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• Στο έργο του Σαίξπηρ ο αναγνώστης/ μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να εμβαθύνει στους διαφορετικούς 
ανθρώπινους χαρακτήρες. 

• Στον Macbeth βλέπει  να ξεδιπλώνονται μπροστά του 
αδυναμίες που οδηγούν τους ήρωες σε τραγικές 
αποφάσεις. (τυφλωμένος από τη φιλοδοξία του δίνει βάση 
σε κακόβουλες προφητείες και οδηγείται στο έγκλημα)  

• Στο  The Merchant of Venice  βλέπει πόσο σημαντική είναι 
η δυναμη της φιλίας και συνειδητοποιεί ότι ο ρατσισμός 
δεν είναι φαινόμενο της εποχής μας. Η κοινωνία μας ήταν 
και είναι σκληρή και άδικη απέναντι στον ξένο.  
 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης.  
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση, 

ανάληψη πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν 
στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή 
γνώσης.  

• Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών. 
Ενίσχυση της υπευθυνότητας, αυτοπεποίθησης, 
προσωπικότητας και ικανότητας του μαθητή για 
υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.  

• Βελτίωση σχέσης & επικοινωνίας καθηγητών, 
μαθητών και τοπικής κοινωνίας.  
 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• Η γνώση προσεγγίζεται ολιστικά μέσα από τη 
διασύνδεση των μαθημάτων (αγγλική γλώσσα, 
λογοτεχνία, ιστορία, μουσική, πληροφορική) 

• Βιωματική μαθηση: το θέατρο αποτελεί όχημα 
για την ψυχική καλλιέργεια των μαθητών. 

• Συνεργατική μάθηση: Διαμορφώνουν  μορφές 
συνεργασίας και πρακτικές που θα προωθήσουν 
το όραμα της αειφόρου κοινωνίας. 

 





Λίγα λόγια για το έργο 
• Υπόθεση του έργου μας: Η θεατρική ομάδα ενός σχολείου έχει δουλέψει  δύο 

έργα του Shakespeare, τον Μάκβεθ  (Macbeth) και τον Έμπορο της Βενετίας (The 
Merchant of Venice). Οι μαθητές κάνουν πρόβα μία σκηνή από τον Μάκβεθ αλλά 
τους διακόπτει έξαλλη η σκηνοθέτης γιατί το έργο που είναι προγραμματισμένο 
να παρουσιαστεί είναι Ο Έμπορος της Βενετίας.  Ανεβαίνει στη σκηνή ο 
Shakespeare, μας μιλάει για τη ζωή του και με τη σειρά του δίνει τη θέση του 
στους μαθητές / ηθοποιούς που θα παρουσιάσουν το έργο Ο Έμπορος της 
Βενετίας.  

•  Γενικές Πληροφορίες: Μάκβεθ (σκηνή): Ο βασιλιάς Μάκβεθ συναντά τις τρείς 
μάγισσες για να τον καθοδηγήσουν με τις προφητείες τους στις επόμενες κινήσεις 
του. Το πάθος του για εξουσία δεν τον αφήνει να δει καθαρά τι κρύβουν αυτές οι 
προφητείες.  

  

• Ο Έμπορος της Βενετίας: Ο Αντόνιο, Βενετός έμπορος, δανείζεται χρήματα από 
τον τοκογλύφο Σάυλοκ για λογαριασμό του φίλου του Μπασάνιο.  Ο Σάυλοκ 
απαιτεί ως εγγύηση μία λίβρα από την σάρκα του Αντόνιο, εάν εκείνος δεν 
μπορέσει να του επιστρέψει τα δανεικά. Όταν η υπόθεση φτάνει στο δικαστήριο, 
ανατρέπονται όλα. Είναι ένα έργο για την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τη δύναμη 
του χρήματος, αλλά και την γενναιοδωρία, τον αλτρουϊσμό και την ανιδιοτέλεια.  

  

  



• Macbeth is a powerful 
soldier who receives a 
prophecy that one day 
he will become a king 

 

• Ο Μάκβεθ είναι ένας 
ικανός και φιλόδοξος 
πολεμιστής. Συναντά 
στο δρόμο του τρεις 
μάγισσες  που 
προφητεύουν ότι θα 
γίνει βασιλιάς.  



Introduction 

• The prophecy kicks off a 
series of bloody and 
tragic events with 
Macbeth losing his 
sanity to a lust for 
power. His descent into 
madness is hastened by 
Lady Macbeth who 
suggests that her 
husband should kill the 
king to take his throne 

 

• Ο Μάκβεθ 
παρασύρεται από τις 
προφητείες και από την 
διψασμένη για εξουσία, 
γυναίκα του και 
δολοφονεί τον βασιλιά 
για τον διαδεχθεί στο 
θρόνο. 



Introduction 

• Though he is crowned 
king, after committing 
regicide, Macbeth ends 
up dead soon after 

• Βάφοντας με αίμα τα 
χέρια του, στέφεται 
βασιλιάς, αλλά πολύ 
σύντομα θα βρει κι ο 
ίδιος τραγικό θάνατο. 



The three witches 

• 1st witch: Round about the 
cauldron go. In the 
poisoned entrails throw. 

• All: double, double, toil and 
trouble. Fire burn and 
cauldron bubble. 

• 2nd witch: Fillet of a fenny 
snake, in the cauldron boil 
and bake. Eye of newt and 
toe of frog, wool of bat and 
tongue of dog. 

• All: Double, double, toil and 
trouble. Fire burn and 
cauldron bubble. 

• Χορεύοντας γύρω από τη 
φωτιά, τρεις μάγισσες 
ετοιμάζουν ένα μαγικό 
φίλτρο 



The three witches 
• 3rd witch: Liver of 

blaspheming Jew. Gall of 
goat and slips of yew 
silvered I the moon’s 
eclipse. Nose of Turk and 
tartar’s lips. 

• All: Double, double…… 
• 2nd witch: Cool it with a 

baboon’s blood; then the 
charm is firm and good. 

• All: Double, double, 
toil……. 

• 1st witch: By the pricking 
of my thumbs something 
wicked this way comes. 
 

• Για την παρασκευή του 
ρίχνουν μέσα στη χύτρα 
διάφορα  μυστικά 
συστατικά  



Macbeth 
• Macbeth: You black and 

midnight hags! What is it 
you do? 

• All: A deed without a name. 
• Macbeth: Answer me to 

what I ask you. 
• 1st witch: Speak! 
• 2nd witch: Demand! 
• 3rd witch: We’ll answer! 
• 1st witch: Say if you prefer 

to hear it from our mouth 
or from our masters’. 

• Macbeth: call them. Let me 
see them! 

• All: Come, high or low, 
thyself and office deftly 
show. 

 
 
 

• Εμφανίζεται ο Μάκβεθ και 
απαιτεί να του 
προφητεύσουν το μέλλον 
του. Τους ζητά να καλέσουν 
πνεύματα νεκρών 



The 3 Apparitions 
• 1st witch: He knows your 

thought. 

• 1st apparition: Macbeth, 
beware Mcduff. Beware the 
Thane of Fife. 

• Macbeth: Whatever you are, 
for your good caution, thanks! 

• 2nd apparition: Macbeth, I 
laugh to scorn the power of 
man, for none of woman born 
shall harm Macbeth! 

• Macbeth: Then live Macduff. 
What need I fear of you? 

• Το πρώτο φάντασμα τον 
προειδοποιεί να 
φυλάγεται από τον 
Μακντάφ 

 

• Το δεύτερο φάντασμα 
του λέει ότι κανένας 
θνητός που έχει γεννηθεί 
με φυσιολογικό τοκετό 
δεν αποτελεί απειλή γι’ 
αυτόν 



The 3 Apparitions 
• 3rd apparition: Macbeth shall 

never vanished be until great 
Birnam wood to high Dunsidane 
hill shall come against him. 

• Macbeth: That will never be. 
Who can bid the tree unfix his 
earth-bound root?  

• Tell me, Shall Banquo’s issue ever 
reign in his kingdom? 

• All: Show! 

• Macbeth: You are too like the 
spirit of Banquo, who bears a 
glass which shows me many 
more. Now I see it’s true. 

 

 

 

 

• Το τρίτο φάντασμα τον 
καθησυχάζει, λέγοντας 
του ότι  καμιά δύναμη 
δεν μπορεί να του 
στερήσει το θρόνο 



The ghosts and witches disappear 
 

• Macbeth: Where are they? 
Infected is the air where on 
they ride! 

• Macbeth: The castle of 
Macduff I will surprise! Give 
to the edge of the sword his 
wife, his babes and all 
unfortunate souls that trace 
him in his line. 

• Όταν οι μάγισσες 
εξαφανίζονται, ο 
Μάκβεθ,σίγουρος ότι 
κατάλαβε σωστά τα 
λεγόμενα τους, αποφασίζει 
να επιτεθεί στο κάστρο του 
Μακντάφ για να 

     τον σκοτώσει 



Director 
• Director: What are you 

people doing? This is 
supposed to be a child 
friendly show. Macbeth is 
too bloodthirsty! Get your 
act together!!! 

• Actor: But what play are 
we going to do then? 

• Τι συμβαίνει εδώ πέρα, 
παιδιά? Δεν ανεβάζουμε 
Μάκβεθ. Είναι πολύ 
αιμοβόρικο έργο. Αυτή η 
παράσταση απευθύνεται σε 
μαθητές γυμνασίου. Εμπρός 
λοιπόν, τακτοποιήστε τη 
σκηνή.  

• Ηθοποιός: Ποιο έργο θα 
παρουσιάσουμε απόψε? 



Director 
• Director: The Merchant of 

Venice. A Comedy. 
Anyway, pick up your 
props, clean up the mess 
and go backstage before 
Shakespeare finds out 
about this monkey 
business. 

• Actor: Oh sorry! It won’t 
happen again. 

• Director: Off you go now! 
Tonight’s show is about to 
begin. 

• Σκηνοθέτης: Τον Έμπορο 
της Βενετίας– Κωμωδία 

• Τέλος πάντων, μαζέψτε 
τα πράγματα σας και 
πηγαίνετε στα 
παρασκήνια πριν 
εμφανιστεί ο Σαίξπηρ και 
βάλει τις φωνές. 

• Ηθοποιός: Αμέσως 
• Σκηνοθέτης: Μην 

καθυστερείτε. Σε λίγο θα 
ξεκινήσει  η εκπομπή. 



TV Show (music score) 
• TV presenter: Good evening 

Ladies and Gentlemen! 
Tonight we’ve got some 
special guest for you. Let’s 
welcome on stage Sir 
William Shakespeare. 
(music) 

• Shakespeare: Good evening 
Ms. Samiotaki. Thank for 
inviting me to your show. 

• TV presenter: My pleasure, 
Sir. Would you like to tell us 
a few things about you? 

• Shakespeare: Yes, of 
course.  
 

• Καλησπέρα σας κυρίες και 
κύριοι, απόψε έχουμε κοντά 
μας έναν ξεχωριστό 
καλεσμένο. Ας υποδεχτούμε 
λοιπόν τον Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ. 

• Shakespeare:  Καλησπέρα 
κυρία Σαμιωτάκη. Σας 
ευχαριστώ για την 
πρόσκληση στην εκπομπή 

• TV Presenter: Είναι τιμή μας 
που είστε απόψε εδώ. Θα 
θέλατε να μας πείτε δυο 
λόγια για σας? 

• Shakespeare:  Ναι φυσικά 



William Shakespeare 

• My name is William 
Shakespeare. 

• Actor, poet, playwright 

• and a businessman,  

 of course. 

 

• Ονομάζομαι Ουίλλιαμ 
Σαίξπηρ 

• Ηθοποιός, ποιητής, 
θεατρικός συγγραφέας  

• Αλλά και 
επιχειρηματίας 



Shakespeare 

• I was born in 
Stratford-Upon-
Avon in 1564 

• Γεννήθηκα στο 
Στράτφορντ το 
1564 

  



Shakespeare 
• I studied Latin, Greek 

and History but I left 
school at the age of 14. 
It was a bit boring and 
the teachers were too 
strict for an 
adventurous type like 
me. 

• Στο σχολείο διδάχθηκα 
Λατινικά, Ελληνικά και 
Ιστορία 

• Το εγκατέλειψα όταν 
ήμουν 14 χρονών 

• Τα μαθήματα βαρετά 
και οι δάσκαλοι 
υπερβολικά αυστηροί 
για ένα ανήσυχο 
πνεύμα σαν και το δικό 
μου. 

 



Shakespeare 

• At the age of 18, I got 
married to Ann 
Hathaway.  

• Now, one would say 
that I was too young 
but I was crazy about 
her and her parents 
were very strict.  

• Keep in mind that it was 
400 years ago. 

• Παντρεύτηκα την Άνν 
πολύ μικρός, μόλις 18 
χρονών.  

• 400 χρόνια πριν τα 
πράγματα ήταν 
δύσκολα για τους 
ερωτευμένους 



Shakespeare 
Sometime before 1590, I 
decided to go to London.  

I had to get a job to 
support my family.  

At first, I worked as an 
actor but, after a while, I 
started writing plays, too.  

You see my career needed 
a boost. 

• Αναζητώντας καλύτερες 
προοπτικές εργασίας 
πήγα στο Λονδίνο.  

• Εκεί δούλεψα σαν 
ηθοποιός και αργότερα 
άρχισα να γράφω τα 
πρώτα μου έργα. 



The Plague 

• In 1593, the plague, a 
terrible disease, killed 
thousands of people. 
The theaters were 
closed so I started 
writing poems. Short 
ones though, called 
sonnets. 

 

 

 

 

• Όταν ξέσπασε επιδημία 
πανώλης, έμεινα χωρίς 
δουλειά. Τότε 
ασχολήθηκα με την 
ποίηση. 



Shakespeare 

• When things started 
getting better I decided 
to become a 
businessman. That was 
certainly a much more 
profitable job.   

• Όταν η κατάσταση 
βελτιώθηκε έγινα 
επιχειρηματίας 

  



The Globe Theatre 

• I helped build a theatre 
called The Globe. It was 
round and had space 
for 3,000 people. It was 
a great project, well 
ahead its time. 

 

• Απέκτησα το δικό μου 
θέατρο.  

• Το ονόμασα The Globe  

• Χωρούσε 3.000 θεατές 

 



Shakespeare & Language 

• I coined many of the 
words that you use in 
your everyday language 

• Δημιούργησα πολλές 
καινούριες λέξεις και 
εκφράσεις που 
χρησιμοποιούνται 
μέχρι σήμερα 



Shakespeare’s plays 

• I wrote 38 plays. 
Tragedies like Macbeth 
and Hamlet. 

• History plays like King 
John. 

• Comedies like The 
Merchant of Venice, 
which we are going to 
present here tonight 

• Έγραψα 38 θεατρικά έργα 

• Απόψε θα σας 
παρουσιάσουμε το έργο  

  « Ο Έμπορος της Βενετίας» 

 



The Merchant of Venice 
introduction 

Come and hear us tell a tale 
Of life in Venice long ago 

The tale of Shylock’s evil plan  
And how he tricked Antonio 

It’s a story of friendship and love, 
It’s a story of terrible greed, 

It’s a story of keeping your word 
And helping your friends in need. 

So listen to us carefully 
There are many things to learn 
About how we should try to be 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Antonio: To be honest my 
friends, I don’t know why 
I am so sad. 

• Salarino: Well, my friend, 
you are worried about 
your ships. Your mind is 
out there getting tossed 
in the ocean with them. 

 

• Antonio: Φίλοι μου, έχω 
πολύ κακή διάθεση 

 

• Salarino: Φαντάζομαι ότι 
ανησυχείς για τα καράβια 
σου, που ταξιδεύουν 
φορτωμένα με προϊόντα 
στις αφιλόξενες 
θάλασσες 



Act I. Scene I. Venice. A street 
• Solanio: Believe me, sir, if I 

had such risky business 
ventures in other countries 
I would be sad, too. I would 
worry about it every 
second. 

• Salarino: I would be scared 
every time I glanced at the 
sand in an hour glass. I 
would imagine my ships 
wrecked on sandbars. 
Antonio is sad because he 
is worried about his cargo.  

 

• Solanio: Είναι φυσικό να 
έχει κανείς αγωνία όταν 
κάνει δουλειές με ρίσκο 

 

• Salarino: Εγώ θα είχα 
χάσει τον ύπνο μου. Είναι 
λογικό να είναι τόσο 
αγχωμένος ο Αντόνιο 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Antonio: Believe me, no, 
that’s not it. My financial 
situation is healthy. Plus, I 
don’t have all my money 
invested in one ship.  

• Salarino: Well then, Why 
are you sad? Are you in 
love?  

• Antonio: Oh, come on! 
Give me a break! 

 

• Antonio: Τα οικονομικά 
μου είναι ανθηρά. 
Εξάλλου, δεν έχω 
επενδύσει όλα μου τα 
χρήματα σε ένα μόνο 
πλοίο. 

• Salarino: Τότε γιατί είσαι 
τόσο κατσούφης? Είσαι 
ερωτευμένος? 

• Antonio: Ούφ! Μην 
ασχολείστε μαζί μου… 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Salarino: You are not in 
love either. Fine, let’s say 
you are sad because you 
are in bad mood. 

• Solanio: Here comes 
Bassanio. He is not alone 
though. Gratiano and 
Lorenzo are 
accompanying him. 

• Antonio: Thank you for 
being so kind, my friends! 

 

• Salarino: Όπως αγαπάς. 

• Solanio: Έρχεται ο 
Μπασσάνιο με τον 
Λορέντζο και τον 
Γκρατιάνο. Είναι ώρα να 
πηγαίνουμε 

• Antonio: Να είστε καλά 
φίλοι μου 

 

 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Gratiano: You don’t look 
well, Antonio. You are 
taking things very 
seriously. 

• Antonio: For me the 
world is just the world. A 
stage where every man 
has a part to play and 
mine is a sad one. 

• Gratiano: Then, I will play 
the happy fool to cheer 
you up. 
 

• Gratiano: Φίλε μου, δεν 
πρέπει να τα παίρνεις 
όλα τόσο σοβαρά 

• Antonio: Δυστυχώς, 
βλέπω πάντα τη 
στενάχωρη πλευρά των 
πραγμάτων 

• Gratiano: Θα φροντίσω 
εγώ να σου φτιάξω τη 
διάθεση 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Lorenzo: We will see you at 
dinner time. I must be one of 
those silent so-called wise men 
because Gratiano never lets 
me get a word in. 

• Gratiano: If you get around me 
for two more years, you will 
forget the sound of your own 
voice. I won’t ever let you 
speak. 

• Antonio: Goodbye my friends. 
I will start talking a lot 

• Lorenzo: Θα 
συναντηθούμε 
αργότερα. Αμφιβάλω 
βέβαια αν ο 
Γκρατιάνο μ’ αφήσει 
να μιλήσω 

• Gratiano: Αυτό 
σου’λειπε.  

• Antonio: Να’στε καλά 
φίλοι μου. Μου 
φτιάξατε τη διάθεση 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Bassanio: Gratiano talks 
more nonsense than any 
other man in Venice. 

• Antonio: Well, tell me 
now who is this lady, the 
one you said you are 
taking a special trip for? 

 

• Bassanio: Ο Γκρατσιάνο 
είναι πολύ κουραστικός. 
Μιλάει συνέχεια 

• Antonio: Μην δίνεις 
σημασία. Πες μου, ποια 
είναι η κοπέλα για την 
οποία ενδιαφέρεσαι?  



Act I. Scene I. Venice. A street 
• Bassanio: There is a girl in 

Belmont. Her name is Portia. 
O my Antonio, She is rich, 
beautiful and a good person. I 
think she likes me. If I had 
enough money to hold my 
own against her suitors, I 
could win her. 

• Antonio: I am afraid I can’t 
give you the cash you need. 
You see all my money is tied 
up in that cargo that is still at 
sea. But I could get a business 
loan. Go see who will lend us 
money.  

 

• Bassanio: Την λένε Πόρτια.  Ζει 
στο Μπελμόντ. Είναι όμορφη, 
πλούσια και ευγενική. Είμαι 
σίγουρος πως αν είχα την 
οικονομική δυνατότητα θα 
μπορούσα να την διεκδικήσω 

• Antonio: Δυστυχώς δεν είμαι 
σε θέση να σου δανείσω τα 
χρήματα που χρειάζεσαι.  Θα 
μπορούσα όμως να πάρω 
δάνειο.  Πήγαινε να δεις αν 
υπάρχει κάποιος που θα 
μπορούσε να μας τα δανείσει  



Act I. Scene I. Venice. A street 
• Shylock: Three thousand 

ducats! Well…….. 

• Bassanio: Ay, sir, for three 
months. 

• Shylock; For three months! 
Well… 

• Bassanio: As I have already told 
you, Antonio will guarantee for 
the loan. 

• Shylock: Antonio is a good man 

• Bassanio: Have you heard 
anything to the contrary? 

 

• Shylock: 3.00 Δουκάτα … 

• Bassanio: Ναι, για τρεις 
μήνες 

• Shylock: Χμ ……… 

• Bassanio: Ο Αντόνιο θα 
εγγυηθεί για το δάνειο 

• Shylock: Ο Αντόνιο είναι 
πολύ αξιόπιστος 

• Bassanio: Δεν νομίζω να 
έχεις ακούσει κάτι άσχημο 
γι’ αυτόν 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Shylock: Oh no, no! What 
I really wanted to say is 
that he has enough 
money to guarantee the 
loan. But his investments 
are uncertain right now. 
He has one ship heading 
for Tripolis and another 
for Indies .  

 Three thousand ducats! I 
think I may take this 
bond.  

 May I speak with 
Antonio? 

• Shylock: Το αντίθετο. 
Όλοι τον εκτιμούν. Απλώς 
οι επιχειρήσεις του δεν 
πηγαίνουν πολύ καλά 
τελευταία. 

 Τέλος πάντων! Θα σας 
δώσω το δάνειο που 
θέλετε. 

 Θα μπορούσα όμως να 
μιλήσω με τον Αντόνιο? 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Bassanio: Of course! If 
you like you can dine with 
us. 

• Shylock: Yes, to smell 
pork! I will buy with you, 
sell with you, talk with 
you, but I will not eat 
with you nor pray with 
you. 

• Bassanio: This is Signor 
Antonio. 

• Bassanio: Φυσικά. Έλα να 
δειπνήσεις μαζί μας 

• Shylock: Προτιμώ να 
διατηρήσουμε τη σχέση 
μας σε καθαρά 
επαγγελματικό επίπεδο 

• Bassanio: Όπως νομίζεις. 
Μα, Να! έρχεται και ο 
Αντόνιο 

 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Shylock: He lends 
money without interest 
and lowers the interest 
rate in Venice! 

• Antonio (to Bassanio): 
Does he know how 
much you want? 

• Shylock: Ay, Ay, three 
thousand ducats. 

• Antonio: And for three 
months. 

• Shylock: Ο Αντόνιο χαλάει 
την πιάτσα. Δανείζει 
χωρίς τόκο. 

• Antonio: (στον 
Μπασσάνιο) Ξέρει πόσα 
χρήματα ζητάμε? 

• Shylock: Έχω ενημερωθεί: 
3000 δουκάτα 

• Antonio: Για τρεις μήνες 



Act I. Scene I. Venice. A street 
• Shylock: Three months. Well, 

then, about your 
guarantee…. I thought you 
said you don’t lend or 
borrow with interest. 

• Antonio: Exactly! That’s not 
how I do business. 

• Shylock: Three months from 
twelve; then, let me see; the 
interest will be ….. 

• Antonio: Well Shylock, are 
you going to lend us the 
money, or not? 

 

• Shylock: Καλά, αλλά με τι 
εγγύηση? Απ’ ό,τι ξέρω 
εσύ δεν δανείζεις με 
τόκο. 

• Antonio: Σωστά τα λες 
• Shylock: Άσε με να το 

σκεφτώ. Στην περίπτωση 
μας ο τόκος θα είναι …….  

• Antonio: Αμάν πια 
Σάιλοκ! Θα μας δανείσεις 
τα χρήματα ή όχι? 



Act I. Scene I. Venice. A street 
• Shylock: Well, Antonio, you 

have often insulted my 
money and my business 
practices in Rialto. You called 
me a dirty dog and you spat 
on my clothes.  

 And all these because I use 
my own money to make 
profit.  

 And now it looks like you 
need my help.  

 All right, then I will lend you 
the money despite the fact 
that you have insulted me so 
many times. 

 

• Shylock: Πρόσεχε Αντόνιο 
πως μιλάς. Ξεχνάς μου 
φαίνεται ότι με 
αποκαλείς βρωμόσκυλο 
και με ειρωνεύεσαι κάθε 
φορά που με βλέπεις. 

 Σ’ ενοχλεί που θέλω να 
έχω κέρδος από τις 
συναλλαγές μου 

 Τώρα όμως χρειάζεσαι τη 
βοήθειά μου. Κοίτα πως 
τα φέρνει η ζωή! 

 Τέλος πάντων, θα σου 
δανείσω το ποσό που 
χρειάζεσαι 

 



Act I. Scene I. Venice. A street 

• Antonio: I might do it 
again if you keep on 
talking like that.  

• Shylock: Come with me 
to a notary. We will make 
it official. But if you don’t 
repay me on time, your 
penalty will be a pound of 
your flesh to be cut off 
whatever part of your 
body I like. 

 

 

 

 

• Antonio: Δεν παλεύεσαι 
Σάιλοκ! 

• Shylock: Πάμε σε έναν 
συμβολαιογράφο. Θέλω 
να είναι όλα νόμιμα. Δεν 
θα ζητήσω τόκο. Θα βάλω 
όμως έναν όρο στο 
συμβόλαιο: Σε περίπτωση 
που δεν μου τα 
επιστρέψεις εγκαίρως θα 
κόψω ένα κομμάτι από τη 
σάρκα σου   



• Bassanio: You can’t sign 
such a contract for me. 

• Antonio: Don’t worry, my 
friend. I will pay it off 
much earlier. 

• Shylock: I will go get the 
money right away. 

• Antonio: Hurry up, my 
gentle friend. 

 

• Bassanio: Αυτό είναι 
παράλογο! Μην το 
υπογράψεις Αντόνιο. 

• Antonio: Μην ανησυχείς. 
Θα το εξοφλήσω 
εγκαίρως. 

• Shylock: Τέλεια. Πάω να 
φέρω τα χρήματα. 

• Antonio: Κάνε γρήγορα, 
φίλε μου 



• Solanio: I have never heard of a 
man so confused, as Shylock. He 
was running up and down the 
streets shouting “ My daughter! 
Oh my ducats! Oh my daughter!  
She ran off with a Christian!” 

• Salarino: I know! All the boys in 
Venice are following him, crying, 
“his daughter, and his ducats!” 

• Solanio: I hope that our friend 
Antonio will manage to repay his 
loan on time. Otherwise he will 
be in great trouble. 

 

• Solanio: Τι έπαθε ο Σάιλοκ? 
Έτρεχε πάνω κάτω σαν 
τρελός φωνάζοντας: η κόρη 
μου, τα λεφτά μου, η κόρη 
μου κλέφτηκε με 
Χριστιανό……  

• Salarino: Έχει γίνει ο 
περίγελος της πόλης 

• Solanio: Ελπίζω ότι ο 
Άντόνιο θα καταφέρει να 
αποπληρώσει το δάνειο 
εγκαίρως. Φοβάμαι ότι η 
οργή του Σάιλοκ θα 
ξεσπάσει επάνω του. 



• Solanio: Now, what news 
on the Rialto?  

• Salarino: Well, there is a 
rumor that one of 
Antonio’s ships wrecked 
in the English Channel. 

• Solanio: Poor Antonio! 
Well, the point is he has 
lost a ship. 

• Salarino: I hope that’s all 
he loses. 
 

• Solanio: Έχεις άλλα νέα 
από το Ριάλτο 

• Salarino: Υπάρχει μια 
φήμη ότι ένα από τα 
πλοία του Αντόνιο 
ναυάγησε στα στενά της 
Μάγχης 

• Solanio: Αυτό δεν είναι 
καλό για τον φίλο μας 

• Salarino: Ας ελπίσουμε 
ότι δεν θα έχει άλλες 
απώλειες 



• Salarino: How now 
Shylock? 

• Shylock: You know, none 
so well, none so well as 
you, of my daughter’s 
flight. My own flesh and 
blood to rebel! 

 

• Salarino: Να κι ο Σάιλοκ! 
Τι γίνεται, όλα καλά? 

• Shylock: Με 
ειρωνεύεστε? Αφού 
γνωρίζετε πολύ καλά ότι 
η κόρη μου κλέφτηκε με 
Χριστιανό. Το ίδιο μου το 
παιδί ….. 

 



• Salarino: there’s more 
difference between your 
flesh and hers than between 
jet and ivory. But tell us, did 
you hear anything about 
Antonio’s losses at sea? 

• Shylock: That’s another bad 
deal. A bankrupt. He used to 
call me usurer. Let him think 
about his debt now! 

• Salarino: Why, I am sure, if 
he can’t pay you back, you 
will not take his flesh. 
What’s that good for? 

 

• Salarino: Ούτε η ίδια σου η 
κόρη δεν μπορούσε να σε 
ανεχτεί!  Άστα αυτά τώρα, 
άκουσες για τις δυσκολίες 
που περνάει ο Αντόνιο? 

• Shylock: Αυτός χρεοκόπησε. 
Να δούμε πως θα καταφέρει 
να μου εξοφλήσει το δάνειο 

• Salarino: Φαντάζομαι ότι θα 
του δώσεις παράταση. Δεν 
θα ζητήσεις να τηρηθεί ο 
όρος του συμβολαίου.  Σε τι 
θα σου χρησιμεύσει ένα 
κομμάτι από την σάρκα του… 



Shylock 
• To bait fish withal! If it will 

feed nothing else, it will 
feed my revenge.  

• He has disgraced me, 
laughed at my losses, 
mocked at my gains, 
scorned my nation– and 
what’s his reason? I am a 
Jew! Has not a Jew eyes? 
Has not a Jew hands, 
organs, senses, affections, 
passions? Fed with the 
same food as a Christian is?  

 

• Θα το κάνω τροφή για τα 
ψάρια. Το μόνο που με 
νοιάζει είναι η εκδίκηση 

• Με ταπείνωσε τόσες 
πολλές φορές χωρίς να 
υπολογίσει ότι κι εγώ είμαι 
άνθρωπός όπως κι εσείς 

• Επειδή είμαι Εβραίος δεν 
σημαίνει ότι είμαι 
κατώτερος ή διαφορετικός 
από σας  

 



Shylock 
• If you prick us, do we not 

bleed? If you tickle us, do 
we not laugh? If you 
poison us, do we not die? 
And if you wrong us, shall 
we not revenge?  

• If we are like you in the 
rest, we will resemble you 
in that. The villainy you 
teach me I will execute, 
and it shall go hard but I 
will better the 
instructions. 
 

• Βιώνουμε τον πόνο και τη 
χαρά το ίδιο έντονα όπως 
κι εσείς 

• Πώς λοιπόν περιμένετε 
από μας να μην 
αντιδράσουμε όταν μας 
προσβάλετε? 

• Εγώ λοιπόν σκοπεύω να 
εφαρμόσω κατά γράμμα 
τους δικούς σας νόμους 



• Solanio: Here comes another 
of the tribe. 

• Shylock: How now Tubal? Have 
you found my daughter? 

• Tubal: I often went to places 
where I heard news about her, 
but I couldn’t find her. 

• Shylock: I wish my daughter 
were dead at my feet wearing 
her jewels in her ear!  

• Tubal: Other men have had 
bad luck, too. Antonio, as I 
heard, has lost a ship coming 
from Tripoli 

 

 

• Solanio: Κάποιος έρχεται 
• Shylock: Τι συμβαίνει, 

Τούμπαλ. Βρέθηκε η 
κόρη μου? 

• Tubal: Δυστυχώς όχι. 
• Shylock: μακάρι να την 

έβρισκα έστω και νεκρή 
αλλά με τα κοσμήματα 
της ……. 

• Tubal : Μη τα βάφεις 
μαύρα. Κι άλλοι έχουν 
ατυχίες. Ο Αντόνιο για 
παράδειγμα. Έχασε κι 
άλλο πλοίο! 

 



• Shylock: Is it true? Is it true? 
• Tubal: I spoke with some of 

the sailors who survived from 
the wreck. 

• Shylock: I thank you, good 
Tubal. Good news, good 
news. 

• Tubal: Antonio is certainly 
ruined. 

• Shylock: That’s true, that’s 
very true.  I will have the 
heart of him, and when he is 
out of Venice I can make 
what merchandise I will. 
 

• Shylock: Τι μου λες! 
• Tubal: Την αλήθεια. 
• Shylock: Επιτέλους φίλε 

μου, καλά νέα 
• Tubal: Ο Αντόνιο 

καταστράφηκε οικονομικά 
• Shylock: Δεν μένει πια παρά 

μόνο η φυσική του 
εξόντωση. Μετά θα 
συνεχίσω ανενόχλητος τις 
επιχειρηματικές μου 
δραστηριότητες 



BELMONT 



In Portia’s house 



Belmont. In Portia’s house 

• Portia: I pray you tarry: wait 
a day or two before you 
hazard; for, in choosing 
wrong, I lose your company. 

• Bassanio: Let me choose, 
for as I am I live upon the 
rack. 

• Portia: Away, then! I am 
locked in one of them. If 
you do love me, you will 
find me out 

• P: Σε παρακαλώ, περίμενε 
μια δυο μέρες πριν 
διαλέξεις. Η παρέα σου μου 
είναι τόσο ευχάριστη 
 

• B: Άσε με να διαλέξω. 
Πρέπει να τελειώσει αυτό 
το μαρτύριο 
 

• P: Έχεις δίκιο. Είμαι 
σίγουρη ότι θα βρεις που 
είναι κρυμμένο το 
πορτραίτο μου 



Bassanio 

• Bassanio: You can’t judge a 
book by its cover. People are 
often tricked by false 
appearances. Many people are 
cowards at heart but wear 
beards like Hercules and Mars.  

• So, I won’t choose this fancy 
gold box. It’s like the gold that 
Midas couldn’t eat. 

• I won’t choose the silver one 
either because common coins 
are made of. 

• But I will choose the humble 
lead one, though it doesn’t 
look very promising. 
 

• Ότι λάμπει δεν είναι 
χρυσός. Το χρυσό κουτί μου 
θυμίζει την απληστία του 
Μίδα. Γι’ αυτό δεν θα το 
διαλέξω 

• Ούτε και το ασημένιο γιατί 
είναι το μέταλλο που 
χρησιμοποιούμε για να  
φτιάξουμε νομίσματα 

• Θα επιλέξω το πιο ταπεινό 
από τα τρία που είναι 
φτιαγμένο από μόλυβδο 
 



Bassanio 

• Bassanio: What do we have 
in here? Fair Portia’s 
portrait! There is a note 
attached to it. Let me read 
it. 

“ You that choose  
not by the view 
   Chance as fair  

and  
choose as true 

   Since this fortune falls to you 
   Be content and seek no 

new.” 
• A gentle scroll. Fair lady, by 

your leave! 
 

• Να το πορτραίτο της Πόρτια 
. Ήταν μέσα στο κουτί. 
Υπάρχει κι ένα σημείωμα. 
Για να δούμε τι λέει: 
 

• Eπέλεξες σωστά και θα 
ανταμειφθείς. Μπορείς να 
παντρευτείς την κόρη μου 
και να μοιραστείς την 
περιουσία της 



• Portia: Myself and what is 
mine to you and yours is 
now converted. I give 
them with this ring.  

• But if you ever give this 
ring away or lose it, our 
love will be ruined. 

• Bassanio: Madam, I am 
speechless! I will be 
wearing it for as long as I 
am alive. 

 

• P: Ότι μου ανήκει είναι 
πια και δικό σου. Αυτό το 
δαχτυλίδι ας σφραγίσει 
τη σχέση μας για πάντα. 
Μην το αποχωριστείς 
ποτέ 

• B: Δεν ξέρω τι να πω! Θα 
το φοράω όσο ζω 



• Gratiano: My lord Basssanio and 
my gentle Lady, may I have your 
permission to get married, too? 

• Bassanio: With all my heart if 
you can find a wife! 

• Gratiano: I thank you, your 
lordship. I have already found 
one. You fell in love with Portia, I 
fell in love with her maid. 

• Portia: Is it true Nerissa? 
• Nerissa: Madam, it is. I hope it is 

alright with you. 
• Bassanio: We would be honored 

to have join us in our marriage. 
• Gratiano: Let’s bet 1,000 ducats 

that our first child will be a son. 
 

• G: Αφέντη μου θα ήθελα να 
μου δώσεις την άδεια να 
παντρευτώ κι εγώ 

• B: Με χαρά, αν βρεις 
υποψήφια νύφη  

• G:  Την έχω ήδη βρει, είναι η 
Νερίσα, η φίλη της Πόρτια 

• P: Τι ακούω Νερίσα? 
• N: Ελπίζω να μη σας πειράζει 
• B: Φυσικά και δεν μας 

πειράζει.  Οι γαμοι μας θα 
τελεστούν μαζί 

• G: 1000 Δουκάτα στοίχημα ότι 
το πρώτο μας παιδί θα είναι 
αγόρι 



Enter Salerio, a messenger from 
Venice 

•  Salerio: This letter is for 
you my Lord. It is from 
signor Antonio. 

• Portia (to Bassanio): The 
news must be terrible. 
Something must have 
happened to one of his 
friends. 

• Bassanio: O sweet Portia! 
These are some of the 
worst words that ever 
stained a paper.  

• S: Αυτό το γράμμα είναι 
από τον Αντόνιο 
 

• P: Κάτι άσχημο πρέπει να 
έχει συμβεί 
 

• B: Καλή μου Πόρτια! Η 
κατάσταση  δεν 
μπορούσε να είναι 
χειρότερη. Θα 
καταλάβεις μόλις σου 
διαβάσω το γράμμα 



Bassanio 
• Bassanio: (reading the letter) 
“ My dear Bassanio,  
   I have lost all my ships.  
   My bond to the Jew is forfeit, 
  and since in paying it, it is 
impossible I should live, all debts 
are cleared between you and I.” 
(to Portia) When I told you my 
state was nothing, I should have 
told you that it was worse than 
nothing. You see, I have 
borrowed money from a dear 
friend, who in turn borrowed 
money from his worst enemy for 
my sake. My friend is in great 
trouble right now. 
 

• Φίλε μου, καταστράφηκα 
οικονομικά. Έχασα όλα μου τα 
πλοία. Δεν είναι δυνατόν να 
εξοφλήσω το γραμμάτιο που έχω 
υπογράψει. Αυτό είναι το τέλος 
μου. 

• Γι’αυτό σου χαρίζω τα χρέη σου 

 

• (στην Πόρτια) Είχα δανειστεί 
χρήματα από έναν φίλο μου ο 
οποίος ,για χάρη μου, τα είχε 
δανειστεί από τον χειρότερο του 
εχθρό.  

• Ο φίλος μου είναι σε πολύ 
δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή 



• (to Salerio): Is it true Salerio? 
Have all his ships wrecked? 

• Salerio: I am afraid so, my Lord. 
Anyway, even if he had the 
money to pay off his debt, 
Shylock wouldn’t take it. 

• Portia: How much does he owe 
him? 

• Bassanio: For me, 3 thousand 
ducats. 

• Portia: What, so little? Pay him 6 
thousand and deface the bond. 
Make all the necessary 
arrangements and leave. 

• Bassanio: I will make haste. 

• B: (στον Σαλέριο) Είναι 
αλήθεια ότι έχασε όλα του 
τα πλοία? 

• S: Δυστυχώς, ναι! Αλλά 
ακόμη κι αν είχε τα χρήματα 
ο Σάιλοκ δεν θα τα δεχόταν 

• P: Πόσα του χρωστά? 

• B: 3.000 δουκάτα 

• P: Μόνο? Δώσε στο Σάιλοκ 
τα διπλά για να ξοφλήσεις το 
χρέος. Πήγαινε, μην αργείς 

• B: Έχεις δίκιο. Πάω να 
ετοιμαστώ. 



• Portia (to Salerio): Take 
this letter to Padua as fast 
as you can. Make sure 
you put it into the hands 
of cousin Bellario, the 
famous lawyer. Take 
whatever clothes and 
letter he gives you and 
bring them back here as 
soon as possible. I will 
meet you at the port.  

• Salerio: Madam, I will do 
my best. (exit) 

• P: (στον Σαλέριο) πάρε 
αυτό το γράμμα και 
φρόντισε να φτάσει 
εγκαίρως στον Μπελάριο 
τον ξακουστό δικηγόρο. 
Πάρε ότι ρούχα και 
έγγραφα σου δώσει και 
φέρτα μου όσο πιο 
γρήγορα γίνεται 
 

• S: Θα κάνω ότι καλύτερο 
μπορώ 



• Portia: Come on, Nerissa; 
I have many things to do 
and I need your help. We 
will be disguised as men. 

• Nerissa: Why shall we 
turn to men? 

• Portia: Come, I will tell 
you my whole plan on the 
way to Venice. It’s a long 
way to go. We must hurry 
up. It’s our only hope to 
save Antonio 
 

• P: Έλα μαζί μου, Νερίσα. 
Χρειάζομαι τη βοήθειά 
σου. Θα μεταμφιεστούμε 
σε άνδρες. 

• N: Για ποιό λόγο θα το 
κάνουμε? 
 

• P: Θα σου τα εξηγήσω 
όλα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού μας. Φεύγουμε 
για Βενετία…… 



Venice. A court of justice 

• Duke: (to Antonio) I feel sorry for 
you; You were unlucky enough to 
face the cruelty of someone with 
no feelings at all. 

• Antonio: I am armed to suffer his 
very tyranny and rage. 

• Duke: Call Shylock into the court. 

• Duke: Shylock, everyone thinks 
and I agree with them, that you 
are not such a cruel person. They 
think that at the last second you 
are going to show mercy. 

• D: (στον Αντόνιο) Ειλικρινά 
λυπάμαι για τη δύσκολη 
θέση στην οποία βρίσκεστε! 
Είχατε την ατυχία να 
βιώσετε τη σκληρότητα 
ενός άκαρδου ανθρώπου 

• A: Είμαι προετοιμασμένος 
για όλα 

• D: Καλέστε τον Σάιλοκ στην 
αίθουσα. 

• Σάιλοκ, είμαι σίγουρη ότι 
δεν είσαι τόσο άκαρδος όσο 
σε παρουσιάζουν. Πιστεύω 
ότι την τελευταία στιγμή θα 
δείξεις έλεος 

 



A Court of Justice 

• Shylock: I have already 
informed you about my 
intentions. I won’t change 
my mind. 

• Bassanio: You are such a 
heartless person! 

• Shylock: I am not bound 
to please you with my 
answers. 

• Antonio: Don’t bother 
arguing with him 
Bassanio.  

• S: Δεν υπάρχει 
περίπτωση να αλλάξω 
γνώμη 

• B: Δεν μπορεί να είσαι 
τόσο άκαρδος! 

• S: Δεν είμαι 
υποχρεωμένος να σε 
ικανοποιήσω με τις 
απαντήσεις μου 

• A: Μην ασχολείσαι μαζί 
του, Μπασάνιο 



A Court of Justice 

• Bassanio: For your 
three thousand ducats 
here, get six. 

• Shylock: Even if you 
offered me six times 
this I wouldn’t accept it. 
I would choose to get 
my bond. 

• B: Σου προσφέρω τα 
διπλά χρήματα. Δέξου 
τα κι ας σταματήσει 
αυτό το μαρτύριο 

• S: Δεν θα υποχωρούσα 
ακόμη κι αν μου έδινες 
πολλαπλάσια 



• Duke: (to Shylock) How 
can you ever hope for 
mercy for yourself when 
you never give any? 

• Shylock: Why should I 
worry? I haven’t done 
anything wrong.  

• Nerissa (dressed like a 
lawyer): Good afternoon 
my Lady. Bellario greets 
your grace. Here’s a letter 
from him. 
 

• D: (στον Σάιλοκ) Αν 
δείξεις έλεος και 
συγχωρήσεις τον Αντόνιο 
θα το εκτιμήσουν όλοι  

• S: Δεν με νοιάζει. Δεν έχω 
βλάψει κανέναν 

• N: (μεταμφιεσμένη σε 
δικηγόρο) Καλησπέρα 
αξιότιμη κυρία πρόεδρε. 

• Σας φέρνω ένα γράμμα 
από τον διάσημο 
δικηγόρο Μπελάριο 



• Bassanio: (to Shylock) 
Why are you sharpening 
your knife so eagerly?  

• Shylock: To cut the 
penalty from that 
bankrupt over there. 

• Gratiano: Oh, you are 
such a disgusting dog. You 
make me forget I am a 
human being. 

• Shylock: Calm down, sir. 

• B: (στον Σάιλοκ) Εσύ γιατί 
ακονίζεις το μαχαίρι σου? 

• S: Για να πάρω αυτό που 
μου ανήκει 

• G: Είσαι απαίσιος. Με 
κάνεις να ξεχνώ ότι είμαι 
άνθρωπος 

• S: Μην ταράζεστε κύριοι 



• Duke: This letter from 
Bellario introduces a 
young and well 
educated Lawyer to our 
court. Where is he? I 
am anxious to meet 
him. 

• Nerissa: He is waiting 
for you to call him, 
madam. 

• D: Ο Μπελάριο έστειλε 
στη θέση του έναν νέο 
και πολύ ικανό 
δικηγόρο. Που είναι? 
θα ήθελα να τον 
συναντήσω 

• N: Περιμένει να τον 
καλέσετε στην αίθουσα 



• Duke: Did old Bellario send 
you? 

• Portia: Yes, my lady. 

• Duke: Are you familiar with 
the case that is tried in this 
court? 

• Portia: I am thoroughly 
informed of the case. Which 
one is the merchant here, 
and which the Jew? 

• Duke: Antonio and old 
Shylock. 

• D: Έρχεστε εκ μέρους του 
Μπελάριο? 

• P: Μάλιστα 

• D: Έχετε ενημερωθεί για 
την υπόθεση που 
εκδικάζεται απόψε? 

• P: Με κάθε λεπτομέρεια. 
Ποιος από τους δύο είναι ο 
έμπορος και ποιος ο 
Σάιλοκ? 

• D: Να ο Αντόνιο, στο 
εδώλιο. Πλάι του ο Σάιλοκ 



• Portia: (to Antonio) Do 
you confess the bond? 

• Antonio: I do. 

• Portia: (to Shylock) I 
believe that you must 
show mercy. 

• Shylock: What forces 
me to do so? Why? 

• P: Αποδέχεσαι τους 
όρους του 
συμβολαίου? 

• A: Μάλιστα 

• P: (στον Σάιλοκ) Θεωρώ 
ότι πρέπει να δείξεις 
έλεος και να 
υποχωρήσεις 

• S: Γιατί να το κάνω? 



• Portia: Mercy is a 
double blessing. It 
blesses the one who 
gives it and the one 
who receives it. 

• Shylock: Who cares 
about blessing! I 
demand the law, the 
penalty and forfeit of 
my bond. 

 

• P: Είναι ανθρώπινο να 
συγχωρείς. Δείχνει 
μεγαλοψυχία  

• S: Δεν με ενδιαφέρουν 
τα μεταφυσικά σας. 
Απαιτώ να εφαρμοστεί 
ο νόμος. 

 



• Portia: Could I take a look 
on the contract? 

• Shylock: Here it is, most 
reverend doctor.  

• Portia: This bond wasn’t 
paid in due time, so 
Shylock can lawfully claim 
a pound of Antonio’s flesh 
to be cut off him. 

• Shylock: Deliver the 
verdict. It is getting tiring! 

• P: Θα μπορούσα να 
διαβάσω το συμβόλαιο? 

• S: Βεβαίως 
• P: Από τη στιγμή που δεν 

εξοφλήθηκε εγκαίρως το 
γραμμάτιο, ο Σάιλοκ έχει 
κάθε δικαίωμα να κόψει 
ένα κομμάτι από τη 
σάρκα του Αντόνιο, όπως 
είχε συμφωνηθεί 

• S: Να τελειώνει η 
διαδικασία. Με κούρασε! 



• Portia: What about you 
merchant? Would you like to 
say something? 

• Antonio: Not much. I am ready 
to pay my debt. Bassanio, don’t 
be sad. Speak well of me after I 
am dead. 

• Bassanio: I wish my wife were 
here. I am sure she could help 
you. 

• Gratiano: I have a wife, too. She 
is so gentle and kind that she 
could change this evil man. 

• Nerissa: It would be nice if we 
could meet her. 

• P: Θα ήθελε ο 
κατηγορούμενος να μας 
πει κάτι? 

• A: Έσφαλα και θα 
πληρώσω. Να με θυμάστε 
με αγάπη 

• B: Αν ήταν εδώ η σύζυγός 
μου σίγουρα θα έβρισκε 
λύση για να βγεις από 
αυτή τη δύσκολη θέση 

• G: Η γυναίκα μου είναι 
τόσο καλή κι ευγενική που 
θα άλλαζε αυτόν τον 
σκληρόκαρδο άνθρωπο 

• N: Ενδιαφέρον, Να μας τη 
συστήσετε 



• Shylock: We are wasting 
time. 

• Portia: Wait a second. 
(points to the bond) This 
bond doesn’t give you any 
drop of blood. Take your 
pound of flesh, but if, in 
cutting it, you shed one 
drop of Christian blood, 
your property will be 
confiscated, according to 
the law of Venice. 

• S: Υπάρχει λόγος που 
καθυστερούμε? 

• P: Μη βιάζεσαι, Σάιλοκ. 

• Σύμφωνα με το 
συμβόλαιο δεν 
επιτρέπεται να χυθεί 
ούτε μια σταγόνα αίμα. 
Αν συμβεί αυτό, την ώρα 
που θα κόβεις τη σάρκα 
του Αντόνιο, όλη σου η 
περιουσία θα κατασχεθεί 



• Shylock: (confused) Is 
that the law? 

• Portia: Exactly! You 
asked for justice, so you 
will get justice. 

• Shylock: Hm! I take 
Bassanio’s offer then; 
pay the bond thrice and 
let the Christian go. 

 

• S: Υπάρχει τέτοιος  
νόμος? 

• P: Μάλιστα! Εσύ δεν 
ήθελες να γίνουν όλα 
σύμφωνα με τους 
νόμους? 

• S: Ίσως τελικά πρέπει 
να ξανασκεφτώ την 
προσφορά του 
Μπασσάνιο 



• Bassanio: Here’s the 
money! 

• Portia: Wait! He shall have 
nothing but the penalty. 

• Gratiano: We’ve got you 
now Shylock. 

• Shylock: Give me my money 
back and let me go. 

• Portia: Oh, no. You shall 
have nothing but the 
penalty. 

 

• B: Εδώ είναι τα χρήματα. 
Έλα να τα πάρεις. 

• P: Μια στιγμή! Τώρα πια 
είναι αργά για να αλλάξει 
γνώμη. 

• G: Την πάτησες Σάιλοκ! 

• S: Δώστε μου πίσω τα 
χρήματα μου και φεύγω 

• P: Λυπάμαι, αυτό δεν 
γίνεται 



• Shylock: Well, I am not 
staying here to argue 
anymore. 

• Portia: Wait a minute, 
Shylock. It is stated in the 
laws of Venice, that if a 
foreign resident attempts 
to kill a citizen, this 
person has the right to 
get one half of the 
foreigner’s property. 

• Gratiano: Beg and you 
will be allowed to kill 
yourself. 

• S: Φεύγω, δεν μπορώ να 
ασχοληθώ άλλο μ’αυτή 
την υπόθεση 

• P: Δεν έχεις να πας 
πουθενά. Ο νόμος λέει 
ότι αν κάποιος ξένος 
προσπαθήσει να 
σκοτώσει έναν Βενετό 
πολίτη, ο Βενετός έχει το 
δικαίωμα να πάρει τη 
μισή του περιουσία. 

• G: Η σειρά σου τώρα να 
ζητήσεις έλεος! 



• Duke: (to Shylock) I 
pardon you your life 
before you ask for it. 
Half of your wealth goes 
to Antonio. The other 
half goes to the state. 

• Shylock: You take my 
life when you take away 
my property. 

 

 

• D: Σάιλοκ, σου χαρίζω 
τη ζωή. Ο Αντόνιο θα 
πάρει τη μισή σου 
περιουσία. Η άλλη μισή 
πάει στο κράτος 

• S: Καλύτερα να με 
σκοτώσετε παρά να 
μου πάρετε την 
περιουσία 



• Portia: What mercy can 
you show him Antonio? 

• Antonio: If the Duke 
and his court agree, we 
could reduce his fine, 
provided that he 
becomes a Christian.  

• Duke: He shall do this, 
or else I recall the 
pardon that I have just 
pronounced. 

• P: Τι προτείνεις 
Αντόνιο?  

• A: θα μπορούσαμε να 
του αφήσουμε κάποια 
χρήματα με την 
προϋπόθεση ότι θα 
γίνει χριστιανός 

• D: Αν δεν δεχτεί θα 
αλλάξω την απόφαση 
μου 



• Portia: Are you satisfied 
now Shylock? 

• Shylock: I am content. 
Please, let me go. I do 
not feel well. 

• Duke: Go but sign the 
deed, first. 

• P: Είσαι 
ικανοποιημένος τώρα, 
Σάιλοκ? 

• S: Αφήστε με να φύγω, 
δεν αισθάνομαι καλά 

• D: Πρώτα θα 
υπογράψεις το 
συμβόλαιο. 



• Bassanio: Most worthy 
gentleman, it was 
thanks to you that my 
friend and I have been 
acquitted today! 

• Portia: I wish you well! I 
have to leave now.  

• Our story has come to 
an end 

• B: Αξιότιμε δικηγόρε, 
σας ευχαριστώ πολύ. 
Αν δεν ήσασταν εσείς ο 
Αντόνιο δεν θα είχε 
αθωωθεί 

• P: Σας ευχαριστώ! 
Χαίρομαι που η 
υπόθεση είχε αίσιο 
τέλος.  
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