Η αγάπη είναι τροµακτική γιατί δεν σου ανήκει, αλλά της ανήκεις

«Ρωµαίος & Ιουλιέτα»
Ουίλιαµ Σαίξπηρ
(γράφτηκε το 1594 µε 1595)
Θεατρικό έργο σε 5 Πράξεις και 24 Εικόνες

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ
Επιµέλεια Νίκος Γκόβας
Οι αναφορές έχουν βασιστεί στη µετάφραση του Βασίλη Ρώτα, εκδόσεις Επικαιρότητα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ΧΟΡΟΣ
Η οικογένεια των ΚΑΠΟΥΛΕΤΩΝ
ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ, αρχηγός της οικογενείας
ΚΥΡΙΑ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ, σύζυγος του Καπουλέτου
ΙΟΥΛΙΕΤΑ, κόρη των Καπουλέτων
ΤΥΒΑΛ∆ΟΣ, ξάδελφος της Ιουλιέτας, ανιψιός των Καπουλέτων
ΠΑΡΑΜΑΝΑ της Ιουλιέτας
ΣΑΜΨΩΝ, υπηρέτης του Καπουλέτου
ΓΡΗΓΟΡΗΣ, υπηρέτης του Καπουλέτου
ΠΕΤΡΟΣ, υπηρέτης της Παραµάνας
ΞΑ∆ΕΛΦΟΣ ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΥ
Άλλοι Υπηρέτες
ΡΟΖΑΛΙΝΑ, νέα (αναφέρεται αλλά δεν παρουσιάζεται στο έργο)
Η οικογένεια των ΜΟΝΤΕΓΩΝ
ΜΟΝΤΕΓΟΣ, αρχηγός της οικογενείας
ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΤΕΓΟΥ, σύζυγος του Μοντέγου
ΡΩΜΑΙΟΣ, γιός των Μοντέγων
ΜΠΕΝΒΟΛΙΟ, φίλος του Ρωµαίου, ανιψιός του Μοντέγου
ΒΑΛΤΑΣΑΡ, υπηρέτης του Ρωµαίου
ΑΒΡΑΑΜ, υπηρέτης του Μοντέγου
Άλλοι Υπηρέτες
Οι συγγενείς του ΗΓΕΜΟΝΑ
ΕΣΚΑΛΟΣ, Ηγεµόνας της Βερόνας
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟ, συγγενής του Ηγεµόνα, φίλος του Ρωµαίου
ΠΑΡΗΣ, αρχοντόπουλο, συγγενής του Ηγεµόνα
Ένας ΥΠΗΡΕΤΗΣ του ΠΑΡΗ
Ένας ΥΠΗΡΕΤΗΣ του ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΥ
Ακόλουθοι
Επίσης στη Βερόνα
ΠΑΤΗΡ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, Φραγκισκανός µοναχός
ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ, Φραγκισκανός µοναχός
Ένας ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ένας ΦΡΟΥΡΟΣ
Άλλοι ΦΡΟΥΡΟΙ
Τρείς ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Άλλοι πολίτες
Στη Μάντουα
Ένας ΦΑΡΜΑΚΟΤΡΙΦΤΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο ανοίγει (Κυριακή πρωί) µε ένα καυγά στους δρόµους της Βερόνα ανάµεσα σε
Καπουλέτους και Μοντέγους. Στη συνέχεια ο Ρωµαίος εµφανίζεται ξετρελαµένος µε την
Ροζαλίνα (της οικογένειας Καπουλέτων, δεν εµφανίζεται στο έργο) και µετά από προτροπή
των φίλων του, Μπενβόλιο και Μερκούτιο, δέχεται να πάει µεταµφιεσµένος στο χορό που
δίνει ο Καπουλέτος την Κυριακή το βράδυ ώστε να την δει. Εκεί όµως συναντάει την
Ιουλιέτα. Οι δύο νέοι ερωτεύονται αµέσως αλλά ανακαλύπτουν ότι ανήκουν σε αντίπαλες
οικογένειες οι οποίες ουδέποτε θα τους επιτρέψουν να ζήσουν µαζί. Στο χορό ο Τυβάλδος,
ξάδελφος της Ιουλιέτας, αναγνωρίζει τον Ρωµαίο και θεωρεί την απρόσκλητη παρουσία του
µεγάλη προσβολή. Ο Καπουλέτος τον καθησυχάζει. Στη Πράξη 2, το ίδιο βράδυ, οι δύο νέοι
ανταλλάσσουν όρκους αιώνιας αγάπης στον κήπο κάτω από το παράθυρο της Ιουλιέτας (η
περίφηµη «σκηνή του µπαλκονιού»). Την εποµένη µέρα, ∆ευτέρα απόγευµα, παντρεύονται
κρυφά στο κελί του πατέρα Λαυρέντιου. Στην Πράξη 3 ο Τυβάλδος (το ίδιο απόγευµα)
προκαλεί τον Ρωµαίο στους δρόµους αλλά αυτός αρνείται να εµπλακεί στη µονοµαχία. Πάνω
στον καυγά όµως ο Τυβάλδος σκοτώνει τον Μερκούτιο και ο Ρωµαίος, για να εκδικηθεί, τον
Τυβάλδο. Ο Ηγεµόνας της Βερόνα αποφασίζει να εξορίσει τον Ρωµαίο από τη Βερόνα. Ο
Πατήρ Λαυρέντιος συµβουλεύει τον Ρωµαίο να καταφύγει στη γειτονική πόλη Μάντουα
περιµένοντας νέα του µέχρι να µπορέσουν να ανακοινώσουν τον γάµο του µε την Ιουλιέτα.
Ο Ρωµαίος συµφωνεί αλλά πριν φύγει, περνάει τη νύχτα (της ∆ευτέρας) µε την Ιουλιέτα στο
δωµάτιό της. Οι γονείς της Ιουλιέτας νοµίζουν ότι η θλίψη της για την εξορία του Ρωµαίου
οφείλεται στο χαµό του ξάδελφου της και αποφασίζουν να την παντρέψουν το συντοµότερο
(την Πέµπτη) µε το αρχοντόπουλο Πάρη. Η Ιουλιέτα αρνείται και ο πατέρας της
εξοργισµένος την απειλεί. Στη Πράξη 4 (Τρίτη) η Ιουλιέτα ζητάει βοήθεια από τον Πατέρα
Λαυρέντιο ο οποίος καταστρώνει ένα σχέδιο σύµφωνα µε το οποίο η Ιουλιέτα θα πρέπει την
παραµονή του γάµου της µε τον Πάρη να πάρει ένα φάρµακο το οποίο θα την κάνει να
φαίνεται νεκρή. Ο Ρωµαίος θα έρθει να την πάρει από τον τάφο της µόλις ξυπνήσει για να
ζήσουν στη Μάντουα. Η Ιουλιέτα δέχεται το σχέδιο και στον πατέρας της προσποιείται
µετάνοια. Αυτός χαρούµενος οργανώνει τις ετοιµασίες για τον γάµο τον οποίο µάλιστα
επισπεύδει για την εποµένη (Τετάρτη). Στο µεταξύ ο Πατέρας Λαυρέντιος γράφει στον
Ρωµαίο για το σχέδιο. Το γράµµα όµως δεν έφτασε ποτέ στη Μάντουα. Αντίθετα, στη Πράξη
5 ο υπηρέτης του Ρωµαίου Βαλτάσαρ φτάνει και µη γνωρίζοντας το σχέδιο τον ενηµερώνει
για το θάνατο της Ιουλιέτας και την ταφή της στο νεκροταφείο. Στο άκουσµα των τραγικών
νέων ο Ρωµαίος αγοράζει ένα δηλητήριο από ένα φαρµακοτρίφτη της Μάντουα και
επιστρέφει στη Βερόνα, στον τάφο της Ιουλιέτας (Τετάρτη βράδυ) όπου συναντάει τον Πάρη
που έχει πάει για να θρηνήσει. Ακολουθεί µονοµαχία και ο Ρωµαίος σκοτώνει τον Πάρη.
Μετά παίρνοντας το δηλητήριο πεθαίνει. Η Ιουλιέτα ξυπνάει και βλέποντας το νεκρό σώµα
του Ρωµαίου µαχαιρώνεται. Ειδοποιηµένοι από τους υπηρέτες φτάνουν φρουροί, ο Ηγεµόνας,
οι Καπουλέτοι, ο Μοντέγος, ο Πατέρας Λαυρέντιος και ο Μπενβόλιο. Οι δύο τελευταίοι
εξηγούν τα γεγονότα που οδήγησαν τους δύο νέους στο θάνατο και το έργο κλείνει
(ξηµερώµατα Πέµπτης) µε τη συµφιλίωση των αρχηγών των δύο οικογενειών.
Ο ΤΟΠΟΣ
Η ιστορία διαδραµατίζεται στην πόλη Βερόνα (Ιταλία), εκτός από την Πράξη 5.1 που είναι
τοποθετηµένη στην Μάντουα (Ιταλία), και συγκεκριµένα:
Πράξη 1:
1.1 σε ένα δρόµο στη Βερόνα,
1.2 σε ένα δρόµο στη Βερόνα
1.3 στο σπίτι των Καπουλέτων,
1.4 έξω από το σπίτι των Καπουλέτων,
1.5 στην σάλα του σπιτιού των Καπουλέτων,
Πράξη 2:
2.1 στο δρόµο έξω από τον κήπο των Καπουλέτων,
2.2 στο κήπο των Καπουλέτων,

2.3 στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου,
2.4 σε ένα δρόµο στη Βερόνα,
2.5 στο σπίτι των Καπουλέτων,
2.6 στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου,
Πράξη 3:
3.1 σε ένα δρόµο της Βερόνα,
3.2 στο δωµάτιο της Ιουλιέτας,
3.3 στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου,
3.4 στο σπίτι των Καπουλέτων,
3.5 στο δωµάτιο της Ιουλιέτας,
Πράξη 4:
4.1 στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου,
4.2 στο σπίτι των Καπουλέτων,
4.3 στο δωµάτιο της Ιουλιέτας,
4.4 στη σάλα του σπιτιού των Καπουλέτων,
4.5 στο δωµάτιο της Ιουλιέτας,
Πράξη 5:
5.1 σε ένα δρόµο στη Μάντουα,
5.2 στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου,
5.3 στο νεκροταφείο και στο τάφο των Καπουλέτων
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΣΚΗΝΩΝ & ΕΙΚΟΝΩΝ
ΠΡΑΞΗ1
Πρόλογος: Ο χορός, µε ένα σονέτο απευθυνόµενος προς το κοινό, εισάγει την ιστορία
δίνοντας και µια σύντοµη περίληψη του έργου. Αναφέρεται στην Βερόνα, στις δύο
οικογένειες των Καπουλέτων και Μοντέγων που είναι «εχθροί παλιοί» και στους δύο
«άµοιρους εραστές» οι οποίοι µε τον τραγικό θάνατό τους «εθάψανε την έχθρα την
προγονική».
1.1 Σε ένα δρόµο στη Βερόνα. Κυριακή πρωί 9π.µ.
Η παλιά βεντέτα µεταξύ Καπουλέτων και Μοντέγων. Ο καυγάς. Ο Ρωµαίος ερωτευµένος µε τη
Ροζαλίνα.
1. Ο Σαµψών και ο Γρηγόρης, δύο υπηρέτες των Καπουλέτων, κοµπάζουν για τους
καυγάδες τους µε τους Μοντέγους.
2. Εµφανίζονται ο Αβραάµ και άλλοι υπηρέτες των Μοντέγων. Οι Καπουλέτοι τους
προκαλούν προσπαθώντας ταυτόχρονα να µην παραβούν τον αυστηρό νόµο του
Ηγεµόνα.
3. Μπαίνουν ο Τυβάλδος (Καπουλέτος) και ο Μπενβόλιο (Μοντέγος). Ξεσπάει ο
καυγάς. Ο Τυβάλδος είναι εριστικός ενώ ο Μπενβόλιο προσπαθεί να αποτρέψει τα
χειρότερα. Η σύγκρουση ξεσπά και σταµατά µε την εµφάνιση στρατιωτών, του
Καπουλέτου, της Κυρίας Καπουλέτου, του Μοντέγου, της Κυρίας Μοντέγου και
τελικά του Ηγεµόνα µε τη συνοδεία του.
4. Ο Ηγεµόνας Έσκαλος θυµωµένος επικρίνει αυστηρά όλους και πριν αποχωρήσει
απειλεί µε θάνατο όποιον εµπλακεί ξανά σε µονοµαχία.
5. Ο Μπενβόλιο εξηγεί στους Μοντέγους πως άρχισε ο καυγάς. Αυτοί προσπαθούν να
µάθουν από τον φίλο του γιού τους γιατί ο Ρωµαίος τον τελευταίο καιρό φαίνεται
µελαγχολικός, δυστυχισµένος και απόµακρος.
6. Οι γονείς Μοντέγοι αποµακρύνονται καθώς πλησιάζει ο Ρωµαίος. Στις ερωτήσεις του
φίλου του εξηγεί ότι είναι ερωτευµένος µε µια νέα κοπέλα η οποία αρνείται τον
έρωτά του (η κοπέλα δεν κατονοµάζεται αλλά αργότερα θα µάθουµε ότι λέγεται
Ροζαλίνα).
7. Ο Ρωµαίος µαθαίνει για τις συγκρούσεις που πριν λίγο έγιναν και οι οποίες του
προκαλούν κατάθλιψη παρόµοια µε αυτή του ανεκπλήρωτου έρωτά του. Ο
Μπενβόλιο προσπαθεί να µάθει το όνοµα της κοπέλας. Ο Ρωµαίος υµνεί την οµορφιά

της Ροζαλίνα και αρνείται να δεχτεί τις προτροπές του Μπενβόλιο να συναντήσει
άλλες κοπέλες που θα τον βοηθήσουν να τη ξεχάσει.
1.2 Σε ένα δρόµο στη Βερόνα. Κυριακή απόγευµα
Ο Ρωµαίος αποφασίζει να πάρει µέρος στο χορό των Καπουλέτων για να δει τη Ροζαλίνα
1. Ο Πάρης ζητάει από τον Καπουλέτο το χέρι της κόρης του. Αυτός αναφέρει ότι δεν
έχει αντίρρηση αρκεί να το θέλει και η Ιουλιέτα. Του υπενθυµίζει όµως ότι αυτή δεν
έχει κλείσει ακόµα τα δεκατέσσερα.
2. Ο Καπουλέτος προσκαλεί τον Πάρη στο χορό που οργανώνει το ίδιο βράδυ στο σπίτι
του. Στέλνει έναν υπηρέτη του να ειδοποιήσει και τους άλλους καλεσµένους δίνοντάς
του µια λίστα µε ονόµατα.
3. Στο δρόµο ο υπηρέτης του Καπουλέτου συναντάει το Ρωµαίο και τον Μπενβόλιο και
επειδή δεν ξέρει ανάγνωση ζητάει από το Ρωµαίο να του διαβάσει τα ονόµατα. Το
όνοµα της Ροζαλίνα είναι µέσα στη λίστα των καλεσµένων.
4. Ο Μπενβόλιο επιµένει να πάει ο Ρωµαίος στο χορό για να συναντήσει άλλες κοπέλες.
Αυτός τελικά δέχεται αλλά αµφισβητεί ότι µπορεί να υπάρχει άλλη πιο όµορφη από
τη Ροζαλίνα.
1.3 Στο σπίτι των Καπουλέτων. Κυριακή απόγευµα
Η Ιουλιέτα ενηµερώνεται για τον Πάρη και για το χορό
• Η Κυρία Καπουλέτου συζητάει µε την Παραµάνα που αναπολεί περιστατικά από την
παιδική ηλικία της Ιουλιέτας.
• Η Κυρία Καπουλέτου αναφέρεται στην πρόταση γάµου του Πάρη τον οποίο επαινεί.
Η Ιουλιέτα υπακούοντας υπόσχεται να το σκεφτεί.
1.4 Έξω από το σπίτι των Καπουλέτων. Κυριακή βράδυ.
Ο Μερκούτιο πείθει το διστακτικό Ρωµαίο να µπουν στο σπίτι για το χορό
1. Ο Ρωµαίος και οι φίλοι του Μπενβόλιο και Μερκούτιο µε µάσκες στα πρόσωπα
σχεδιάζουν πως θα µπουν στο σπίτι για το χορό. Ο Μερκούτιο προσπαθεί να
ευθυµήσει τον ερωτοχτυπηµένο µε τη Ροζαλίνα Ρωµαίο που έχει δει ένα κακό όνειρο.
2. Ο Μερκούτιο του λέει ότι τον επισκέφτηκε στον ύπνο του η Βασίλισσα Μαβ. Του
εξηγεί ποια είναι και τι κάνει στα όνειρα τα οποία ο Μερκούτιο κατηγορεί ως
ανόητες φαντασίες.
3. Ο Ρωµαίος διακόπτει την αφήγηση της Βασίλισσας Μαβ και φορώντας τις µάσκες
µπαίνουν στο σπίτι.
1.5 Στο χορό στο σπίτι των Καπουλέτων. Κυριακή βράδυ.
Ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα συναντιούνται για πρώτη φορά και ερωτεύονται
1. Οι υπηρέτες τρέχουν δεξιά-αριστερά για να εξυπηρετήσουν τους καλεσµένους.
2. Ο Καπουλέτος χαιρετά τους καλεσµένους ζωηρά και τελικά πιάνει κουβέντα µε έναν
ξάδελφό του για τα παλιά.
3. Ο Ρωµαίος µέσα στο πλήθος βλέπει την Ιουλιέτα και ζητάει πληροφορίες από έναν
υπηρέτη. Ο Τυβάλδος αναγνωρίζει τον Ρωµαίο από τη φωνή και ζητάει από τον
Καπουλέτο να τιµωρήσει τον απρόσκλητο Μοντέγο για την προσβολή.
4. Ο Καπουλέτος καθησυχάζει τον θυµωµένο Τυβάλδο λέγοντας ότι έχει ακούσει καλά
σχόλια για το νεαρό Ρωµαίο και ότι δεν επιθυµεί να διαταράξει το χορό. Ο Τυβάλδος
αποχωρεί απειλώντας µε εκδίκηση.
5. Ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα συναντώνται και ανταλλάσουν λόγια αγάπης και φιλιά. Η
Παραµάνα τους διακόπτει. Ο Ρωµαίος µαθαίνει από την Παραµάνα ότι η Ιουλιέτα
είναι η κόρη Καπουλέτου.
6. Ο Ρωµαίος και οι φίλοι του φορώντας πάντα τις µάσκες φεύγουν µε δικαιολογίες.
7. Η Ιουλιέτα µαθαίνει από την Παραµάνα ότι ο Ρωµαίος είναι Μοντέγος. Αποσύρεται
στο δωµάτιό της χωρίς να αποκαλύψει στην Παραµάνα τι έγινε. Ο χορός τελειώνει.
ΠΡΑΞΗ 2
Πρόλογος: Ο χορός περιγράφει την αλλαγή των αισθηµάτων του Ρωµαίου από τη Ροζαλίνα
στην Ιουλιέτα και τις επερχόµενες δυσκολίες των δύο ερωτευµένων
2.1 Στο δρόµο έξω από τον κήπο των Καπουλέτων. Κυριακή βράδυ (µετά το χορό)

Παρά τους αστεϊσµούς του Μερκούτιο και του Μπενβόλιο ο Ρωµαίος δεν φεύγει από το σπίτι
της Ιουλιέτας
1. Έξω από το κήπο των Καπουλέτων ο Μπενβόλιο και ο Μερκούτιο ψάχνουν τον
Ρωµαίο. Ο Μερκούτιο αστειεύεται και ξορκίζει τον έρωτά του Ρωµαίου για τη
Ροζαλίνα.
2.2 Στο κήπο των Καπουλέτων. Κυριακή βράδυ (µετά το χορό)
Ο Ρωµαίος και η Ιουλιέτα ορκίζονται αιώνια αγάπη παρά την έχθρα των οικογενειών τους
1. Ο Ρωµαίος, που δεν έχει φύγει από τον κήπο και έχει ακούσει τα σχόλια των φίλων
του, κατασκοπεύει την Ιουλιέτα που έχει βγει στο παράθυρο του δωµατίου της και
µιλάει για την οµορφιά της.
2. Η Ιουλιέτα µη γνωρίζοντας ότι ο Ρωµαίος την ακούει, προφέρει το όνοµά του και
δηλώνει την αγάπη της παρ’ όλο που είναι Μοντέγος.
3. Ο Ρωµαίος παρουσιάζεται και η Ιουλιέτα ντροπιάζεται που τα λόγια αγάπης της
ακούστηκαν. Περιµένει µε αγωνία να µάθει αν και ο Ρωµαίος αισθάνεται το ίδιο.
4. Οι δύο νέοι ανταλλάσσουν λόγια αγάπης αλλά η Ιουλιέτα ανησυχεί για το πόσο
γρήγορα όλα έγιναν.
5. Η Παραµάνα τους διακόπτει. Η Ιουλιέτα πριν φύγει ζητάει από το Ρωµαίο να της
στείλει µήνυµα την επόµενη ηµέρα για το πότε και που θα παντρευτούν.
6. Η Ιουλιέτα επιστρέφει στο παράθυρο και λέει στο Ρωµαίο ότι θα στείλει κάποιον στις
9π.µ για να πάρει το µήνυµά του. Οι δύο νέοι χωρίζουν απρόθυµα.
2.3 Στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου. ∆ευτέρα ξηµερώµατα
Ο Πατέρας Λαυρέντιος συµφωνεί να κάνει το κρυφό γάµο.
1. Ο Πατέρας Λαυρέντιος µαζεύει βότανα τα οποία παροµοιάζει µε ανθρώπους που
µπορούν να κάνουν τόσο το καλό όσο και το κακό. Υποθέτει ότι ο Ρωµαίος πέρασε
τη νύχτα µε τη Ροζαλίνα.
2. Ο Ρωµαίος εξηγεί τον νέο του έρωτα και ζητά από τον Πατέρα Λαυρέντιο να τον
παντρέψει µε την Ιουλιέτα. Αυτός τον µαλώνει για τα ευµετάβλητα αισθήµατά του
αλλά δέχεται να κάνει το γάµο.
2.4 Σε ένα δρόµο στη Βερόνα. ∆ευτέρα µεσηµέρι
Τα αστεία του Μερκούτιο µε τον Ρωµαίο και τα σχέδια για τον κρυφό γάµο
1. Ο Μερκούτιο και ο Μπενβόλιο αναρωτιούνται που είναι ο Ρωµαίος και ανησυχούν
που ο Τυβάλδος έστειλε µήνυµα προκαλώντας σε µονοµαχία το φίλο τους.
2. Ο Ρωµαίος εµφανίζεται κεφάτος και ανταλλάσει µε το Μερκούτιο πειράγµατα και
αστεία λογοπαίγνια µε σεξουαλικά υπονοούµενα. Ο Μερκούτιο, πιστεύοντας ότι ο
φίλος του πέρασε τη νύχτα µε τη Ροζαλίνα, παραπονιέται γιατί ο Ρωµαίος «πούλησε»
τους φίλους του µετά το χθεσινό χορό.
3. Τα σεξουαλικά υπονοούµενα συνεχίζονται και µε την εµφάνιση της Παραµάνας και
του υπηρέτη της Πέτρου.
4. Καθώς ο Μερκούτιο και Μπενβόλιο αποχωρούν η Παραµάνα παραπονιέται στον
Ρωµαίο για τη συµπεριφορά του Μερκούτιο.
5. Η Παραµάνα προειδοποιεί τον Ρωµαίο να φερθεί καλά και να µην εκµεταλλευτεί την
Ιουλιέτα. Αυτός της λέει να ειδοποιήσει την Ιουλιέτα να είναι το απόγευµα στο κελί
του Πατέρα Λαυρέντιου για το γάµο και να ετοιµάσει και ένα σχοινί (σχοινένια
σκάλα) για να µπει κρυφά στο δωµάτιό της το βράδυ.
2.5 Στο σπίτι των Καπουλέτων. ∆ευτέρα νωρίς το απόγευµα.
Η Παραµάνα µεταφέρει στην ανυπόµονη Ιουλιέτα το µήνυµα του Ρωµαίου.
1. Η Ιουλιέτα αγωνιά για την αργοπορία της Παραµάνας. Όταν αυτή φτάνει αρχίζει να
φλυαρεί για άλλα ζητήµατα.
2. Τελικά και βασανιστικά αργά για την Ιουλιέτα, η Παραµάνα µεταφέρει το µήνυµα
του Ρωµαίου για το γάµο το ίδιο απόγευµα στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου.
2.6 Στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου. ∆ευτέρα αργά το απόγευµα.
Ο µυστικός γάµος του Ρωµαίου και της Ιουλιέτας
1. Ο Πατέρας Λαυρέντιος νουθετεί τον Ρωµαίο και τον προειδοποιεί για το πάθος και
τη βιασύνη των πράξεών του.

2. Με την είσοδο της Ιουλιέτας οι δύο νέοι ανταλλάσουν λόγια αγάπης και ο Πατέρας
Λαυρέντιος τους παντρεύει.
ΠΡΑΞΗ 3
3.1 Σε ένα δρόµο της Βερόνα. ∆ευτέρα αργά το απόγευµα (µια ώρα µετά το γάµο)
Ο Τυβάλδος σκοτώνει τον Μερκούτιο και ο Ρωµαίος τον Τυβάλδο. Ο Ηγεµόνας εξορίζει το
Ρωµαίο.
1. Ο Μπενβόλιο ανησυχεί που στο δρόµο κυκλοφορούν Καπουλέτοι. Ο Μερκούτιο τον
λέει περιπαιχτικά «καβγατζή» και τον ειρωνεύεται που προσπαθεί να αποφεύγει τις
συµπλοκές.
2. Εµφανίζεται ο Τυβάλδος ο οποίος αγνοεί τις προκλήσεις του Μερκούτιο ψάχνοντας
για τον Ρωµαίο.
3. Ο Ρωµαίος εµφανίζεται, αγνοεί τις προσβολές που του απευθύνει ο Τυβάλδος,
απαντά ευγενικά και προσπαθεί να συµφιλιωθεί µαζί του.
4. Ο Μερκούτιο θεωρώντας τη στάση του Ρωµαίου δειλία, παρεµβαίνει και προσβάλει
τον Τυβάλδο µε τον οποίο µονοµαχούν.
5. Προσπαθώντας να χωρίσει τους δύο ο Ρωµαίος µπαίνει ανάµεσά τους. Στη συµπλοκή
ο Τυβάλδος τραυµατίζει βαριά τον Μερκούτιο.
6. Ο τραυµατισµένος Μερκούτιο καταριέται την έχθρα των δύο οικογενειών που τον
σκοτώνει και µε τη βοήθεια του Μπενβόλιο αποµακρύνεται.
7. Ο Μπενβόλιο επιστρέφει και ανακοινώνει στον Ρωµαίο το θάνατο του Μερκούτιο.
Αυτός, παρ’ όλο που προβλέπει ότι αυτός ο θάνατος θα φέρει και άλλες συµφορές,
αποφασισµένος για εκδίκηση µονοµαχεί, σκοτώνει τον Τυβάλδο και µε την προτροπή
του Μπενβόλιο φεύγει τρέχοντας να γλυτώσει την τιµωρία του Ηγεµόνα.
8. Ο Μπενβόλιο εξηγεί στον Ηγεµόνα, τους Καπουλέτους και τους Μοντέγους πως
έγιναν οι θάνατοι του Μερκούτιο και του Τυβάλδου. Η Κυρία Καπουλέτου ζητάει
την τιµωρία µε θάνατο του δολοφόνου του ανιψιού της, αλλά, επειδή και αυτός είχε
διαπράξει πρώτος φόνο, ο Ηγεµόνας αποφασίζει την εξορία του Ρωµαίου.
3.2 Στο δωµάτιο της Ιουλιέτας. ∆ευτέρα αργά το απόγευµα (τρεις ώρες µετά το γάµο και
δύο µετά τη συµπλοκή)
Η Ιουλιέτα µαθαίνει για το θάνατο του ξαδέλφου της Μερκούτιο και του άντρα της Ρωµαίο
1. Η Ιουλιέτα ανυπόµονη στο δωµάτιό της παρακαλεί να φτάσει γρήγορα η νύχτα και
να έλθει ο Ρωµαίος κοντά της.
2. Οι χαρούµενες σκέψεις της Ιουλιέτας διακόπτονται από την Παραµάνα που µπαίνει
και µε λυγµούς φέρνει το νέο για τους θανάτους. Η Ιουλιέτα θρηνεί γιατί νοµίζει ότι
ο Ρωµαίος είναι νεκρός.
3. Στη συνέχεια δεν µπορεί να πιστέψει ότι ο Ρωµαίος σκότωσε τον ξάδελφό της και σε
παραλήρηµα µπερδεµένων συναισθηµάτων τον κατηγορεί ότι σκεπάζει τις µοχθηρές
σκέψεις του µε την εξωτερική οµορφιά του. Αλλά αµέσως σπεύδει να υπερασπιστεί
τον άντρα της όταν η Παραµάνα τον κατηγορεί.
4. Η Ιουλιέτα τροµοκρατείται στην ιδέα της εξορίας του Ρωµαίου και η Παραµάνα
υπόσχεται να τον φέρει την νύχτα στο δωµάτιο της Ιουλιέτας.
3.3 Στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου. ∆ευτέρα βράδυ
Ο Πατέρας Λαυρέντιος συµβουλεύει το Ρωµαίο να φύγει για τη Μάντουα µέχρι να πάρει
συγχώρεση από τον Ηγεµόνα.
1. Ο Πατέρας Λαυρέντιος ενηµερώνει τον Ρωµαίο ότι η ποινή του είναι η εξορία. Αυτός
απελπισµένος τη θεωρεί χειρότερο και από το θάνατο, για να επικριθεί από τον
Πατέρα Λαυρέντιο για την αγνωµοσύνη του.
2. Ο Ρωµαίος απαρηγόρητος που δεν θα µπορεί να βλέπει την Ιουλιέτα δεν ακούει τις
παρηγοριές του Πατέρα Λαυρέντιου. Κυλιέται απελπισµένος στο πάτωµα.
3. Η Παραµάνα µπαίνει και φέρνει τα νέα για τη θλίψη της Ιουλιέτας τα οποία
προκαλούν µεγαλύτερη θλίψη και ενοχή στον Ρωµαίο που προσπαθεί να
αυτοκτονήσει.
4. Ο Πατέρας Λαυρέντιος µαλώνει το Ρωµαίο για την απερισκεψία του και την πρόθεσή
του να σκοτωθεί κατηγορώντας τον ότι ντροπιάζει την αγάπη του για την Ιουλιέτα

αλλά και την εξυπνάδα του. Του ζητάει να πάει απόψε στην Ιουλιέτα αλλά το πρωί
να φύγει για τη Μάντουα και να περιµένει νέα του για πότε να γυρίσει. Η Παραµάνα
του δίνει το δακτυλίδι της Ιουλιέτας.
3.4 Στο σπίτι των Καπουλέτων. Τρίτη ξηµερώµατα
Ο Καπουλέτος κανονίζει το γάµο της Ιουλιέτα µε το Πάρη
1. Ο Καπουλέτος εξηγεί στον Πάρη ότι η Ιουλιέτα θρηνεί για τον ξάδελφό της Τυβάλδο
αλλά είναι σίγουρος ότι θα τον υπακούσει και θα συναινέσει. Στέλνει τη γυναίκα του,
Κυρία Καπουλέτου, να ανακοινώσει στην Ιουλιέτα ότι ο γάµος της µε τον Πάρη θα
γίνει σε τρεις ηµέρες, την Πέµπτη.
3.5 Στο δωµάτιο της Ιουλιέτας. Τρίτη ξηµερώµατα
Ο Ρωµαίος φεύγει από το δωµάτιο της Ιουλιέτας. Η Ιουλιέτα αρνείται το γάµο µε τον Πάρη.
1. Η Ιουλιέτα προσπαθεί να κρατήσει τον Ρωµαίο περισσότερο κοντά της αλλά
φοβούµενη µήπως τον ανακαλύψουν τον ενθαρρύνει να φύγει.
2. Η Παραµάνα τους διακόπτει λέγοντας ότι πλησιάζει η Κυρία Καπουλέτου. Οι δύο
νέοι αποχαιρετίζονται, ο Ρωµαίος βγαίνει (από τη σκοινένια σκάλα) και η Ιουλιέτα
θρηνεί προφητεύοντας ότι δεν θα ξαναδεί τον αγαπηµένο της.
3. Η Κυρία Καπουλέτου νοµίζει ότι ο θρήνος της Ιουλιέτας είναι για τον Τυβάλδο και
θυµώνει που ο δολοφόνος του ζει ακόµα.
4. Η Ιουλιέτα προσποιείται ότι µισεί τον Ρωµαίο αλλά όταν µαθαίνει ότι πρόκειται να
παντρευτεί τον Πάρη αρνείται έντονα.
5. Ο Καπουλέτος έξαλλος από θυµό όταν η κόρη του αρνείται να τον υπακούσει, την
προσβάλει και παρά τις επικλήσεις της Κυρίας Καπουλέτου και της Παραµάνας την
απειλεί να τη διώξει από το σπίτι αν επιµείνει.
6. Η Ιουλιέτα στην αρχή ζητάει τη βοήθεια της µητέρα της αλλά όταν αυτή την
απορρίπτει στρέφεται στην Παραµάνα για συµβουλές.
7. Η Παραµάνα ισχυρίζεται ότι ο Ρωµαίος δεν θα µπορέσει ποτέ να την κάνει επίσηµα
γυναίκα του, επαινεί τις αρετές του Πάρη και συµβουλεύει την Ιουλιέτα να τον
παντρευτεί. Η Ιουλιέτα απογοητευµένη από τη στάση της Παραµάνας της λέει να
ενηµερώσει τους γονείς της ότι πάει στον Πατέρα Λαυρέντιο για να ζητήσει
συχώρεση. Στην πραγµατικότητα µην έχοντας κάποιο άλλο στήριγµα πάει για
συµβουλές.
ΠΡΑΞΗ 4
4.1 Στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου, Τρίτη πρωί
Τα σχέδια για τον ψεύτικο θάνατο της Ιουλιέτας
1. Ο Πάρης κανονίζει µε τον Πατέρα Λαυρέντιου την Ιουλιέτα όταν αυτή µπαίνει.
2. Η απελπισµένη Ιουλιέτα απειλεί να µαχαιρωθεί παρά να παντρευτεί τον Πάρη και
δέχεται να ακολουθήσει το σχέδιο.
3. Ο Πατέρας Λαυρέντιος εξηγεί στην Ιουλιέτα ότι την προηγούµενη του γάµου της µε
τον Πάρη πρέπει να πιεί ένα υγρό που θα έχει ως αποτέλεσµα να φαίνεται σαν νεκρή.
Αυτός θα στείλει γράµµα στον Ρωµαίο ώστε να είναι στον τάφο της όταν αυτή
ξυπνήσει για να φύγουν στη Μάντουα.
4.2 Στο σπίτι των Καπουλέτων. Τρίτη αργά το απόγευµα
Η Ιουλιέτα, σύµφωνα µε το σχέδιο, δέχεται να παντρευτεί τον Πάρη.
1. Η Ιουλιέτα λέει στον πατέρα της ότι άλλαξε γνώµη και ζητά συγχώρεση. Ο
Καπουλέτος ευχαριστηµένος ορίζει το γάµο νωρίτερα, για την Τετάρτη.
4.3 Στο δωµάτιο της Ιουλιέτας. Τρίτη βράδυ.
Η Ιουλιέτα παίρνει το υγρό του Πατέρα Λαυρέντιου
1. Η Ιουλιέτα καληνυχτίζει την µητέρα της και την Παραµάνα. Παίρνει το υγρό (µια
ηµέρα νωρίτερα από ότι το αρχικό σχέδιο). Αγωνιά µήπως δεν λειτουργήσει, φοβάται
µήπως είναι ένα κόλπο του Πατέρα Λαυρέντιου για να τη δηλητηριάσει και
τροµοκρατείται από τη σκέψη ότι θα ξυπνήσει µόνη σε ένα τάφο.
4.4 Στη σάλα του σπιτιού των Καπουλέτων. Τετάρτη ξηµερώµατα
Οι προετοιµασίες για το γάµο

1. Ο Καπουλέτος δίνει οδηγίες στους υπηρέτες για το γάµο και στέλνει την Παραµάνα
να ξυπνήσει την Ιουλιέτα.
4.5 Στο δωµάτιο της Ιουλιέτας. Τετάρτη πρωί
Η Ιουλιέτα ανακαλύπτεται στο δωµάτιό της «νεκρή»
1. Η Παραµάνα µπαίνει στο δωµάτιο της Ιουλιέτας, προσπαθεί µάταια να την ξυπνήσει
και βάζει τις φωνές. Φτάνουν ο Καπουλέτος και η γυναίκα του και θρηνούν.
2. Φτάνουν ο Πατέρας Λαυρέντιος, ο υπηρέτης Πέτρος και ο Πάρης µε µουσικούς. Ο
πρώτος λέει λόγια παρηγοριάς.
3. Φεύγουν όλοι για την κηδεία εκτός από τον Πέτρο που ζητάει από τους µουσικούς να
παίξουν ένα λυπητερό τραγούδι. Αυτοί αρνιούνται και λογοµαχούν µε τον Πέτρο.
ΠΡΑΞΗ 5
5.1 Σε ένα δρόµο στη Μάντουα. Τετάρτη µεσηµέρι
Ο Ρωµαίος µαθαίνει για το θάνατο της Ιουλιέτας και αγοράζει δηλητήριο
1. Ο Ρωµαίος θυµάται ένα ευχάριστο όνειρο και περιµένει γράµµα από τον Πατέρα
Λαυρέντιο. Όµως φτάνει ο υπηρέτης του Βαλτάσαρ χωρίς γράµµα και του λέει ότι η
Ιουλιέτα είναι νεκρή στον τάφο των Καπουλέτων.
2. Ο Ρωµαίος θρηνεί. Είναι αποφασισµένος να πεθαίνει κοντά της το ίδιο βράδυ.
3. Ζητάει να αγοράζει από έναν Φαρµακοτρίφτη το δηλητήριο. Ο Φαρµακοτρίφτης
αρχικά του λέει ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι η ποινή είναι µεγάλη, αλλά
τελικά επειδή είναι πολύ φτωχός δέχεται τα χρήµατα του Ρωµαίου για το δηλητήριο.
5.2 Στο κελί του Πατέρα Λαυρέντιου. Τετάρτη
Ο Πατέρας Λαυρέντιος µαθαίνει ότι το γράµµα του προς τον Ρωµαίο µε το σχέδιο δεν έφτασε
1. Ο Πατέρας Ιωάννης φτάνει για να πει ότι δεν µπόρεσε να βγει από την πόλη και να
παραδώσει το γράµµα στο Ρωµαίο λόγω της απαγόρευσης που επέβαλαν οι αρχές για
το φόβο της εξάπλωσης της πανούκλας. Ο Πατέρας Λαυρέντιος ετοιµάζεται να
τρέξει στον τάφο της Ιουλιέτας σχεδιάζοντας να γράψει νέο γράµµα στο Ρωµαίο.
5.3 Στο νεκροταφείο και στο τάφο των Καπουλέτων. Τετάρτη αργά νύχτα (ξηµερώµατα
Πέµπτης)
Ο Ρωµαίος σκοτώνει τον Πάρη και αυτοκτονεί πάνω στο σώµα της Ιουλιέτας η οποία ξυπνά
βλέπει τον νεκρό Ρωµαίο και µαχαιρώνεται. Ο Πατέρας Λαυρέντιος εξηγεί στον Ηγεµόνα, τους
Καπουλέτους και Μοντέγους πως έγιναν τα γεγονότα. Οι αρχηγοί των δύο οικογενειών
συµφιλιώνονται.
1. Ο Πάρης φτάνει µε λουλούδια στον τάφο της Ιουλιέτας.
2. Φτάνει και ο Ρωµαίος ο οποίος διώχνει τον Βαλτάσαρ προσπαθεί να ανοίξει τον τάφο
χωρίς να έχει δει τον Πάρη.
3. Ο Πάρης εµφανίζεται αποφασισµένος να συλλάβει τον ιερόσυλο όπως νοµίζει
Ρωµαίο. Στη σύγκρουση ο Ρωµαίος σκοτώνει τον Πάρη χωρίς να έχει καταλάβει
ποιος είναι.
4. Ο Ρωµαίος θαυµάζει την οµορφιά της νεκρής όπως νοµίζει Ιουλιέτας και πίνει το
δηλητήριο.
5. Φτάνει ο Πατέρας Λαυρέντιος, ενηµερώνεται από τον Βαλτάσαρ, που δεν είχε
αποµακρυνθεί, ότι ο Ρωµαίος είναι από ώρα µέσα στον τάφο και ανησυχεί βλέποντας
τα αίµατα στην είσοδο.
6. Μπαίνει στον τάφο την ώρα που ξυπνά η Ιουλιέτα. Προσπαθεί να την πείσει να
αποµακρυνθεί καθώς ακούγονται φωνές να πλησιάζουν. Αυτή όταν διαπιστώνει ότι ο
Ρωµαίος είναι νεκρός αρνείται και ο Πατέρας Λαυρέντιος φεύγει µόνος.
7. Η Ιουλιέτα φιλάει τον Ρωµαίο και µαχαιρώνεται.
8. Φτάνουν ο υπηρέτης του Πάρη µε φύλακες και ανακαλύπτουν τα πτώµατα. Βρίσκουν
και τον Πατέρα Λαυρέντιο και τον Βαλτάσαρ που κρύβονταν.
9. Φτάνει ο Ηγεµόνας, οι γονείς της Ιουλιέτας. Ακούνε έντροµοι τις εξηγήσεις από τους
φύλακες. Φτάνει και ο Μοντέγος λέγοντας ότι η γυναίκα του πέθανε από τη
στεναχώρια για την εξορία του Ρωµαίου. Ταράσσεται µόλις βλέπει νεκρό το γιό του.
10. Ο Πατέρας Λαυρέντιος εξηγεί όλα τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη τραγωδία.
Ο Βαλτάσαρ και ο υπηρέτης του Πάρη συµπληρώνουν.

Ο Ηγεµόνας στρέφεται προς τους γονείς και τους ζητάει να σκεφτούν τα τραγικά
αποτελέσµατα της έχθρας τους. Ο Καπουλέτος και ο Μοντέγος συµφωνούν για ειρήνη και
υπόσχονται να χτίσουν αγάλµατα για τους δύο νέους.

