
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ. 

 

Σκοποί και στόχοι. 

 

Να διερευνήσει διαχρονικά θέματα της «νεανικής κουλτούρας» μέσω τουΣαίξπηρ Ρωμαίου 

και  Ιουλιέτας. 

Εξερευνώντας το απόσπασμα κειμένου (Πράξη 1 Σκηνή 1) διαρθρώνοντας τις επιδόσεις 

χρησιμοποιώντας: 

1. η γλώσσα 

2. σκαλίζοντας τη σκηνή, προσδιορίζοντας πότε είστε ... 

 

Ενεργητικός/παθητικός 

Λεκτικός / φυσικός 

Οικοδόμηση έντασης 

Δημιουργία δραματικών αποτελεσμάτων 

Προθέρμανση: Στη χώρα της σύγκρουσης: Μάγοι, ξωτικά και γίγαντες 

Οι μάγοι κερδίζουν τους  Γίγαντες. 

Γίγαντες κερδίζουν τα ξωτικά. 

Τα ξωτικά κερδίζουν τους μάγους. 

1
η
 Εργασία: Χρήση της γλώσσας. 

Κοινή χρήση προσβολών: ολόκληρη ομάδα .... Κάθε άτομο έχει προσβληθεί και πρέπει να 

κρατήσει τον εαυτό του. Όταν λέμε GO! Πρέπει να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερους 

ανθρώπους για να προσβάλλουν. 

 

2
η
 Εργασία. Προσθέτοντας ένταση ... τούνελ... μία ομάδα στέκεται σε δύο γραμμές, μία 

κάθε φορά η ομάδα πρέπει να περπατήσει μέσα στο τούνελ και να εκφοβιστεί από την 

άλλη. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις προσβολές από την προηγούμενη εργασία, αλλά 

δεν πρέπει να αγγίξουν. 

Δημιουργία περιορισμών - ποιος είσαι; πότε συμβαίνει αυτό; πού είσαι; τι κάνεις; γιατί; 

 



Είσαι μέλος συμμορίας 

Είναι νωρίς το βράδυ 

Στο σπίτι σου 

Είστε έτοιμοι να πάτε  να πολεμήσετε τους αντιπάλους σας 

3
η
 Δραστηριότητα. .Προγραμματισμός του αγώνα (προετοιμασία για την πάλη – ακολουθία 

μίμισης  - οικοδόμηση έντασης - εμπλοκή με το κίνητρο του χαρακτήρα, οικοδόμηση 

ενσυναίσθησης.) 

 

Τους μισείς! 

Μίμηση των χειρονομιών σα δέντρα: 

1) Δέσιμο δαντέλα παπουτσιών 

2) Κάνοντας ένα ρούχο 

3) Η επιλογή σας 

Σκέψη της ανίχνευσης των χαρακτήρων - τι σκέφτονται; 

Πράξη Ι, Σκηνή 1 Ρωμαίος και Ιουλιέτα. 

Βερόνα. Ένας δημόσιος χώρος. 

[Μπαίνει ο SAMPSON και ο GREGORY, του σπιτιού του Capulet, οπλισμένοι με σπαθιά και 

αγκάθια] 

 

Sampson: Gregory, ο λόγος μου, δεν θα φέρουμε κάρβουνα. 

 

Gregory:  Όχι, γιατί τότε θα πρέπει να είμαστε ανθρακωρύχοι. 

 

Sampson: Θέλω να πω, θα είμαστε σε θυμό, θα σχεδιάσουμε. 

 

Gregory: Αν ζήσετε, τραβήξτε το λαιμό σας έξω από το κολάρο. 

 

Sampson. Αγωνίζομαι γρήγορα. 



Gregory: Η κίνηση είναι να ανακατευτεί. και να είναι γενναίος  να σταθεί: επομένως, εάν 

μετακινηθείτε, τρέχετε μακριά. 

 

Sampson. Ένας σκύλος αυτού του σπιτιού θα κινηθεί για να σταθεί: θα το κάνω 

πάρτε το τείχος οποιουδήποτε άνδρα ή υπηρεσίας του Montague. 

 

Gregory: Αυτό σου δείχνει έναν αδύναμο σκλάβο, για τους πιο αδύναμους 

στον τοίχο. 

 

Γρηγόριος. Αλλά δεν κινδυνεύεις γρήγορα να χτυπήσεις. 

 

Sampson. Ένας σκύλος του σπιτιού του Montague με κυνηγά. 

Sampson. Αλήθεια και επομένως οι γυναίκες, που είναι τα ασθενέστερα, 

Ωθούνται προς τον τοίχο: ως εκ τούτου θα προωθήσω 

τους  άνδρες του Montague από τον τοίχο και θα σπρώξω τις καμαριέρες του 

στον τοίχο. 

 

Γρηγόριος. Η διαμάχη είναι μεταξύ των αφεντάδων μας και των ανθρώπων μας. 

 

Sampson. «Όλα αυτά, θα δείξω τον εαυτό μου έναν τύραννο: όταν εγώ 

Έχω αγωνιστεί με τους άνδρες, θα είμαι σκληρός με το 

καμαριέρες, και να κόψουν τα κεφάλια τους. 

 

Γρηγόριος. Τα κεφάλια των υπηρετριών; 

 

Sampson. Αϊ, τις επικεφαλής των υπηρετριών, ή τις κόρες τους. 

πάρτε με την έννοια που θα μαραθούν. 

Γρηγόριος. Πρέπει να το πάρουν με την αίσθηση ότι το νιώθουν. 



 

Sampson. Θα αισθάνονται ενώ μπορώ να σταθώ: και 

είναι γνωστό ότι είμαι ένα κομμάτι της σάρκας. 

 

Γρηγόριος. «Εκεί δεν είσαι ψάρι, αν είσαι, εσείς 

Είχατε,φτωχέ Ιωάννη. Σχεδιάστε το εργαλείο σας! 

 

 

Σε δύο ομάδες - κάθε ομάδα των 4 – α, β, γ, έργο της επόμενης σκηνής που λαμβάνει χώρα 

στην «κουκούλα» σας και δείχνει πώς συμπεριφέρεστε με τους συνομηλίκους σας. 

 

α) Εδώ έρχονται δύο από το σπίτι των Montagues. 

 

 β) Θα σας υποστηρίξω. 

 

β) Πώς! γυρίστε την πλάτη σας και τρέξτε; 

 

α) Να μην φοβάσαι. 

 

β) Όχι, παντρευτείτε. Μου φοβάμαι! 

 

γ) Ας πάρουμε το νόμο των πλευρών μας. ας αρχίσουμε. 

 

α) Θα κρύψω καθώς περνάω και θα τους αφήσω να το πάρουν όπως καταγράφουν. 

 

β) Θα δαγκώσω τον αντίχειρά μου σε αυτά. 

 

γ) που είναι μια ντροπή σε αυτούς, αν το φέρουν.  



Μαζική επίθεση: 

Με βάση την εργασία που έγινε ως μέρος του κιβωτίου εργαλείων - δημιουργήστε μια 

αντιπαράθεση ανοίγματος μεταξύ των δύο πλευρών χρησιμοποιώντας το κομμάτι ήχου από 

τη μαζική προσάρτηση. 

 

Χορωδιακή ομιλία. 

 

[Εισάγετε ABRAHAM και BALTHASAR] 

 

A) Μας δαγκώνεις τον αντίχειρά σου, κύριε; 

 

Σ). Κάνω να δαγκώ τον αντίχειρά μου, κύριε. 

 

Α). Μας δαγκώνεις τον αντίχειρά σου, κύριε; 

Σ}. Όχι, κύριε, δεν με δαγκώνω τον αντίχειρά σου, κύριε, αλλά εγώ 

δαγκώνω τον αντίχειρά μου, κύριε. 

 

Σ}. Φιλονικείτε, κύριε; 

 

Α}. Δεν φιλονικώ κύριε! όχι κύριε. 

 

Σ}. Αν το κάνετε, κύριε, είμαι για σας: εξυπηρετώ ένα τόσο καλός άνθρωπο όσο 

εσείς. 

 

Α}. Όχι καλύτερα. 

Σ}. Λοιπόν, κύριε. 

Σ}. Πέστε καλύτερα: εδώ έρχεται ένας από τους συγγενείς του πλοιάρχου μου. 

Α}. Ναι, καλύτερα, κύριε. 



Α}. Λες ψεματα. 

Σ}. Σχεδιάστε, αν είστε άνδρες. Θυμηθείτε το χτύπημά σας. 

[Πολεμούν μεταξύ τους] 

 

 


