΗΡ/Flow my tears by John Dowland - Valeria Mignaco, soprano - Alfonso Marin, lute.mp3


Κεφάλαιο 3ο: Το Αγγλικό Μαδριγάλι 

• Η μουσική δείχνει να ξεφεύγει από τα δεσμά της πολυπλοκότητας 

του προηγούμενου αιώνα και παρουσιάζεται πιο ελεύθερη, λιγότερο 

φορτωμένη και το κείμενο που συνοδεύει είναι πιο ζωηρό.  

• Το πολυφωνικό Σανσόν (= τραγούδι στα Γαλλικά) βρίσκεται στην 

καλύτερη εποχή του και πολλές μελωδίες από 

γνωστά Σανσόν χρησιμοποιήθηκαν σαν βάσεις για τη δημιουργία 

έργων θρησκευτικού χαρακτήρα. 

 



Μαδριγάλι του Έλληνα συνθέτη της εποχής 

Φραγκίσκου Λεονταρίτη 



Κεφάλαιο 4ο:  

Μουσικά όργανα, Ορχήστρες και Συνθέτες 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister_der_weiblichen_Halbfiguren_001.jpg


• Την εποχή αυτή, οι τεχνίτες των οργάνων τελειοποιούν αρκετά από αυτά και κατά συνέπεια 
αρκετοί μουσικοί ρίχνονται στην εξερεύνησή τους.  

• Το ορχηστικό Καντσόνε (=τραγούδι, στα Ιταλικά), γραφόταν κυρίως για Χάλκινα Πνευστά. 

• Γενικά η ορχηστική μουσική παιζόταν από όργανα της ίδιας οικογένειας: Έγχορδα, πνευστά ή 
φλογέρες.  

• Πάντως περιστασιακά εμφανίζονταν και ορχήστρες που περιείχαν διαφορετικές ομάδες 
οργάνων αποτελώντας έτσι των πρόγονο των σύγχρονων ορχηστρών. 

• Επίσης, πληκτροφόρα όργανα όπως το Εκκλησιαστικό όργανο  ή το Κλειδοκύμβαλο 
εμφανίζονται. 

• Ένα από τα πιο αγαπητά όργανα της εποχής ήταν το Αναγεννησιακό Λαούτο.  

 

Κεφάλαιο 4ο:  
Μουσικά όργανα, Ορχήστρες και Συνθέτες 



• Γνωστοί συνθέτες Αναγεννησιακής Μουσικής: 

• Κλεμάν Ζανεκέν (1480-1558) Γάλλος                                Τζιοβάννι Πιερλουΐτζι ντα Παλεστρίνα Ιταλός 

• Κλάουντιο Μοντεβέρντι Ιταλός                                         Αντριάνο Μπανκιέρι (1568 - 1634) Ιταλός 

• Χάινριχ Ίζαακ (1450-1517) Φλαμανδός                            Άντριαν Βίλαερτ (1480-1562) Φλαμανδός 

• Τομά Λουί δε Βικτόρια (1548-1611) Ισπανός                    Ζοσκέν ντε Πρε (1450 - 1521) Γαλλο-Φλαμανδός 

• Ορλάντο ντι Λάσσο (1530 - 1594) Γαλλο-Φλαμανδός       Ορλάντο Γκίμπονς (1583 - 1625) Άγγλος 

• Μίχαελ Πρετόριους (1571-1621) Γερμανός                       Γιάκομπους Γκάλους (1550-1591) Γερμανός 

• Αντρέα Γκαμπριέλι (1515-1586) Ιταλός                            Τζιοβάννι Γκαμπριέλι (1554 - 1612) Ιταλός 

• Φραγκίσκος Λεονταρίτης (περ. 1518 - περ. 1572) Έλληνας        

Κεφάλαιο 4ο:  

Μουσικά όργανα, Ορχήστρες και Συνθέτες 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%AD%CE%BD_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A0%CF%81%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B9_%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BD%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%B5%CE%BB_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B1_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%93%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%AD%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82


Κεφάλαιο 5ο: Μπαρόκ 

• Σιγά – σιγά, δυνατές αντιθέσεις και ζωηρή έκφραση χαρακτηρίζουν 

μια προοδευτική μουσική που αποτελεί μία νέα περίοδο στην τέχνη. 

•  Περί το τέλος της ζωής του Σαίξπηρ και το χρονικό διάστημα 

αμέσως μετά, επικρατεί μία νέα τεχνοτροπία που έμεινε γνωστή 

ως Μπαρόκ. 

 



• Μπαρόκ ονομάζεται η μουσική που εντάσσεται στην γενική καλλιτεχνική 
τεχνοτροπία που ονομάζεται Μπαρόκ. 

• Αναπτύχθηκε πρώτα στην Ιταλία κατά τον 17ο αιώνα και εξαπλώθηκε σε όλη 
την Ευρώπη. 

• Είναι ένας ρυθμός πολύπλοκος, γεμάτος, εντυπωσιακός, σε αντίθεση με την 
ηρεμία και γαλήνη που επικρατούσε στην Αναγέννηση,  

• αλλά και οργανωμένος και κωδικοποιημένος, χωρίς την κουραστική φόρτιση 
του 15ου αι.  

 

Κεφάλαιο 5ο: Μπαρόκ 



• Τα μουσικά όργανα παρουσίασαν 
εξελίξεις και βελτιώσεις, αλλά 
υπήρχαν και εφευρέσεις νέων 
οργάνων (οι Γκουαρνέρι και οι 
Στραντιβάρι ήταν δύο από τις 
σημαντικότερες οικογένειες 
κατασκευαστών οργάνων της 
εποχής αυτής) 

 

Κεφάλαιο 5ο: Μπαρόκ 


