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A Ghost story,
but…Who’s afraid of Ghosts?
cultural projects 2018-19
Theatre—staging a play
Project Coordinator: Karydi Katerina ΠΕ06

Project Partners: Kontoudaki Eleni ΠΕ02
Lagoudaki Evangelia ΠΕ04

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Βιωματική μάθηση
• Συμμετοχική διδασκαλία: δημιουργία κινήτρων για
συνεργασία και αλληλεπίδραση
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση, ανάληψη
πρωτοβουλιών
• Κοινωνικοποίηση μέσω της ομαδοσυνεργατικής
προσέγγισης του θέματος
• Καλλιέργεια διαπολιτισμικών αξιών
• Καλλιέργεια ικανοτήτων έκφρασης σκέψης και
συναισθημάτων
• Βελτίωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών

Objectives of the Project
• The students meet 2 great British playwrights
• Within the staging process, each student
involved learns valuable lessons about
teamwork, concentration and commitment as
well as gaining great comprehension of the
plays in question and of course a sense of selfconfidence and achievement.
• They advance their use of English Language

Objectives of the Projects
• The students explore a range of interests
• Help them think more critically, and not take
everything at “face value”
• Give them sth fun (and parent approved) to
do aside from school
• Give real world skills:
Goal setting
Time management
Prioritization
Analytical thinking

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
• Ολιστική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη
διασύνδεση των μαθημάτων (Αγγλική Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Ιστορία)
• Βιωματική μάθηση: 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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
• Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα, επίσκεψη
& ξενάγηση σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους
• Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
• Παρακολούθηση πρόβας παράστασης στο
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
• Πρόβα παράστασης στην αίθουσα ‘Μανόλης
Καρέλλης’

ΔΙΑΧΥΣΗ—ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών
Πειραματική Σκηνή Πολιτιστικού κέντρου
Ηρακλείου 16-05-2019
• Συμμετοχή στις παρουσιάσεις Προγραμμάτων
Σχολικών Δραστηριοτήτων σχ. Έτους 2018-19
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 22-05-2019

The Seven Ages of Man
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πέμπτη 16 Μαΐου 2019

“The Canterville Ghost” by Oscar
Wilde
• Δύο διαφορετικοί κόσμοι έρχονται σε αντιπαράθεση στην
πλοκή του έργου. Μία οικογένεια από τις ΗΠΑ αγοράζει το
«στοιχειωμένο» αρχοντικό των Κάντερβιλ, στην Αγγλία.
Όταν μετακομίζουν στο αρχοντικό, αμφισβητούν την
ύπαρξη φαντασμάτων και κάνουν δύσκολη τη «ζωή» του
«φαντάσματος» του Σερ Σάιμον, αφαιρώντας με μοντέρνα
καθαριστικά την κηλίδα «αίματος» που διατηρούσε για
τριακόσια χρόνια για να θυμίζει το έγκλημα που είχε
διαπράξει. Αντί να μείνουν πιστοί στο παρελθόν των
φαντασμάτων, οι νέοι ορθολογιστές ιδιοκτήτες δίνουν
πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν
και εξηγούν τα πάντα με επιστημονικά δεδομένα.
• Το «Φάντασμα του Κάντερβιλ» κυκλοφόρησε το 1887 μετά
από πολύμηνη περιοδεία του Όσκαρ Γουάιλντ στις ΗΠΑ.

The 7 Ages of Man

The Seven Ages of Man

“The 7 Ages of Man” by William
Shakespeare / A Parody
• Το ποίημα “The Seven Ages of Man” είναι ένα απόσπασμα
από την κωμωδία του William Shakespeare “As You Like It”.
Είναι ο μονόλογος του Jacques που τον απευθύνει στον
Duke Senior. Το κείμενο, γραμμένο στα τέλη του 16ου
αιώνα, διατηρεί τη φρεσκάδα του ως τις μέρες μας,
απεικονίζοντας με πολύ ζωντάνια και παιχνιδιάρικο ύφος
τα στάδια στη ζωή του κάθε ανθρώπου.
• Ο συγγραφέας συγκρίνει τον κόσμο μας με τη σκηνή του
θεάτρου και κάθε έναν από μας με ηθοποιούς που
καλούνται να παίξουν διάφορους ρόλους μέχρι να
κατέβουν από τη σκηνή για πάντα.
• Το πρωτότυπο κείμενο είναι διανθισμένο με μικρά
σκετσάκια που ζωντανεύουν επί σκηνής τα επτά στάδια
στη ζωή του ανθρώπου.

The 7 Ages of Man
• The Seven Ages of Man
by William Shakespeare

• Τα 7 στάδια στη ζωή
του ανθρώπου, του
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ

• Girls, girls, stay focused.
Ismini, it’s a live show.
We are on the air. You’d
better start.

• Ισμήνη, είμαστε στον
αέρα. Ξεκινάμε!

The 7 Ages of Man
• All the world’s a stage!

• Ι: Όλος ο κόσμος μοιάζει
με σκηνή!

• Stage live? Are you talking
about the club? I’m crazy
about Stikoudi ?

• Ε: Αναφέρεσαι στη
μουσική σκηνή που
τραγουδάει η Στικούδη;

• Oh my God! You can’t be
that ignorant. It is the
stage of a theatre I am
talking about.
• Oh, I see. It took me by
surprise, though. You,
talking about night clubs…

• Ι: Πόσο άσχετη…
Μιλάω για τη σκηνή του
θεάτρου.

• Can I continue now?

• Ι: Να συνεχίσω;

• Of course, of course, go
ahead!

• Ε: Φυσικά!

• Ε: Ααα.. Κατάλαβα! Είπα κι
εγώ, εσύ να μιλάς για
μουσικές σκηνές….

The 7 Ages of Man
• All the world’s a stage
and all the men and
women merely players.

• Ι: Όλος ο κόσμος μοιάζει με
σκηνή θεάτρου, όπου
άντρες και γυναίκες
παίζουν ρόλους.

• Excuse me, football
players?

• Ε: Δηλαδή
ποδοσφαιριστές;

• For God’s sake! Actors
and actresses. Stop
interrupting me please!

• Ι: Ηθοποιοί, χρυσή μου,
αλλά μη με διακόπτεις!

• Don’t worry. It won’t
happen again.
• What a relief!

• Ε: Καλά, πώς κάνεις έτσι.
Δεν θα ξανασυμβεί.
• Ι: Ας το ελπίσουμε!

The 7 Ages of Man
• They have their exits
and their entrances
and one man in his
time plays many parts
his acts being
seven ages.

• Ι: Εναλλάσσονται στη
σκηνή (όπως και στη
ζωή), παίζοντας
πολλούς ρόλους που
αντιστοιχούν στα 7
διαφορετικά στάδια
της ζωής ενός
ανθρώπου.

The Infant
At first the infant
mewling and puking in
the nurse’s arms.

Το νεογέννητο μωρό,
πρώτο στάδιο στη ζωή,
κλαψουρίζει συνέχεια
και πεινάει.

The Infant
• Why is the baby crying?
• He must be hungry again.
• Again? How much can
one, this small, eat
anyway?
• Babies drink milk every
three hours, you know!
• Ah, that’s why they poop
so much.
• You’d better go and
change her diaper right
away.

• Ο: Μα γιατί κλαίει το μωρό;
• Φ: Μάλλον πεινάει.
• Ο: Πάλι; Πώς γίνεται ένα τόσο
μικρό πλασματάκι να τρώει
συνέχεια;
• Φ: Τα μωρά τα ταΐζουμε κάθε
τρίωρο!

• Ο: Ααα, γι’ αυτό θέλουν
συνέχεια άλλαγμα.
• Φ: Ακριβώς! Πάμε τώρα στο
σπίτι να του αλλάξουμε πάνα.

The Schoolboy
And then the whining
schoolboy with his satchel
and shining morning face,
creeping like snail
unwillingly to school.

Δεύτερο στάδιο στη ζωή
ενός ανθρώπου, τα
σχολικά χρόνια. Πάει στο
σχολείο με γκρίνια,
βαρυγκομώντας.

The Schoolboy
• It’s Monday again! I hate
Mondays. Another boring
week is looming upon me.
An English test today. Who
cares about English
anyway. I will become a
popstar. No subjects, no
tests…… (the bell rings)

• Ι: Πάλι ξημέρωσε
Δευτέρα. Πώς θα βγει η
εβδομάδα; Έχουμε και
τεστ στα Αγγλικά. Τι μας
χρειάζονται τέλος πάντων;
Εγώ θα γίνω πόπσταρ,
ούτε μαθήματα, ούτε
τεστ….

• I must rush to school. If
I’m late again, Mrs.
Pervolaraki will call my
mum! I will be grounded
next weekend. Not again…

• Ωχ, το κουδούνι!
Αν καθυστερήσω η κ.
Περβολαράκη θα πάρει
τηλ την μητέρα μου. Πάλι
θα είμαι τιμωρία το ΣΚ

The Lover
And then the lover, sighing like furnace, with a
woeful ballad made to his mistress’ eyebrow.

Ο ερωτευμένος νέος ξεφυσά, αναστενάζει
και στέλνει ραβασάκια στην κοπέλα του.

The Lover
• Oh Romeo Romeo,
wherefore are thou
Romeo? Deny thy father
and refuse thy name…
• Hello! My name is Stelios.
You must be mistaking me
with someone else.
• Oh dear! How can you be
so down to earth?
• You’d better stop
watching netflix . I’ll find
another Juliet if you keep
behaving like this. No
Stelios then, darling …

• Φ: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο,
γιατί να είσαι ο Ρωμαίος;
Αρνήσου τον πατέρα σου,
απαρνήσου τ’ όνομά σου…
• Μ: Μα τι λες! Στέλιο με
λένε, με μπερδεύεις με
κάποιον άλλο μάλλον.
• Φ: Μα πόσο πεζός είσαι
τέλος πάντων ….
• Μ: Σταμάτα να βλέπεις
netflix. Θα βρω άλλη
Ιουλιέτα εάν συνεχίσεις να
φέρεσαι έτσι. Ξέχνα τον
Στέλιο, χρυσή μου…

The Soldier
Then a soldier, full of strange oaths
and bearded like the pard,
jealous in honour,
sudden and quick in quarrel,
seeking the bubble reputation
even in the cannon’s mouth.

Στον στρατό
ο νέος φέρεται απερίσκεπτα,
έτοιμος να θυσιάσει τη ζωή του
για μια στιγμή δόξας.

The Soldier
• Off to fight the
Spaniards!
My life for Queen and
country!

• Χ: Πάω να πολεμήσω
τους Ισπανούς!
Η ζωή μου θυσία για τη
βασίλισσα και τη χώρα
μου!

The Justice
And then the justice,
in fair round belly
with good capon lined,
with eyes severe and beard of formal
cut, full of wise saws and modern
instances; and so he plays his part.

Με την καταξίωση στον
επαγγελματικό χώρο,
ο άνθρωπος περιποιείται τον
εαυτό του, αποκτά χρήματα,
είναι αξιοσέβαστος.

The Justice
• All rise for the honourable judge • Φ: Σηκωθείτε σας παρακαλώ,
έφθασε ο δικαστής.
• Please be seated.
• Κ: Μπορείτε να καθίσετε.
• Your honour, what is your verdict • Φ: Αξιότιμε κύριε Δικαστά, θα
on this case?
μας ανακοινώσετε την
ετυμηγορία σας;
• This was a most heinous crime. • Κ: Σίγουρα μιλάμε για ένα
I find the defendant guilty. But it
ειδεχθές έγκλημα, αλλά
was also a crime of passion,
συγχρόνως ήταν κι ένα έγκλημα
so … instead of death by
πάθους. Οπότε… προτείνω, αντί
hanging, I sentence the
του απαγχονισμού, να εκτίσει ο
defendant to exile in the penal
κατηγορούμενος την ποινή του
colony on the Solomon Islands.
στην αποικία μας στα νησιά του
May the hard labour help his
Σολομώντα. Η σκληρή δουλειά
poor soul make peace with God.
θα τον βοηθήσει να μετανιώσει.

The Sixth Age
The sixth age shifts into the lean
and slipper’d pantaloon.
Μεγαλώνοντας ο άνθρωπος βλέπει
να χάνει τις δυνάμεις του.

The Sixth Age
• Μεγαλώνοντας ο
The sixth age shifts into the
άνθρωπος βλέπει να
lean and slipper’d pantaloon
χάνει τις δυνάμεις του,
with spectacles on nose and • δεν βλέπει πια τόσο
pouch on side, his youthful
καλά και περνά ώρες
hose well saved a world too
στο σπίτι αναπολώντας
wide for his shrunk shank;
τα νεανικά του χρόνια.
and his big manly voice
• Δίνει συμβουλές
turning again towards
προσπαθώντας να
childish treble, pipes, and
μεταλαμπαδεύσει λίγη
whistles in his sound.
από τη γνώση τόσων
ετών.

The Sixth Age
• Somebody call the family
doctor immediately. I didn’t
sleep well last night. I woke
up seven times to go to the
bathroom. I nearly caught a
cold, no central heating you
know. I am paying an arm
and a leg to have a decent
treatment.
• Don’t worry sir, I’ll go get
him. Please, calm down. If
your blood pressure rises,
you will be taken to
hospital. You don’t want
that, right?

• Χ: Έναν γιατρό, φωνάξτε
έναν γιατρό αμέσως. Εφτά
φορές πήγα στην τουαλέτα
χθες το βράδυ. Παραλίγο να
πουντιάσω χωρίς κεντρική
θέρμανση. Δίνω μια
αγκαλιά λεφτά για σωστή
φροντίδα και περίθαλψη
δεν έχω.
• Ο: Μην ανησυχείτε κύριε,
Θα ειδοποιήσω το γιατρό.
Ηρεμήστε γιατί, αν ανέβει η
πίεση σας, θα σας πάμε στο
νοσοκομείο …..

• For God's sake no! I feel
better already.

• Χ: Δεν πάω πουθενά. Ήδη
νοιώθω καλύτερα.

Second Childishness
Last scene of all that ends
his strange eventful history,
is second childishness and
mere oblivion
Σε προχωρημένη ηλικία
ο άνθρωπος
ξεμωραίνεται

Second Childishness
Last scene of all, that
ends his strange
eventful history,
is second childishness
and mere oblivion,
sans teeth, sans eyes,
sans taste, sans
everything.

• Σε προχωρημένη
ηλικία ο άνθρωπος
ξεμωραίνεται,
• δεν βλέπει καλά, δεν
ακούει καλά, δεν
μπορεί να φάει,
• μα το χειρότερο απ’
όλα είναι ότι πια δεν
θυμάται τίποτε απ’
όσα έζησε.

Second Childishness
• Where am I? What is this place?
•
• Grandpa, here you are! I have been •
looking all over for you. How on
earth did you get up on the stage?
• I have no clue. Why have you
•
brought me here?
• This is a theater. Your granddaughter •
is the leading actress in a play. Let’s
get our seats because the play is
about to begin.
• Play? ……. What play?
•
• The Canterville Ghost by Oscar
•
Wilde.
• There you are, you two. Now that we •
are all three up here, let’s take a bow
and leave the actors do their job. OK,
grandpa?

Χ: Πού βρίσκομαι; Τι είναι εδώ;
Κ: Ααα, εδώ είσαι παππού! Σε
ψάχναμε παντού. Πώς ανέβηκες στη
σκηνή;
Χ: Δεν ξέρω. Γιατί με φέρατε εδώ;

Κ: Ήρθαμε να δούμε τον εγγονό σου
που πρωταγωνιστεί στην παράσταση.
Πάμε όμως στις θέσεις μας γιατί η
παράσταση θα ξεκινήσει όπου να’ναι.
Χ: Παράσταση; Τι παράσταση;
Κ: Το Φάντασμα του Κάντερβιλ του
Όσκαρ Γουάιλντ.
Ε: Σας βρήκα επιτέλους !
Ας υποκλιθούμε στο κοινό κι ας
αφήσουμε τους ηθοποιούς να μας
παρουσιάσουν τη δουλειά τους. ΟΚ;

The Canterville Ghost
by Oscar Wilde

A Ghost story, but ……..
who’s afraid of ghosts?

Oscar Wilde
• Singular, isn’t it?
My name is Oscar Wilde.
Writer.
I wrote the little story you
are about to see,
“The Canterville Ghost”
Now, I won’t ask you if you
believe in ghosts. That’s a
dull question. Of course
you do. It would be boring
not to.

• Ιόλη: Μοναδικό, δεν
συμφωνείτε;
Ονομάζομαι Όσκαρ
Γουάιλντ, συγγραφέας.
Έγραψα την ιστορία που
θα παρακολουθήσετε.
Δεν θα σας ρωτήσω αν
πιστεύετε στα
φαντάσματα, το θεωρώ
δεδομένο. Η ζωή θα ήταν
τόσο βαρετή χωρίς αυτά!

Oscar Wilde
Just think after you die to be
able to float about, all dressed
up in fog and vapour.

Σκεφτείτε πόσο ωραίο θα
ήταν, αν μπορούσατε, μετά
θάνατον να αιωρείστε μέσα
στον χώρο.

Well, my story takes place in a
spooky, old, English manor
house. Somewhat crumbling
perhaps but picturesque in it’s
way. Legends of dark doings,
misdeeds of the dead, of
ghosts …. Secrets whispered of,
but kept in the family.
And yet ---- Can it be possible?
Canterville Chase is up for sale.

Τέλος πάντων, η ιστορία μου
διαδραματίζεται σε ένα
παλιό αρχοντικό κάπου στην
εξοχή. Στοιχειωμένο, λένε,
με σκοτεινά μυστικά και
φαντάσματα…
Μόνο η οικογένεια γνωρίζει
την αλήθεια.
Παρ’ όλα αυτά, το αρχοντικό
θα αποκτήσει νέους
ιδιοκτήτες.

Scene 1: Buying

the Chase

Scene 1: Buying the Chase
• Lady Canterville:

I must tell you, sir, that I
think you rather foolish.
We haven’t wanted to
live here since my Great
Grand Aunt felt two
skeleton hands being
placed on her shoulders.
• Mr Otis:

My Lady, I will take the
house, and everything in
it, including the ghost
and the furniture.

• Λαίδη Κάντερβιλ:

Κύριε Ότις, θα σας
πρότεινα να
ξανασκεφτείτε την
αγορά του σπιτιού. Είναι
στοιχειωμένο. Κανείς
δεν μένει πια σ άυτό
εδώ και χρόνια.
• Κος Ότις:

Δεν μ’ απασχολεί
καθόλου. Θα το
αγοράσω με όλο του τον
εξοπλισμό και το
φάντασμα φυσικά!

Scene I
• L.C.: I fear the ghost exists–
and be warned, he always
appears before the death of
any member of my family.

• ΛΚ: Υπάρχει φάντασμα.
Μάλιστα εμφανίζεται πριν
από τον θάνατο κάποιου
μέλους της οικογένειας μου.

• Mr Otis: And so does the
family doctor, Lady
Canterville.
I come from a modern
country where we have
everything money can buy. I
reckon that if there were
such a thing as a ghost in
Europe, we would have it at
home in a very short time in
one of our public museums,
or as a part of a travelling
road show.

• κ.Ο: Το ίδιο και ο
οικογενειακός μας γιατρός.
Τέλος πάντων. Στη χώρα μου
όλα έχουν τιμή.
Σας διαβεβαιώνω λοιπόν
ότι, αν υπάρχουν
φαντάσματα στην Ευρώπη,
θα αγοράσουμε μερικά για
τα μουσεία μας ή για να
συμμετέχουν σε
περιοδεύοντες θιάσους.

Scene I
• L.C.: If you don’t mind a
ghost in your house, it’s
quite all right with me.
But please remember
that I have warned you.
• Mr Otis: I understand,
madam. However, there is
no such thing as a ghost,
and I guess that the laws
of nature are not going to
be suspended for the
British Aristocracy. And, if
there is such a thing as a
ghost, I will be forced to
charge him a rent.

• Λ.Κ: Αν εσάς δεν σας
ενοχλεί η παρουσία ενός
φαντάσματος στο σπίτι
σας, κανένα πρόβλημα. Να
θυμάστε ότι σας
προειδοποίησα.
• κ.Ο: Καταλαβαίνω, δεν
πιστεύω όμως ότι οι νόμοι
της φύσης δεν ισχύουν για
τους Βρετανούς
αριστοκράτες.
Τέλος πάντων, αν
αντιληφθώ ότι ένα
φάντασμα κατοικεί στο
σπίτι μου, θα του χρεώσω
ενοίκιο!

Scene 2: Calling

the family

Scene 2
• Mr Otis: Operator,
• κ.Ο: Κέντρο,
you must connect me at
συνδέστε με αμέσως με
once. (listens) What?
ΗΠΑ. Τι;
No, I can’t. (listens)
Όχι βέβαια!
Do you know who I am
Ξέρετε ποιος είμαι εγώ,
madam?
κυρία μου;
I’ll have my attorneys
Θα σας την κλείσω την
have you shut down at
επιχείρηση.
once.
Στέλνω άμεσα τους
δικηγόρους μου.

Scene 2 - In the Otis’ house
• Mrs Otis: Hello?
• Mr Otis: It’s your husband.
• Mrs Otis: Hello Dear. What a
nice surprise! What do you
want?
• Mr Otis: Can you believe how
much they are charging me
for this call? It’s absolutely
ridiculous.
• Mrs Otis: Is everything all
right, dear? Calm down
please.
• Mr Otis: Yes, but at these
rates, it leaves no time to
explain. Now, I really must go.
• Mrs Otis: Don’t hang up! You
must have called for a reason.

• κα.Ο: Παρακαλώ!
• κ.Ο: Ο σύζυγός σου είμαι.
• κα.Ο: Ω, τι ευχάριστη
έκπληξη.
• κ.Ο: Δεν φαντάζεσαι πόσο με
χρεώνουν για ένα
υπερατλαντικό τηλεφώνημα.
Κλέφτες!
• κα.Ο: Hρέμησε σε παρακαλώ
και πες μου τι συμβαίνει.

• κ.Ο: Αυτό το τηλεφώνημα θα
μου κοστίσει μια περιουσία.
Πρέπει να κλείσω.
• κα.Ο: Μην κλείσεις πριν μου
πεις για ποιο λόγο μας πήρες
τηλέφωνο.

Scene 2
• Mr Otis: Of course. (pause) • κ.Ο: Αα, ναι, παραλίγο
Oh yes, I almost forgot.
να το ξεχάσω.
Pack your bags, we are
Ετοιμάστε τα πράγματά
moving to England. Your
σας. Μετακομίζουμε
ship leaves on July the
στην Αγγλία. Το πλοίο
4th.
σας αναχωρεί στις 4
Ιουλίου.
They say the house is
haunted by a dreadful
Και κάτι τελευταίο.
ghost. Now I really must
Λένε ότι το σπίτι που
go. (click)
αγόρασα είναι
στοιχειωμένο.

Mrs Otis, Washington, Lewis, Clark
• Mrs Otis: Well kids, We are
leaving on July 4th to live in
a haunted house in England.
• L: With a real live ghost?
• C: Cool! I wonder if he will
like fire crackers.
• W: I assure you, there are
no such things as ghosts.
They violate all sorts of
natural laws. If father were
here, he would explain it to
you right now.

• κα.Ο: Παιδιά, μετακομίζουμε
στην Αγγλία. Θα μείνουμε σ’
ένα στοιχειωμένο σπίτι.
• L: Με αληθινό φάντασμα;
• C: Τέλεια. Αναρωτιέμαι αν
του αρέσουν τα βεγγαλικά.
• W: Σας διαβεβαιώνω ότι δεν
υπάρχουν φαντάσματα.
Είναι αντίθετο με τους
νόμους της φύσης.
Αν ο πατέρας ήταν εδώ, το
ίδιο θα σας έλεγε.

Virginia, Washington, Lewis, Mrs Otis
• V: Isn’t July 4th tomorrow?
• W: Very nice of father! We get
to see one last patriotic
fireworks display before we
leave.
• V: tomorrow?
• L: Mother, isn’t July 4th
tomorrow?
• Mrs. Otis: What?
• W: Good point Lewis.
• Mrs. Otis: We are supposed to
leave tomorrow? Your father is
a lunatic. Washington, get the
crates from the attic. Virginia
pack the silverware. Boys, just
don’t try to blow anything up
between now and tomorrow!
Move, move!

• V: Δηλαδή φεύγουμε αύριο;
• W: Τέλεια! Θα δούμε και την
παρέλαση για τη γιορτή της
4ης Ιουλίου.
• V: Αύριο;
• L: Μητέρα, αύριο δεν είναι 4
Ιουλίου;
• κα.Ο: Τι;
• W: Πολύ σωστά Λούις.
• κα.Ο: Αν είναι δυνατόν.
Φεύγουμε αύριο! Πότε θα
προλάβουμε να
ετοιμαστούμε;
Πρέπει να μοιραστούμε τις
δουλειές. Κάντε γρήγορα!

Arriving at Canterville Chase

Scene 3: Touring

the Chase

• James: I bid you welcome
to Canterville Chase.

• J: Καλώς ήρθατε στο νέο
σας σπίτι!

• Mr Otis: Good day James.
Let me introduce you to
my family. This is my wife,
Mrs Lucretia Otis.
(Shakes hands)
This is my eldest son
Washington. Named after
the intrepid American
president………

• κ.Ο: Καλημέρα, Τζέιμς.
Να σου γνωρίσω την
οικογένειά μου.
Από ΄δώ η σύζυγός μου,
Λουκρητία.
Ο γιος μου Ουάσινγκτον,
όπως και ο
αποφασιστικός
Αμερικανός πρόεδρος…

• Mrs Otis: George
Wαshington

• κα.Ο: Τζορτζ Ουάσινγκτον

Scene 3
•

W: (shakes hands)

• Mr Otis: This is my
daughter., Virginia.
Named after the fine
intrepid American State,
Virginia.
•

• κ.Ο: Η κόρη μου,
Βιρτζίνια, όπως και η
ξεχωριστή πολιτεία,
Βιρτζίνια.

V: (shakes hands)
\

• Mr Otis: And those are
the twins. They are
named Lewis and Clark—
after those fine, intrepid,
American explorers.

• κ.Ο: Να και τα δίδυμα,
ο Λούις και ο Κλάρκ.
Τους δώσαμε τα ονόματα
δύο τολμηρών
εξερευνητών

Lewis and Clark run on stage
• Mrs Otis: Say hi to James.

• κα.Ο: Παιδιά, χαιρετήστε
τον Τζέιμς.

• L: Hi James, where’s the
fridge? I’m thirsty.

• L: Πού είναι το ψυγείο;
Διψάω!

• C: Hey, funny hat you have
there!

• C: Γιατί φοράς αυτό το
αστείο καπέλο;

• James: Let me show you all
around. This is the door to
the kitchen next to the
fireplace. This is the
beautiful mahogany
panelling. This is the
antique settee—made of
400 year old teak.

• J: Ακολουθήστε με σας
παρακαλώ.
Θα σας δείξω το σπίτι.
Θαυμάστε τα εξαιρετικά
έπιπλά του.
Όλα είναι αντίκες.

Scene 3
• V: Mother! Look at this! It • V: Μητέρα, τι είναι αυτός
looks like something was
ο λεκές στο χαλί;
spilled on the rug here.
• Mrs Otis: Oh dear, it looks • κα.Ο: Ω, Θεέ μου! Σαν να
είναι αίμα.
like blood.
• James: Yes, it’s blood
from Eleanor de
Canterville. She was
murdered there about
300 years ago.
Look at this walnut table.
Look at this elegant
brocade on this chair.

• J: Ναι, είναι το αίμα της
Έλενορ ντε Κάντερβιλ
που δολοφονήθηκε σ’
αυτό το σημείο, πριν από
300 χρόνια.
Μα ας συνεχίσουμε την
ξενάγηση. Δείτε αυτή την
καρυδένια τραπεζαρία ..

Scene 3
• Mrs Otis: That’s horrible.
• James: No, it’s the finest
brocade, Madam, brought
all the way from France.
• V: No, no! The rug!
Somebody was killed
there?
• James: Yes, Sir Simon
Canterville killed his wife
there. Look at the fine
craftsmanship around the
chimney.

• κα.Ο: Αυτό είναι απαίσιο!

• J: Αα, όχι, είναι εξαιρετικής
ποιότητας έπιπλο.
Γαλλικής προέλευσης.
• V: Μα μιλάω για το χαλί.
Θέλετε να μας πείτε ότι
κάποιος δολοφονήθηκε
εκεί;
• J: Ακριβώς! Ο σερ Σάιμον
Ντε Κάντερβιλ σκότωσε τη
γυναίκα του εκεί.
Μα αφήστε τα αυτά και
δείτε την περίτεχνη
διακόσμηση στο τζάκι.

Scene 3
• Mrs Otis: Pardon me, but
who is this Simon guy?

• κα.Ο: Συγνώμη, ποιος είναι
αυτός ο Σάιμον;

• James: Oh, just a relation
of my employers. That’s
him on the wall. He hasn’t
been seen since he killed
Eleanor.

• J: Συγγενής του παλιού
ιδιοκτήτη. Να το πορτραίτο
του στον τοίχο.
Εξαφανίστηκε μετά τη
δολοφονία της γυναίκας
του.
• κα.Ο: Κατέβασε αμέσως το
πορτραίτο αυτού του
σιχαμερού ανθρώπου από
τον τοίχο μας!

• Mrs Otis: James, remove
that ghastly man from our
wall.

Scene 3
• Lewis: Probably dead by
now.

• L: Μάλλον θα έχει
πεθάνει, έτσι δεν είναι;

• Clark: Yeah, I bet that’s
why he haunts the place.
(calling) Sir Simon! Sir
Simon! Where are you
hiding, you coward?
Come out and show
yourself.

• C: Μάλλον, γι’ αυτό κι
έχει στοιχειώσει το σπίτι.
Σερ Σάιμον, Σερ Σάιμον,
πού κρύβεσαι δειλέ;
Εμφανίσου, αν τολμάς.

• Lewis: Yeah, and we’ve
got fire crackers.

• L: Έχουμε και βεγγαλικά!

• Mrs Otis: Do be quiet
Lewis and Clark!

• κα.Ο: Παιδιά, κάντε λίγη
ησυχία επιτέλους!

Scene 3
• James: I wouldn’t concern
yourself too much. He mostly
only likes to play tricks
nowadays. Now ,do come and
sit on this sofa. It has some of
the best eiderdown ….
• W: Just give me a second to
remove this stain.
• J: Oh, I wouldn’t! It can’t be
removed. Sir Simon simply
won’t permit it. It’s one of his
little tricks.
• W: Nonsense! There is nothing
this stain remover can’t clean
up. (falls to knees and starts
cleaning the floor)
• Lewis: Let’s go find the ghost.
• Clark: Yeah, let’s go grab our
pea shooters and scare him!

• J: Μην ανησυχείτε για το
φάντασμα. Εμφανίζεται πότε
πότε, αλλά για να κάνει πλάκα.
Ας συνεχίσουμε όμως την
περιήγηση μας…
• W: Μισό λεπτό, να καθαρίσω
τον λεκέ.
• J: Αδύνατον! Δεν βγαίνει! Ο
Σερ Σάιμον δεν θα το ανεχτεί.
Είναι ένα από τα κόλπα του.
• W: Ανοησίες! Αυτό το
καθαριστικό είναι πολύ
αποτελεσματικό.

• L: Πάμε να βρούμε το
φάντασμα;
• C: Τέλεια ιδέα! Λέω να το
τρομάξουμε!

Scene 3
• Mrs Otis: Be careful kids.
• W: Look! I have removed the stain.
This product is worth its money!!!
• Mrs Otis: Oh dear, what can we do
with a butler who faints?
• Mr Otis: We’ll have to dock his
wages. He won’t faint after that.
• James: Sorry about that. Now let
me continue my tour. Look at these
fine pieces of furniture made of
genuine English rosewood , and …
• Mr Otis: Yes, very nice James. Now,
if you excuse us, we are all very
tired. Good night.
• James: Of course. I’m sorry for
keeping you. Good night.

• κα.Ο: Φρόνιμα παιδιά!
• W: Δείτε, αφαίρεσα τον λεκέ!!
Αυτό το προϊόν είναι απίθανο!!!
• κα.Ο: Ωχ! Λιποθύμησε ο
μπάτλερ! Τι κάνουμε τώρα;
• κ.Ο: Αν του κάνουμε περικοπή
μισθού, δεν θα ξαναλιποθυμήσει
• J: Με συγχωρείτε, δεν θα
ξαναγίνει. Ας συνεχίσουμε την
ξενάγηση…

• κ.Ο: Νομίζω ότι φτάνει τόσο για
σήμερα. Είμαστε κουρασμένοι.
Καληνύχτα, Τζέιμς.
• J: Φυσικά. Καλή ξεκούραση!

Scene 4

Sir Simon Appears

Scene 4
Who do these people think
they are? They walk in here
like they own the place, leave
their stuff all about , remove
my family and remove my
bloodstain. And that just on
the first day!
•

(takes some of Virginia’s paints and falls to knees)

I’ve kept this bloodstain here
for 300 years, 11 months,
and 15 days now, and I am
not about to let a few
Americans ruin my
reputation.
Yes, I must evict these people.
I will send them scurrying to
find the next ship back to
America.

Ποιοι τέλος πάντων νομίζουν
ότι είναι αυτοί οι Ότις;
Κυκλοφορούν στο σπίτι σαν
να τους ανήκει, παρατούν τα
πράγματά τους όπου βρουν,
ξεκρεμούν τα οικογενειακά
πορτραίτα, και καθαρίζουν
τον λεκέ του αίματος!
Αυτός ο λεκές ήταν πάνω
από 300 χρόνια στη θέση του
και τώρα αυτοί οι Αμερικάνοι
έχουν βαλθεί να
καταστρέψουν τη φήμη μου.
Πρέπει να τους κάνω έξωση.
Να μπούνε τρέχοντας στο
πρώτο πλοίο για Αμερική.

Scene 5

The bloodstain reappears

Scene 5

(Lewis and Clark enter)

•

L: Look, the bloodstain is back. That
ghost must have been here.

•

L: Δες, πάλι ο ίδιος λεκές Μάλλον
πέρασε από δώ το φάντασμα.

•

C: Let’s camp out here tonight and
wait for him.

•

C: Προτείνω να κρυφτούμε εδώ και
να περιμένουμε να εμφανιστεί.

•

L: We can sleep under the desk.

•

•

C: No, we need to corner him,
otherwise he’ll be able to escape.
You sleep by the door.
L: He’ll step on me!

•

L: Να κοιμηθούμε κάτω από το
γραφείο.
C: Δεν είναι καλή ιδέα. Δεν θα
μπορέσουμε να το εγκλωβίσουμε.
Να ξαπλώσεις δίπλα στην πόρτα.
L: Μα, θα με τσαλαπατήσει!

C: And I will sleep on top of the desk
so I can jump on top of him.

•

•
•

•

C: Εγώ θα ξαπλώσω στο γραφείο
και θα πέσω επάνω του.

• L: No, let’s switch. I’m bigger than
you.
• C: No, you are not. I am taller.

• L: Όχι, δεν το δέχομαι. Εξάλλου,
είμαι μεγαλύτερος.
• C: Κι εγώ ψηλότερος.

•
•

•
•

L: Are not! Look, (stands on the table), I am.
C: Let’s go get our pillows.

L: Σιγά ….
C: Ας πάμε να πάρουμε τα
μαξιλάρια μας.

Scene 5 ( Mr and Mrs Otis enter)
• Mrs Otis: Oh, look at this mess!
Lewis and Clark must have been
here. (calling) Lewis! Clark!
What on Earth are you doing
with your pillows?

• κα.Ο: Τι ακαταστασία είναι
αυτή; Τα δίδυμα ήταν εδώ;
Λούις! Κλάρκ!
Τι τα θέλετε τα μαξιλάρια σας;

• C: We are gonna catch the ghost
tonight.

• C: Θα πιάσουμε το φάντασμα.

• L: See, he was here last night.
The bloodstain is back.

• L: Δες, ήταν εδώ χτες το βράδυ.
Ξαναεμφανίστηκε ο λεκές.
• κα.Ο: Τι απαίσιο! Αυτό
ευθύνεται για την ακαταστασία.

• Mrs Otis: How horrid! He must
have spread the papers on the
ground, too.
• Mr Otis: Dear, I assure you, there
is no such thing as a ghost. There
is obviously a draft somewhere
in this room. I’ll have
Washington fix it later today.

• κ.Ο: Αγαπητή μου, δεν
υπάρχουν φαντάσματα. Κάποιος
θα άφησε το παράθυρο ανοιχτό
κι έγινε ρεύμα. Ο Ουάσινγκτον
θα το επισκευάσει το
συντομότερο.

Scene 5
• Mrs Otis: And the bloodstain?

• κα.Ο: Κι ο λεκές πώς έγινε τότε;

• Mr Otis: Of course, it’s the cat!
He caught a mouse last night.
Good thing too. I can’t stand
mice eating the page of my
books.
(James enters)
• Mrs Otis: James, wake up!
Clean this blood up
immediately.

• κ.Ο: Δουλειά γάτας μου μοιάζει.
Μάλλον θα έπιασε κανένα
ποντίκι χτες το βράδυ.

• James: Sorry, Madam, I can’t
do that. Sir Simon won’t let
me.

• J: Αδύνατον κυρία. Ο Σερ Σάιμον
δεν θα μου το επιτρέψει.

• Mrs Otis: yes, you can. And
grab some coffee on your way
to get the cleaner. Please,
remember not to mix up the
detergent with the water.

• κα.Ο: Κάνε αυτό που σου λέω
και ύστερα φέρε μας λίγο καφέ.
Πρόσεχε μόνο να μην βάλεις
απορρυπαντικό στον καφέ.

(James exits)

• κα.Ο: Τζέιμς, πού χαζεύεις;
Καθάρισε τον λεκέ αμέσως!

Washington, Virginia, James, Mrs. Otis
• W: Good morning,
everybody! Sleep well last
night? Oh, look, the
bloodstain is back. I guess
James was right about the
ghost. Well, Pinkerton’s
won’t let him win. (scrubs floor)
• V: Odd. I wonder where I
put my brick red paint. It’s
not here anymore. (paints)
James enters carrying coffee

• Mrs Otis: Look, the portrait
of that horrid murderer is
back on my wall. James, did
you do that?
• James: Ahhh! What? (faints)

• W: Καλημέρα σε όλους σας.
Πώς κοιμηθήκατε χτες το
βράδυ; Να κι ο λεκές!
Μάλλον υπάρχει φάντασμα
στο σπίτι. Δεν θα περάσει το
δικό του όμως. Ας καθαρίσω
τώρα τον λεκέ και μετά θα το
κανονίσω.
• V: Μήπως χρησιμοποίησε
κάποιος από σας την
κεραμιδί μπογιά; Περίεργο!
Πώς τελείωσε;
• κα.Ο: Μα δείτε, το απαίσιο
πορτραίτο είναι ξανά στον
τοίχο. Τζέιμς, δική σου
δουλειά είναι αυτό;
• J: Τι; Τι εννοείτε, κυρία;

Washington, James, Mr. Otis, Mrs. Otis
• W: Oh, dear! James seems • W: Ο Τζέιμς ξαναλιποθύμισε.
to have fainted again. I’ll
Αν είναι δυνατόν! Ήρθε η
remember to dock his
ώρα να του μειώσουμε τον
wages. Father, does $3.50 a
μισθό.
minute sound fair?
• J: Sorry about that madam. • J: Χίλια συγγνώμη, δεν θα
ξαναγίνει. Δεν έγινε και
Did I do what? I haven’t
τίποτε φοβερό, λίγος καφές
done a thing. Well, except
έπεσε μόνο.
get the coffee.
• Mrs Otis: Enough James!
Pick up the papers!

• κα.Ο: Ουφ, φτάνει πια Τζέιμς.
Κουράζεις. Συμμάζεψε λίγο
εδώ μέσα.

Scene 5
• W: I must write a letter to
the Journal of Paranormal
phenomena.
• J: So you admit the ghost
exists?
• W: Well, I suppose that …
• Mr Otis: No, no, no, no.
Washington is a regular
contributor and he writes a
letter every month.
• Mrs Otis: James, please
start preparing breakfast.
(James exits)

• W: Νομίζω ότι πρέπει να
στείλω γράμμα στο
περιοδικό ….
• J: Παραδέχεσαι λοιπόν ότι
το φάντασμα υπάρχει;
• W: Νομίζω πως …….
• κ.Ο: Όχι βέβαια! Ο
Ουάσινγκτον έχει τακτική
επικοινωνία μαζί τους
σχολιάζοντας άρθρα τους.
• κα.Ο: Τζέιμς, άσε την
κουβέντα και ετοίμασε
πρωινό, σε παρακαλώ.

Scene 5
• Mr Otis: Washington, why
are the twins pillows on the
table?

• κ.Ο: Τι θέλουν τα
μαξιλάρια πάνω στο
γραφείο;

• W: I don’t know father.
Maybe they want to see the
ghost when he comes to
replenish the bloodstain.

• W: Μάλλον τα δίδυμα
θέλουν να δουν το
φάντασμα να ανανεώνει
τον λεκέ.
• κ.Ο: Κοίτα Ουάσινγκτον,
φτάνει πια μ’ αυτό το
φάντασμα. Καλά θα
κάνεις να μην συνεχίζεις
αυτό το παραμύθι.

• Mr Otis: Look, Washington.
There really is no such thing
as a ghost. I wish you would
stop spreading rumors.
• James: Breakfast is ready!

• J: Το πρωινό είναι έτοιμο!

Scene 6

The first Haunting

Scene 6

(The twins run on stage with pillows)

• L: It’s almost 11 o’clock!
Hurry up.
• C: Ok, I’ve got my pea
shooter loaded.

• L: Είναι σχεδόν 11 η ώρα.
Κάνε γρήγορα!

• L: All right! I’ve got the
bottle of water to throw at
him. I’ll jump at him, you
fire.
• C: No, the other way
around! I want to tackle
him.
• L: You are not strong
enough, you can’t.
• C: Yes, I can……..

• L: Μπράβο! Εγώ θα πέσω
πάνω του και θα του ρίξω
νερό κι εσύ θα ρίχνεις με το
φυσοκάλαμο.
• C: Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ
θα το γραπώσω.

• L: Shhhh! He’s coming.

• L: Σσσσ, έρχεται …

(the twins settle on the floor and fall asleep)

• C: Έτοιμα όλα …

• L: Σιγά, δεν μπορείς. Μια
σταλιά είσαι …
• C: Μια χαρά μπορώ …

Scene 6

The bloodstain reappears

Scene 6
• Mr Otis: My dear Sir.
I really must insist that
you oil those chains. It is
quite impossible for us to
sleep with such an awful
racket going on here.
Therefore, I have brought
you a bottle of Lubricator
for that purpose.
I am happy to supply you
with more, should you
need it.

(Mr Otis enters)

• κ.Ο: Αγαπητέ κύριε,
πρέπει να βάλετε
λιπαντικό στις αλυσίδες
σας. Κάνετε εκκωφαντικό
θόρυβο και δεν μας
αφήνετε να κοιμηθούμε.
Σας έφερα ένα μπουκάλι
για άμεση χρήση.
Μην ανησυχείτε, έχω και
απόθεμα, αν δεν φτάσει.

Scene 6
• Sir Simon: (throws the bottle)
Who do these barbarians
think they are? It is my
right to moan and haunt
and make terrible noises!
Why, I have haunted
these halls for more than
…..

• Sir Simon:
Έλεος! Ποιοι νομίζουν ότι
είναι; Βάρβαροι,
απολίτιστοι!
Φάντασμα είμαι. Εννοείται
ότι θα μουγκρίζω, θα κάνω
θόρυβο και θα στοιχειώνω
το σπίτι…

• Lewis and Clark:
Ha, got you!

• Lewis and Clark:
Χα!! Σε τσακώσαμε……

(throw pillows at him).
Sir Simon runs off stage

Scene 7

The Ghost problem

The next morning

Scene 7
• Mrs Otis: Hiram, you
absolutely must do
something about that ghost.
Those ghastly noises kept
me awake all night long. Put
him a cage or something.
• Mr Otis: I was actually
thinking of making some
money off of him. We ought
to be charging him rent.
• Mrs Otis: Did you see that
mess he made in the hall
from the lubricator? Please,
refrain from offering him
any more liquids.

• κa.Ο: Χίραμ, κάνε κάτι με
αυτό το φάντασμα. Πάλι
δεν έκλεισα μάτι χτες.
Βάλτο σε κανένα κλουβί.
• κ.Ο: Εγώ έχω μια
καλύτερη ιδέα.
Θα του ζητήσω ενοίκιο.

• κa.Ο: Κάνε ό,τι νομίζεις,
αλλά μην του ξαναδώσεις
λιπαντικό. Γέμισε όλο το
σπίτι λάδια.

Scene 7 (Washington enters)
• W: Look, that blasted spot is
back again. (cleans up spot)
Good morning father. Good
morning mother. Sleep well
last night?
• Mrs. Otis: Horribly. That
dreadful ghost kept me up
forever.
• Mr. Otis: Son, I was thinking of
capitalizing on this ghost by
charging him rent. What do
you think?

• W: Τι έχουμε εδώ;
Ξαναεμφανίστηκε ο λεκές
Καλημέρα σε όλους σας.
Πώς κοιμηθήκατε χθες;

• Washington: Brilliant, father.

• W: Τέλεια ιδέα, πατέρα!
• κ.Ο: Γράψε, σε παρακαλώ,
τους όρους του
συμβολαίου. Πρέπει να
τελειώνουμε με το θέμα.

• Mr. Otis: let’s get going on it,
then. Ok, here’s the bill.
Washington, can you draw up
the terms of rental?

• κa.Ο: Απαίσια, ας είναι
καλά το φάντασμα.
• κ.Ο: Εγώ πάλι, παιδί μου,
σκεφτόμουν να του ζητήσω
ενοίκιο. Να κερδίσουμε
μερικά χρήματα. Τι λες;

• L: We got the ghost last night.

• C: Yeah, we scared him right
away.
• L: You guys should have seen
the look on his face when we
lobbed our pillows at him.
• C: He looked like he was gonna
cry right there.
• Mr. Otis: Lewis and Clark, as
much as I would like to see the
ghost driven away, I really don’t
think it’s polite to throw pillows
at him. On the other hand, if he
doesn’t use the Lubricator, we
will be forced to take his chains
from him.

• L: Χτες το βράδυ πιάσαμε το
φάντασμα.
• C: Ναι! Το τρομάξαμε τόσο που
αναγκάστηκε να φύγει.
• L: Έπρεπε να ήσαστε από μια
μεριά να βλέπατε τα μούτρα
του, όταν τον πήραμε στο
κατόπι με τα μαξιλάρια μας.
• C: Ήταν έτοιμο να βάλει τα
κλάματα.
• κ.Ο: Μεγάλη αγένεια εκ μέρους
σας. Βέβαια, αν δεν λαδώσει τις
αλυσίδες του ώστε να μην
τρίζουν, θα αναγκαστώ να του
τις πάρω.

• L: Ohhh, can we help? We
would scare him with our fire
crackers.
• C: And then use the saw to
remove the chains while has
passed out from the sonic
boom
• L: Silly, you can’t make ghosts
pass out. They are already
dead.
• C: I bet we could if we used
enough fire crackers.

• L: Να βοηθήσουμε; Λέω να τον
τρομάξουμε με βεγγαλικά.

• L: Right. Can we father?

• L: Ωραία ιδέα! Πώς σου φαίνεται,
πατέρα;
• κ.Ο: Έλεος, παιδιά!
Θα το συζητήσουμε αργότερα.
Πάμε για πρωινό. Άραγε ο
Ουάσινγκτον συνέταξε το
ενοικιαστήριο;

• Mr. Otis: Not now boys, go get
your breakfast. Washington,
how’s that rental terms
document going?

• C: Να κόψουμε τις αλυσίδες του
με το σιδεροπρίονο όταν θα είναι
λιπόθυμος από τον κρότο των
βεγγαλικών.

• L: Τι βλακείες είναι αυτές. Τα
φαντάσματα δεν λιποθυμούν.
Δεν έχουν ζωή.
• C: Κι αν χρησιμοποιούσαμε
πολλά βεγγαλικά;

(Virginia enters, sits down and opens paint box)

• V: Washington, what
colour was the bloodstain
this morning?
• W: Emerald green, why?

• V: Ουάσινγκτον,
τι χρώμα είχε ο λεκές
σήμερα;
W: Πράσινο σμαραγδί,
γιατί;

• V: Green blood? Who’s
ever heard of green
blood?

• V: Πού ακούστηκε
πράσινο αίμα;

• W: Who’s ever heard of a
ghost?

• W: Πού ακούστηκε να
κυκλοφορούν
φαντάσματα;
• V: Δίκιο έχεις.

• V: Good point!

Scene 8

The Haunting Resumes

Scene 8
•

Sir Simon: (reading mockingly from paper)

Dear Sir,
• As you know, we have recently
purchased this place from Lord
Canterville. If you wish to remain
here, we will be forced to collect
rent. Please, remit payment
before the end of this week.
Thank you!

• What? Who are these people?
Charge me rent to live in my
own home? It is he who ought
to be charging them rent.

•

•

Sir Simon:

« Αγαπητέ κύριε,
Όπως ήδη γνωρίζετε, αγοράσαμε
πρόσφατα αυτή την κατοικία από
την Λαίδη Κάντερβιλ. Για να
συνεχίσετε να διαμένετε εδώ, θα
πρέπει να μας καταβάλετε
ενοίκιο.
Τακτοποιείστε τις υποχρεώσεις σας
μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Σας Ευχαριστώ.»

• Μα ποιοι νομίζουν ότι είναι
τέλος πάντων αυτοί οι
Αμερικάνοι; Ενοίκιο για να
μένω στο σπίτι μου; Πού
ακούστηκε; Εγώ πρέπει να τους
ζητήσω ενοίκιο ..

(Starts walking to library and sees ghost scarecrow)

• Oh, what a terrible, horrible
ghost! I swear, it was going
to kill me!
Wait, I have an idea. Maybe
this ghost, this terrifying
ghost, can help me get rid
of the Otises. I’ll go talk to
him.
(talking to himself) Τalk to him? Are
you mad? That thing would
soon rip me up as listen to
me gab.
How much damage could it
really do? I mean, I am
already dead.
I shall go forth and talk
business.

• Αα! Τι είναι αυτό το
τρομερό πλάσμα; Θα με
σκοτώσει!
Μια στιγμή! Έχω μια ιδέα!
Θα του ζητήσω να με
βοηθήσει να απαλλαγώ
από την τρελοοικογένεια.
Πάω να του μιλήσω.
Μα, τι πάω να κάνω; Τα’χω
χάσει τελείως. Θα με κάνει
μια χαψιά!
Τέλος πάντων! Τίποτε δεν
μπορεί να μου κάνει. Ούτως
ή άλλως είμαι νεκρός.
Πάω να του ζητήσω
βοήθεια

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Sir Simon
Uh, Lord Ghost? Morning, sir. I’m Sir
Simon de Canterville, and I’ve
haunted this place for over 300 years,
but I don’t think I’ve ever had the
pleasure of making your
acquaintance. How do you do?
Ahhhhh
Uhh.Sir, I’m sure you know what a
danger this Otis family is. Hey, wake
up you there! Come on, I don’t have
all night.
Sorry sir, I guess I can be a little rough
sometimes. Are you all right?
Gah! What’s this? (holds up a sign and reads)
Ye Otis Ghost. You Only True and
original spook. Beware of imitations.
All others are counterfeit.
I have been outwitted? Never! That
Otis family will pay for this.
Lewis: Boo
Clark: Boo (ghost noises)
Sir Simon: You rascals! Was this your
idea? I’ll get you yet!

•

•

•
•
•
•

•
•

Αγαπητέ μου, είμαι ο Σερ Σάιμον.
Φάντασμα του σπιτιού εδώ και 300
χρόνια. Δυστυχώς δεν έτυχε να
συναντηθούμε μέχρι τώρα.
Χαίρω πολύ για τη γνωριμία
Χμμ…θα ήθελα να συζητήσουμε για
την περίπτωση αυτής της
απαράδεκτης οικογένειας που
εγκαταστάθηκε στο σπίτι μου…
Μα πείτε κάτι τέλος πάντων…
Ακούγομαι λίγο αγενής, αλλά …
Θεέ και Κύριε! Τι είν’ τούτο?
Ένα ψεύτικο φάντασμα……
Κατασκεύασμα αυτών των
απαράδεκτων Ότις. Δεν παλεύονται
πια ….. Θα μου το πληρώσουν
Μπου ……
Απαίσια πλάσματα….. Εσείς το
στήσατε όλο αυτό? Θα σας πιάσω
που θα μου πάτε…

Scene 9

The bloodstain reappears

Scene 9: Ghost business
• Mr Otis: Hello Sir!
•

• Καλημέρα σας, κύριε!

( Sir Simon ignores Mr Otis, walks to Virginia’s
paintbox and takes out the last of the paints)

• Sir Simon: Grr! This is
the last of the paints. I
guess it’s time to get
some real blood next
time-but acquiring it is
so hard these days.
Maybe I’ll just give up.

• Γκρρ… αυτή είναι η
τελευταία μπογιά. Την
επόμενη φορά θα
πρέπει να βρω αληθινό
αίμα. Είναι πολύ
δύσκολο στις μέρες
μας, όμως! Μάλλον
πρέπει πια να τα
παρατήσω.

Mr Otis, Sir Simon
• S: Ahh! Don’t scare me like
that. What do you want
with me?
• O: I've got a proposition for
you. I understand that you
probably don’t want to pay
rent to live here. What if
instead we put you on tour?
• S: On … tour? Like a tiger in
a travelling circus?
• O: I’m sure you’d be a huge
success in New York. Just
think how much money
people would pay to see a
real ghost.

• S: Μην τολμήσετε να με
ξανατρομάξετε! Τι θέλετε τέλος
πάντων από μένα, κύριε?
• κ.Ο: Θα ήθελα να σας προτείνω
κάτι. Καταλαβαίνω ότι δε
σκοπεύετε να μας πληρώσετε
ενοίκιο. Τι θα λέγατε λοιπόν εάν
κάναμε μια περιοδεία?
• S: Σαν περιπλανώμενος θίασος?
Κάτι σαν τσίρκο, δηλαδή?
• κ.Ο: Θα κάνει πάταγο στη Νέα
Υόρκη, είμαι σίγουρος. Θα
βγάλουμε τρελά λεφτά.

Sir Simon, Mr Otis
•

(Sir Simon finishes replenishing his bloodstain)

•

Mr.O: I would be more than happy to
pay your travel expenses. I think
customs might be a little difficult,
given the high ridiculously high duties
on all kinds of spirits, but I’m sure we
could get you through.
S: I … will… never!
Mr.O: Oh, you are not interested? In
that case, I ‘ve drawn a contract here
for agreements on when you can
haunt the house. You can haunt
between 11pm and 4am during the
week, and between 1am and 3am on
weekdays. In exchange, we will
supply you with all the lubricator you
need to keep your chains quiet.
S: (rips contract and leaves)
Mr.O: Oh how rude, to just leave like
that! What manners this aristocracy
has? And I thought it was a good
proposal, too. These English know
nothing about how to do business.

•
•

•
•

•

κ.Ο: Φυσικά θα καλύψω εγώ όλα τα
έξοδα του ταξιδιού στις ΗΠΑ. Ίσως
αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία
στο τελωνείο, λόγω των δασμών,
αλλά θα βρούμε άκρη.

•
•

S: Δεν είστε με τα σωστά σας ..
κ.Ο: Ένα δεν σας ενδιαφέρει η
πρόταση που σας έκανα, φοβάμαι
ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε
τους όρους της διαμονής σας στο
σπίτι μας. Μπορείτε να
κυκλοφορείτε από τις 11μμ έως τις
4πμ τις καθημερινές και 1πμ έως 3πμ
τα Σαββατοκύριακα
Φυσικά με καλολαδωμένες αλυσίδες

•

κ.O:Τι αγενής Θεέ μου!!!! Αυτοί οι
αριστοκράτες δεν έχουν τρόπους.
Άσε που δεν έχουν καθόλου
επιχειρηματικό πνεύμα

Scene 10:Evicting The Ghost
• Washington: (enters) Look, the
bloodstain is back– and it’s
blue this time.
•

Virginia: (enters)

• W: The bloodstain is blue
today. I wonder who has
blue blood?
• Virginia: Look, all my paints
are gone! It’s Sir Simon’s
business. I’ll go find him.
He’d better have a good
excuse this time. (runs offstage in
direction of Sir Simon’s room)

• W: Be careful, Virginia!!!

• W: Καλά, δεν το πιστεύω.
Εμφανίστηκε πάλι ο λεκές.
Σήμερα είναι μπλε όμως...
• W: Δες Βιρτζίνια!
Αναρωτιέμαι ποιος είναι
αυτός ο γαλαζοαίματος.

• V:Εγώ το μόνο που ξέρω
είναι ότι τελείωσαν όλες
μου οι μπογιές. Είμαι
σίγουρη ότι είναι δουλειά
του Σερ Σάιμον. Πάω να τον
βρω. Ελπίζω να έχει καλή
δικαιολογία αυτή τη φορά.
• W: Να προσέχεις, Βιρτζίνια.

Virginia, Sir Simon
• V: You poor, poor ghost. I’m
so sorry for you. My
brothers are going back to
school tomorrow, and then,
if you behave yourself,
noone will bother you.
• S: It is absurd asking me to
behave myself, quite
absurd. I must rattle my
chains, replenish my
bloodstains, and walk about
at night. It’s my only reason
for existing.
• V: It is no reason at all to
exist, and you know you
have been very wicked.
James told us you killed
your wife.

• V: Καημένο μου φάντασμα!
Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα
σχολεία και τα αδέρφια μου
θα φύγουν. Έτσι θα βρεις
την ησυχία σου. Φρόντισε
όμως να φέρεσαι καλύτερα.
• S: Μα τι λες! Είναι τελείως
παράλογο να μου ζητάς να
προσέχω την συμπεριφορά
μου. Υπάρχω τώρα πια
μόνο για να τρομάζω τον
κόσμο
• V: Αυτός δεν είναι λόγος
ύπαρξης. Δεν ήσουν και το
καλύτερο άτομο.
Δολοφόνησες τη γυναίκα
σου, μην το ξεχνάς…

Scene 10
• S: I admit I did it—but it was
simply a family matter and
concerned noone else.

• S: Αυτό είναι καθαρά
οικογενειακό μας θέμα. Δεν
σας αφορά.

• V: Doesn’t matter. It is still
wrong to kill anybody.

• V: Είναι λάθος να αφαιρείς
μια ζωή, αυτό δεν αλλάζει.

• S: Well, I wouldn’t have
done it if she wasn’t such a
bad cook. However, even
though it’s all over, I still
don’t think it was very nice
of her brothers to starve me
to death.

• S: Ας μην ήταν τόσο άθλια
μαγείρισσα. Απ΄την άλλη,
ούτε και η στάση των
αδερφών της ήταν η
καλύτερη. Με άφησαν να
λιμοκτονήσω

Scene 10
• V: Oh, Mr Ghost, I mean Sir
Simon, are you hungry?
• S: No, no thank you. I never
eat anything now; but that’s
very kind of you all the same.
You are much nicer than the
rest of your rude, horrid,
vulgar and dishonest family.
• V: Stop! It’s you who are rude,
horrid and vulgar. As for
dishonesty, I really don’t think
it was very nice of you to steal
all my paints to keep that
ridiculous bloodstain in the
library. Really, who has ever
heard of emerald green
blood?

• V: Ωω, μήπως θέλετε να σας
φέρω κάτι να φάτε?

• S: Πολύ ευγενικό εκ μέρους
σας, αλλά τα φαντάσματα δεν
τρώνε. Δεν έχετε τίποτε κοινό
με τα άξεστα αδέλφια σας
• V: Σας παρακαλώ, εσείς είστε
αγενής και άξεστος. Να μην
πω και ανέντιμος. Ήταν σωστό
να μου κλέβετε τις μπογιές για
να διατηρείτε εκείνον τον
γελοίος λεκέ στη βιβλιοθήκη?
Μέχρι και το πράσινο μου
καταναλώσατε. Ακούς εκεί
σμαραγδί αίμα!!

Scene 10
• S: What was I supposed to do?
It’s way too expensive to get
real blood these days.
Especially with your brother
removing it everyday?
• V: The best think to do would
be to emigrate to America and
improve your mind. I’m sure
my father would be happy to
give you free passage. Once in
New York, I know you’ll be a
great success. I know many
people there who would give
up their vast family fortunes
to have a family ghost.

• S: Και τι θέλατε να κάνω? Το
αληθινό αίμα είναι πολύ
ακριβό στις μέρες μας. Άσε
που είχα και τον αδερφό σας
να καθαρίζει τον λεκέ κάθε
μέρα.
• V: Ένα ταξίδι στις ΗΠΑ θα
διευρύνει τους πνευματικούς
σας ορίζοντες, είμαι σίγουρη.
Ο πατέρας μου θα σας
βοηθήσει να το
πραγματοποιήσετε, αν το
αποφασίσετε. Θα κάνετε
θραύση. Ξέρω πολλούς που
θα έδιναν μια περιουσία για
να αποκτήσουν ένα δικό τους
οικογενειακό φάντασμα.

Scene 10
• S: I don’t think I would
like America very much.
• V: I suppose because we
have no ruins and no
antiques?
• S: No ruins? No antiques?
What a dull place to live.
• V: Well, goodbye then. I
will go and ask Father to
get the twins an extra
week’s holiday.

• S: Μπα! Δεν νομίζω ότι
θα μου αρέσει.
• V: Γιατί το λέτε αυτό?
Επειδή δεν έχουμε
αντίκες και αρχαία?
• S: Ούτε αρχαία μνημεία,
ούτε αντίκες? Τι βαρετό
μέρος! Δεν θα μου
αρέσει
• V: Όπως νομίζετε.
Φοβάμαι ότι πρέπει να
σας χαιρετίσω

Scene 10
• S: Please, don’t go Miss
Virginia, don’t go. I am so
lonely and tired. I want to
sleep and I cannot.

• S: Μην με εγκαταλείψετε
δεσποινίς Βιρτζίνια.
Αισθάνομαι τόσο μόνος και
αβοήθητος. Θέλω να
κοιμηθώ και δεν μπορώ
• V: That’s quite absurd. You
• V: Αυτό είναι παράλογο.
simply have to go to bed
Απλά σβήσε το φως μόλις
and blow out the candle. It’s
ξαπλώσεις. Το δύσκολο
sometimes very difficult to
είναι να παραμείνεις
keep awake, but there’s
ξάγρυπνος, όχι να σε πάρει
never any difficulty going to
ο ύπνος. Ακόμη κι ένα μωρό
sleep. Why, even babies
το καταφέρνει.
know how to do that, and
they are not very clever.
• S: I haven’t slept for over
300 hundred years and I am
so tired.

• S: Εγώ δεν έχω καταφέρει
να κοιμηθώ εδώ και 300
χρόνια. Νοιώθω πτώμα ...

Scene 10
• V: Did you inscribe the
verse etched in the
library windowsill?
• Sir Simon: Yes, I did.

• V: Εσύ σκάλισες αυτούς
τους στίχους στο
περβάζι;
• Sir Simon: Nαι.

When a golden girl can win
prayer from out the lips of sin
when the barren almond bears
And a little child gives away its tears
then shall all the house be still
and peace come to Canterville

When a golden girl can win
prayer from out the lips of sin
when the barren almond bears
•

S: (I know, I know)

And a little child gives away its tears
then shall all the house be still
and peace come to Canterville

Scene 10
• V: It doesn’t rhyme very
• V: Δεν κάνουν καλή
well.
ομοιοκαταληξία
• S: That’s because you’ve got • S: Φταίει ότι το διαβάζεις με
a funny American accent.
αμερικάνικη προφορά
• V: Τι πρέπει να κάνει κάποιος
• V: What does it mean?
για να σε βοηθήσει;
• S: It means that you must
• S: Πρέπει να ζητήσει άφεση
weep for my sins, because I
για τις αμαρτίες μου και να
have no tears, and pray for
προσευχηθεί για μένα γιατί
my soul, because I have no
δεν έχω ούτε δάκρυα, ούτε
faith. And then, the angel
πίστη. Τότε μόνο θα
of Death will have mercy on
λυτρωθώ με τον θάνατό μου.
me, and I can finally die.

Scene 10
• V: I am not afraid. I will ask the
Angel of Death to have mercy
on you.
• S: You will see fearful shapes
in the darkness, and wicked
voices will whisper in your ear,
but they will not harm you.
• Voices: Go back little Virginia,
Go back.
• Beware, little Virginia, beware!
We may never see you again.
• S: Quick, quick, or it will be too
late!
• Voices: Turn back while you
can. Leave, now!
• S: Hurry!
•

Sir Simon pulls her off stage.

• V: Θα σε βοηθήσω. Δεν
φοβάμαι
• S: Θα είναι δύσκολο αλλά μην
δειλιάσεις. Δεν θα σε βλάψει
κανείς.

• Φωνές: Γύρνα πίσω Βιρτζίνια
• Πρόσεχε Βιρτζίνια, δεν θα σε
ξαναδεί κανείς
• S: Γρήγορα Βιρτζίνια, πρέπει να
προλάβουμε
• Φωνές: Γύρνα πίσω Βιρτζίνια
πριν είναι πολύ αργά
• S: Ή τώρα ή ποτέ
• Μην ακούς τις φωνές, Βιρτζίνια.
Πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται

Otis family and James are in the library
• Mrs Otis: Has anyone seen
Virginia?
• W: She was here this morning.
She saw that she used up all
her paints and she left crying. I
thought she went to her room.
• J: I told you something terrible
would happen. It’s Sir Simon, I
know it.
• Mr Otis: I have been searching
all morning and haven’t eaten
anything. James, bring us
something to eat.
• Clark: I don’t feel like eating.
• Mrs Otis: Me neither!

• Κα.Ο: Ξέρει κανείς που βρίσκεται η
Βιρτζίνια? Έχω ώρες να την δω.
• W: Έφυγε κλαίγοντας για το
δωμάτιο της, όταν διαπίστωσε ότι
κάποιος είχε χρησιμοποιήσει όλες
τις μπογιές.
• J: Σας είχα προειδοποιήσει.
Σίγουρα είναι δουλειά του Σερ
Σάιμον
• κ.O: Εγώ νοιώθω εξαντλημένος.
Δεν τρώμε κάτι? Τζέιμς, ετοίμασε
κάτι να τσιμπήσουμε.

• C: Αδύνατον να φάω. Δεν
καταβαίνει μπουκιά

Virginia enters with box of jewels.
•

Mrs. Otis: Virginia, where were you?
We were so worried!
• V: I was with Sir Simon.
• W: That ghost? Are you all right?
• V: I’m fine.
• Mr. Otis: Sir Simon? Is he alive?
• V: He is fine! He is finally free now. He
has been forgiven.
• Clark: Look, the bloodstain!
• W: Remarkable!
• Mr. Otis: Is he … dead?
• W: The stain … it’s gone!
• V: And look, before he died, he gave me
this box of beautiful jewels to keep.

•

•

•

Mr. Otis: It’s almost 12, let’s go to bed.
We can discuss this in detail in the
morning. Good night, everyone.

•

κα.Ο.: Βιρτζίνια, που ήσουν,
ανησυχήσαμε!
V: Ήμουν με τον κ. Σάιμον.
W: Με το φάντασμα; Δεν σε
πείραξε;
V: Ναι, όλα καλά.
κ.Ο.: και πού είναι τώρα; Είναι
καλά;
V: Λυτρώθηκε επιτέλους.

•
•
•
•

C.: Δείτε, ο λεκές εξαφανίστηκε!
W.: Απίστευτο!
κ.Ο: Πέθανε, δηλαδή;
W: Έχεις δίκιο Κλάρκ, απίστευτο!

•

V: Δείτε τι μου έδωσε πριν φύγει.
Μια κασετίνα με υπέροχα
κοσμήματα, για μένα.
κ.Ο: Ενδιαφέρον, αλλά ας το
συζητήσουμε αύριο, γιατί είμαστε
όλοι πολύ κουρασμένοι. Καληνύχτα

•
•
•
•

Scene 11:

The End

Scene 11: The End
• L.C: I must really thank you
for breaking the Canterville
curse. My family will be very
pleased to hear the news.
• Mr Otis: My Lady, it is quite
clear to me that these
jewels are, or should be
heirlooms in your family. I
beg you to take them with
you and regard them as a
portion of your property
which has been restored to
you, albeit under somewhat
strange circumstances.

• Λ.Κ: Κύριε Ότις, σας είμαι
ευγνώμων γιατί βοηθήσατε
να δοθεί τέλος σε ένα
πρόβλημα που βασάνιζε
την οικογένειά μου για
αιώνες.
• κ.Ο: Αγαπητή μου, χαίρομαι
που κ. Σάιμον βρήκε
επιτέλους γαλήνη. Άφησε
όμως στη Βιρτζίνια αυτά τα
κοσμήματα, τα οποία
θεωρώ ότι σας ανήκουν.
Είναι οικογενειακά σας
κειμήλια

• Lady Canterville: My dear sir, your
daughter has rendered my unlucky
ancestor a very important service,
and my family and I are very much
indebted and grateful to her for her
marvellous courage. The jewels are
very clearly hers, and I believe if I
were heartless enough to take them
from her, that wicked old fellow
would be out of his grave in a
fortnight.
• Mr. Otis: Thank you sir, but I think
just the box is sufficient. A memento
for Virginia, you see.
• Lady Canterville: I must insist that
you take the box and its contents as
well. You remember Mr. Otis, that
when you bought this place, you
bought the furniture, the ghost and
his possessions. When Sir Simon
died, everything he owned passed
into your possession.
• Mr. Otis: Thank you, madam!
Virginia will be very happy to have
these priceless jewels.

• Λ.Κ. Κύριε Ότις, χρωστώ
ευγνωμοσύνη στην κόρη σας
γιατί έδωσε τέλος στο μαρτύριο
του δύστυχου συγγενή μου. Είναι
αξιοθαύμαστη, πραγματικά. Αυτά
τα κειμήλια της ανήκουν. Δεν
θέλω να προκαλέσω την οργή του
Σερ Σάιμον, τώρα που βρήκε
επιτέλους γαλήνη. Τον έχω ικανό
να ξαναεμφανιστεί για να
ζητήσει εξηγήσεις.
• κ.Ο: Σας ευχαριστώ για τα καλά
σας λόγια. Είστε πολύ
γενναιόδωρη. Θα κρατήσω όμως
μόνο το μπαουλάκι.
• Λ.Κ: Επιμένω στην απόφασή μου,
κύριε Ότις. Όταν αγοράσατε το
σπίτι, πληρώσατε για τον
εξοπλισμό του, το φάντασμα και
τα υπάρχοντά του. Είστε λοιπόν
οι νόμιμοι κληρονόμοι του.
•

κ.Ο: Θα τα δεχτώ λοιπόν, αφού
το θέτετε έτσι. Η Βιρτζίνια θα το
χαρεί, είμαι σίγουρος.

The End
Peace has finally come
to Canterville
All is well
that ends well

Επιτέλους ηρεμία στο
σπίτι των Κάντερβιλ.
Τέλος καλό, όλα καλά!
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•
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The 7 Ages of Man
Καλαθάκη Ισμήνη
Μισιχρόνη Έλλη
Μπακαλάκη Ιωάννα
Αγγελέτου Φερενίκη
Χαιρέτη Αγάπη
Πιταροκοίλης Μηνάς
Ζουραιγκάτ-Μανουσάκης
Χαράλαμπος
Τσαγλιώτης Κωνσταντίνος
Κριτσωτάκης Ορέστης
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The Canterville Ghost
Βεργετάκη Μαρία
Παπαδάκης Μύρων
Χλουβεράκη Ελένη
Γαρεφαλάκη Μάριαν
Κασσωτάκη Έλενα
Πιταροκοίλης Μηνάς
Καραβασίλη Νάγια
Βλάχου Ιόλη
Σαχίνη Σοφία
Θεοδούλου Δανάη

Sir Simon’s
portrait
Το πορτραίτο του
Σερ Κάντερβιλ
φιλοτεχνήθηκε από
τον μαθητή της
Β’ τάξης του 6ου
Γυμνασίου
Χρήστο
Παπαθανασίου
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