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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Alfred Clark | Βιογραφικά στοιχεία
Η σύνθεση του βιογραφικού πορτρέτου του Alfred

Clark εμφανίζει

σημαντικές δυσκολίες, καθώς οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τον
συγγραφέα είναι περιορισμένεςˑ το όνομά του δεν βρίσκεται ούτε στο
Dictionary of National Biography. Διάσπαρτες πληροφορίες σε κάποια βιβλία
του, όπως το Sport in the Low-Country of Ceylon (1901), αναφέρουν ότι
εργάστηκε στο «Forest Department» αυτής της χώρας. Από την ηλεκτρονική
αναζήτηση η Φωτεινή Κοϊδάκη ανακάλυψε την πληρέστερη πληροφορία για
τον συγγραφέα όχι ως μυθιστοριογράφο αλλ’ ως δασονόμο της Κεϋλάνης στο
βιβλίο Arnold Wright (επιμ.), Twentieth Century Impressions of Ceylon: Its
History, People, Commerce, New Delhi, Asian Educational Services, σ. 152.
Την παραθέτουμε:

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι α) ο Κλαρκ ενδέχεται να εργάστηκε νεότατος
και για πολύ σύντομο διάστημα στην Παλαιστίνη (όπως υποθέτει ο
Χρύσανθος Κανελλόπουλος),1 και β) ότι ο Κλαρκ ο οποίος άρχισε την καριέρα
του ως μυθιστοριογράφος, τη συνέχισε με ενημερωτικά βιβλία σχετικά με την
Κεϋλάνη, όπου υπηρέτησε ως δασολόγος και την ολοκλήρωσε με βιβλία
ποικίλου περιεχομένου (μεταξύ των οποίων και θρησκευτικό μυθιστόρημα).

Χρύσανθος Κανελλόπουλος, «Για τον Αλφρέδο Κλαρκ», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 5
(Χριστούγεννα 2000) 95-99. Οι πληροφορίες του είναι πολύτιμες, ωστόσο δεν
επιβεβαιώνονται
πάντοτε.
Το
περιοδικό
ψηφιοποιημένο
στη
διεύθυνση
www.papadiamantis.net
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Η εύρεσις της γυναικός του Λωτ (1896) ανήκει στην πρώτη ομάδα των
μυθιστορημάτων, τρίτο μετά το περιπετειώδες πρώτο μυθιστόρημα (σύμφωνα
με την κριτική του Spectator, 2/7/1892),3 και το ιστορικό δεύτερο που
αναφέρεται στη Ρωμαϊκή εποχή, και συγκεκριμένα στον Σπάρτακο. Το
επόμενο (τέταρτο) μυθιστόρημα περιλαμβάνεται σε μια σύγχρονη Ανθολογία
πρώιμου Science Fiction και θεωρείται ότι ανήκει στο είδος lost race novel. 4
Σε αυτό το είδος του περιπετειώδους μυθιστορήματος με Άγγλους και
Αμερικάνους περιηγητές, οι οποίοι επισκέπτονται στην Ανατολή είτε για να
μελετήσουν χειρόγραφα, είτε για να ανανεώσουν την καλλιτεχνική τους

2

http://nlnzcat.natlib.govt.nz/vwebv/holdingsInfo?bibId=1063440
http://archive.spectator.co.uk/article/2nd-july-1892/33/a-dark-plate-of-the-earth-by-alfredclark-sampson
4 Βλ. Everett F. Bleiler, Science Fiction. The Early Years, The Kent University Press, Kent
etc., 1990, σ. 138
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έμπνευση και κατά τύχην ανακαλύπτουν άγνωστες φυλές ή τα ερείπια αρχαίων
πολιτισμών (lost civilization novel), εντάσσεται και το μυθιστόρημα The
Finding of Lot’s Wife που αναφέρεται τόσο στο ομώνυμο γεωμορφολογικό
φαινόμενο, όσο και στη Μονή του Αγίου Λωτ (με την οποία πρόσφατα έχει
ασχοληθεί η αρχαιολογική έρευνα).
Πράγματι το μυθιστόρημα δείχνει γνώση της περιοχής ανατολικά του Ιορδάνη
(αρχ. Ζοάρα, τώρα: Γόραλ Σάφι, ανήκει στην Ιορδανία), των εθίμων και
ενδεχομένως της αραβικής γλώσσας. Πολύ κατατοπιστικές είναι οι
πληροφορίες του Χρύσανθου Κανελλόπουλου (ό.π. σημ. 1) σχετικά με την
τοπογραφία, τη γλώσσα και θρησκεία των Βεδουίνων, καθώς και τα σχετικά
με την ανασκαφική δράση στην περιοχή από τον Κωνσταντίνο Δ. Πολίτη.5
Από αυτές συμπεραίνουμε ότι και η Μονή του Αγίου Λωτ και το πέτρωμα με
το όνομα «Γυναίκα του Λωτ» υπάρχουν, αλλά ότι έχουν ενδεχομένως
τοποθετηθεί σε (ημι)φανταστικά συμφραζόμενα. Μεταξύ άλλων η περιγραφή
της Μονής του Λωτ -ερείπιο στα τέλη του 19ου αιώνα- μπορεί να διασώζει
κάποια εικόνα της απόκρημνης Μονής Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.

The Finding Lot's wife | Σύνοψη του κειμένου
Δύο Άγγλοι περιηγητές, ο Χαλ Έλγαρδ και ο ζωγράφος φίλος του Νόελ Γιορκ
(διατηρούμε τα ονόματα σύμφωνα με τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη)
ταξιδεύουν στην Παλαιστίνη, συνοδευόμενοι από τον μάγειρα Άννα και τον
διερμηνέα (δραγουμάνο) Τζωρτζή. Κατά την επίσκεψή τους στο μοναστήρι
του Αγίου Σάββα πληροφορούνται την ύπαρξη μιας μυστηριώδους μονής, της
μονής του Αγίου Λωτ. Έχοντας εξασφαλίσει τη συνοδεία μιας τοπικής
αραβικής φυλής ξεκινούν το ταξίδι τους προς τη μονή. Στη διαδρομή
συναντούν τον καταυλισμό των Βενί Αζαλέ, μιας φυλής Βεδουίνων
νεοφερμένης στην περιοχή και τόσο εξωτικής, που τραβά το ενδιαφέρον τους.
Οι Βεδουίνοι τους φιλοξενούν και από την πρώτη μέρα ξεκινά η σύγκρουση
του ανατολίτικου με το δυτικό στοιχείο. Αφορμή είναι ο έρωτας του Γιορκ για
την όμορφη κόρη του σεΐχη, την Αγέδα. Η κοπέλα αφηγείται στον Γιορκ την

Βλ. μεταξύ άλλων την εργασία Konstantinos D. Politis, «The Monastery of Aghios Lot at
Deir ‘Ain’ Abata in Jordan» http://www.hsnes.org/pdf/Lot%20monastery%20article.pdf
5
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ιστορία του αδερφού της Σελίμ, που χάθηκε ξαφνικά, και του πατέρα της, που
έχασε τα λογικά του, όταν αναζητώντας τον γιό του διήλθε το Πέρασμα των
Πολλών Φωνών.
Ο αντίζηλος του Γιορκ, ο αιμοσταγής Ελ Τζέζζαρ, που είναι αρραβωνιασμένος
με την Αγέδα και άμεσος διάδοχος του σεΐχη, τυφλωμένος από τη ζήλεια και
την οργή επιτυγχάνει την εκδίωξη των Άγγλων. Τους οδηγεί στο μοναστήρι
του Αγίου Λωτ, που είναι χτισμένο σε έναν ψηλό, απότομο βράχο. Μοναδικός
τρόπος πρόσβασης σε αυτό είναι το βαρούλκο-δίχτυ που κατεβάζουν οι
μοναχοί από ψηλά, η εμφάνιση και συμπεριφορά των οποίων δεν αντιστοιχεί
στους μύθους που κυκλοφορούσαν γι’ αυτούς. Προς ευχάριστή τους έκπληξη
οι Άγγλοι συναντούν στο μοναστήρι τον Αμερικανό, καθηγητή Πέυν, με την
κόρη του Ίσσα, μεταμφιεσμένη σε άντρα για να ταξιδεύει απαρατήρητη. Ένας
δεύτερος έρωτας γεννιέται, ανάμεσα στον Έλγαρδ και την Ίσσα αυτή τη φορά.
Η ατμόσφαιρα στη μονή είναι τεταμένη, καθώς ο μοναχός Βαρλαάμ που
εκδιώκεται λόγω συμπεριφοράς, καταφεύγει στους Βενί Αζαλέ και τους
πληροφορεί ότι ο (χαμένος) γιος του σεΐχη ζει στη μονή ως δόκιμος μοναχός
με το όνομα Στέφανος. Επιπλέον, τούς υποδεικνύει το κρυφό πέρασμα που
οδηγεί στην κορυφή του δυσπρόσιτου βράχου. Οι Αζαλέ κατακτούν τη μονή
μετά από πολύωρη πολιορκία, αιχμαλωτίζουν τους Άγγλους και τους
συντρόφους τους και κατακρημνίζουν τον Σελίμ-Στέφανο, όταν αυτός
αρνείται επίμονα να επιστρέψει στην πατρική του θρησκεία. Ο πατέρας του
τον ακολουθεί στο θάνατο. O τραυματισμένος Ελ Τζέζζαρ επιστρέφει στον
καταυλισμό νικητής, με αιχμαλώτους τους περιηγητές (ο Γιορκ είναι επίσης
τραυματισμένος) και ανακηρύσσεται επίσημα σεΐχης. Από το μοναστήρι
κατάφερε να διαφύγει ο δόκιμος μοναχός Μάνος, ο οποίος αναζητά βοήθεια
στην Ιερουσαλήμ.
Οι «Φράγκοι» αποτελούν βάρος και την επόμενη μέρα εγκαταλείπονται
αβοήθητοι από τους Αζαλέ στο επικίνδυνο Πέρασμα των Πολλών Φωνών.
Ακολουθώντας το Πέρασμα οι τέσσερεις ξένοι καταλήγουν σε μια κοιλάδα
όπου η ζέστη και η ξηρασία είναι ανυπόφορες. Όταν ο Καθηγητής χάνεται, ο
Έλγαρδ και η Ίσσα, αφήνοντας τον τραυματισμένο Γιορκ προφυλαγμένο σε
σπήλαιο σπεύδουν προς αναζήτησή του και ανακαλύπτουν τυχαία το σπήλαιο
όπου βρίσκεται κρυμμένη ως στήλη άλατος η Γυναίκα του Λωτ. Έξω από το
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σπήλαιο κείτονται νεκροί άντρες όλων των εποχών με βλέμμα τρόμου και
τρέλλας. Στο θέαμα της γυναικός του Λωτ παθαίνουν καταπληξία και ο
Έλγαρδ και ο καθηγητής Πέυν. Ωστόσο, η Ίσσα καταφέρνει να τους οδηγήσει
πίσω στο φαράγγι. Εν τω μεταξύ, η Αγέδα δραπετεύει από τους Αζαλέ,
εντοπίζει τον Γιορκ, και σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον σώσει, χάνει τη
ζωή της από τις κακουχίες. Η Ίσσα φτάνει στο στόμιο της χαράδρας και
συναντά, ως από μηχανής θεό, τον μοναχό Μάνο και τον Γιορκ, που
οδηγήθηκε εκεί από την Αγέδα. Όλοι μαζί επιστρέφουν στη μονή, όπου τους
περιθάλπουν οι μοναχοί και θεραπεύουν τους «κατάπληκτους» με τη βακτηρία
του Αγίου Λωτ.
Η τελευταία σκηνή του μυθιστορήματος βρίσκει τους ήρωες στο Λονδίνο,
στην έκθεση ζωγραφικής του Γιορκ, όπου κεντρικό έργο είναι η ζωγραφιά της
Αγέδας, όπως την πρωτοείδε ο ζωγράφος στον καταυλισμό της.

Η πρόσληψη του έργου στην Αγγλία
Το μυθιστόρημα The finding of Lot’s wife, αφιερωμένο στην Miss Louisa
Clark, εκδόθηκε το Μάιο 1896 στο Λονδίνο από τον εκδοτικό οίκο Sampson
Low, Marston & Co6 και μέσα στην ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και στη Νέα
Υόρκη από τον εκδοτικό οίκο Frederick A. Stokes Co. Η εποχή και οι
συνθήκες ευνοούν την έκδοση και επιτυχία μυθιστορημάτων με αντίστοιχη
θεματολογία. Φαντασία, περιπέτεια, συλημένοι τάφοι, μούμιες, χαμένοι
κόσμοι, εξωτικά μέρη, συχνά συνδυασμένα με μια ερωτική ιστορία είναι η
συνήθης συνταγή της εποχής για το μυθιστόρημα (μυθιστορία=romance
χαρακτηρίζεται από τις κριτικές) ευρείας κυκλοφορίας που δημοσιεύεται σε
εφημερίδες και περιοδικά. Το μυθιστορηματικό υλικό εμπλουτίζεται από τις
μεγάλες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, τις ανασκαφές που διενεργούνται από
τις αρχαιολογικές υπηρεσίες των αποικιοκρατικών δυνάμεων (πβ. σχετικά
εκθέματα στο Λούβρο, το Βρετανικό Μουσείο και το Πέργαμον του
Βερολίνου), τις μελέτες στη γεωμορφολογία, τις οριενταλιστικές γενικότερα

Μπορεί να δει κανείς την έκδοση πρόσφατα ψηφιοποιημένη από τη National Library
http://access.bl.uk/item/pdf/lsidyv3a4af333
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επισκέψεις στην Ανατολή κάποτε και προς ανανέωση της θεματικής των
καλλιτεχνών.
Από τον Μάρτιο του 1896, δύο μήνες πριν την έκδοση του έργου, το
εβδομαδιαίο βρετανικό περιοδικό The Spectator διαφημίζει τις νέες
κυκλοφορίες των εκδόσεων Sampson Low, Marston & Co. 7
Οι σύντομες κριτικές που δημοσιεύονται στην Αγγλία και την Αμερική
(μερικές από τις οποίες παραθέτουμε) ακολουθούν παρόμοια μορφή. Αφού
προηγηθεί περίληψη της πλοκής, οι κριτικοί υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για
μυθιστόρημα που θα διαβαστεί από το ευρύ κοινό, διότι έχει τα γνωστά
χαρακτηριστικά: περιπέτεια, δύο ερωτικές ιστορίες και τυπικούς ήρωες
(Βρετανοί περιηγητές ή εξερευνητές στην Ανατολή), δοσμένα με δραματική
ένταση. Στα θετικά συνυπολογίζεται η περιγραφή του εξωτικού χώρου, με
έμφαση στο γεωλογικό φαινόμενο (χωρίς πάντως τη βαθύτερη συμβολική του
σημασία: ότι η Αμερικανίδα κόρη είναι αυτή που βλέπει τη γυναίκα του Λωτ
μετά από χρόνια και δεν παθαίνει τίποτα, αντίθετα με τους άνδρες), η
σκιαγράφηση των (απολίτιστων) Βεδουίνων και η επάρκεια της περιγραφής
του μοναστηριού που αποπνέουν έναν αέρα αλήθειας και ακριβολογίας. Αξίζει
να σημειωθεί και η σύγκριση με τον H. Rider Haggard, συγγραφέα
μυθιστορημάτων για εξωτικές περιοχές, το γνωστότερο έργο του οποίου, το
King’s Solomon Mines (1885), θεωρείται ιδρυτικό κείμενο του lost civiliza tio n
novel.

The Athenaeum, 15/8/1896

7

Βλ. «Sampson Low, Marston and Company's Νew Books», The Spectator, 25/4/1896, σ.

616.
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The Athenaeum, 5/12/1896

The Saturday Review, 23/1/1897
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The Spectator, 30/1/1897
Ο αμερικανικός εκδοτικός οίκος Altus Press επανεξέδωσε, για πρώτη φορά
μετά το 1896, το μυθιστόρημα The finding of Lot’s wife το 2010.8 Το προωθεί
ως την καλύτερη lost-race ιστορία όλων των εποχών και το εντάσσει στην
αντίστοιχη σειρά της Lost Race Literature.

Η ελληνική μετάφραση. Εκδότες
και έκδοση | Σειρά «Πανδώρα»
Η μετάφραση του μυθιστορήματος
εμφανίζεται

στην

εκδοτική

σειρά

«Πανδώρα» των εκδόσεων Μπεκ και
Μπαρτ. Οι Βαυαροί Μπεκ και Μπαρτ
συνέχισαν το έργο του οίκου Μπαρτ και
Χιρστ, ο οποίος εξέδιδε ελληνικά και
γερμανικά βιβλία

αρχαιολογικού

και

ιστορικού κυρίως περιεχομένου. Με τη

Εμπρός, 2/4/1906

νέα σύνθεση ως Μπεκ και Μπαρτ εμφανίζουν έντονη δραστηριότητα σε
πολλούς τομείς, όπως φαίνεται από τη διαφήμιση στην εφ. Εμπρός, 2/4/1906.
Το 1905 αποφασίζουν να επεκταθούν στον χώρο της μετάφρασης πεζών
έργων ευρείας κυκλοφορίας επιλέγοντας α) δημοφιλή κείμενα που
κυκλοφορούν την εποχή εκείνη στο εξωτερικό, β) τους πιο πεπειραμένους
μεταφραστές, όπως ο Μπάμπης Άννινος και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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Βλ. την ενότητα lost race library του εκδοτικού οίκου Altus Press εδώ.
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και γ) προσφέροντας το προϊόν σε καλαίσθητους τόμους με χαμηλή τιμή. Η
σχετική είδηση στο Εμπρός, 5/10/1905 είναι κατατοπιστική.
Όπως φαίνεται από τη σχετική διαφήμιση στο Εμπρός, 14/5/1906, η
«Πανδώρα.

Συλλογή

εκλεκτών

διηγημάτων και μυθιστορημάτων» ήταν
βραχύβια, και παρήγαγε μόνον 5 τόμους.
Ο

Παπαδιαμάντης

στην «Πανδώρα»

μεταφράζει δύο κείμενα: το διήγημα του
Bret Harte, «The Luck of Roaring Camp»
(«Η καλή τύχη του Ρώριν-Καμπ»)9 ως
επίμετρο στον τ. 2 της σειράς («Το
παράδοξον έγκλημα» υπό Α. Κόναν
Δόϋλ) και το «Η εύρεσις της γυναικός του
Λωτ» υπό Αλφρ. Κλαρκ. (τ. 4).
Εμπρός, 5/10/1905

Εμπρός, 14/5/1906

Βλ. τώρα Λάμπρος Καμπερίδης, Από τον Μπρετ Χαρτ στον Παπαδιαμάντη, Δόμος, Αθήνα
1982, σ. 64-105. Το διήγημα δημοσιεύεται με την εξής υποσημείωση: «Το διήγημα τούτο, ή
μάλλον σκιαγράφημα, ελήφθη εκ των παγκοσμίου φήμης απολαυόντων διηγημάτων του
διασήμου Αμερικανού Μπρετ Χαρτ, όστις μετ’ απαραμίλλου τέχνης περιγράφει εν αυτοίς τον
βίον των χρυσοθηρών της πατρίδος του, της Καλιφόρνιας. Προτιθέμεθα δε να δημοσιεύσωμεν
και άλλα τοιαύτα υπό τον τίτλον ‘Εκ της χώρας του χρυσού’». Πράγματι το 1909 εκδίδονται
οι Αργοναυτικαί διηγήσεις. Το ίδιο βιβλίο εκδίδεται με τον τίτλο Μπρετ Χαρτ, Διηγήματα,
μετάφρ. Α. Παπαδιαμάντη, Βιβλιοπωλείον Μιχαήλ Ι. Σαλίβερου, Αθήνα, χ.χ. (και επίτιτλο
στο πρώτο διήγημα Αργοναυτικαί Διηγήσεις). Βλ. anemi.lib.uoc.gr
9

11
Γιατί μεταφράζεται η «Η εύρεσις της γυναικός του Λωτ στην Ελλάδα δέκα
χρόνια μετά την αγγλική έκδοση;
Αν στην Αγγλία προσέλαβαν το μυθιστόρημα ως συγγενές με τα
μυθιστορήματα του Rider Haggard (επειδή εκτός των άλλων ασχολούνταν με
πρόσωπα γνωστά στο ευρύτερο κοινό από την Παλαιά Διαθήκη: Σολομών,
Λώτ), στην Ελλάδα ο τίτλος και ο μύθος της γυναίκας του Λωτ, που
παραπέμπει στα Σόδομα και τα Γόμορα, είναι ερεθιστικοί. Ταυτοχρόνως το
ίδιο το μυθιστόρημα αφιερώνει αξιοσέβαστο τμήμα στη Μονή του Αγίου Λωτ,
η οποία περιγράφεται λεπτομερειακά στην αρχιτεκτονική και στο τυπικό ως
Ορθόδοξο και ακριβέστερα ως ελληνικό μοναστήρι (Ναός, σκευοφυλάκιο,
Βιβλιοθήκη,

Κοιμητήριο, Ακολουθίες (όρθρος, Μεσονυκτικό, κουρά,

παράκληση)) μέσα από τη θετική, σχεδόν φιλική οπτική των δυτικών
παρατηρητών-φιλοξενουμένων Ευρωπαίων και Αμερικανών. Η οπτική αυτή
προκύπτει, διότι ο μεταφραστής- με τις παραλείψεις όλων των τμημάτων που
μαρτυρούν το οριενταλιστικό βλέμμα πάνω στην Ορθόδοξη εκκλησία και τον
Μοναχισμό- απαλείφει και τα σχετικώς λίγα σημεία, όπου ασκείται δυτική
κριτική στον ανατολικό και ανατολίτικο τρόπο ζωής.
Τέλος φαίνεται ότι το γεωλογικό φαινόμενο είναι γνωστό και απασχολεί τον
ελληνικό Τύπο, αν κρίνουμε από το σχετικό χρονογράφημα του Διαβάτη [ Ιω.
Κονδυλάκη], «Τι το όφελος;», Εμπρός, 16/5/1902.
Αν ο μεταφραστής παρεκκλίνει στο ζήτημα του Ορθόδοξου μοναχισμού, μένει
σχετικά πιστός στον ανδροκρατικό χαρακτήρα του αγγλικού κειμένου. Οι
επεμβάσεις του σε κάποια σημεία ερωτικής προσέγγισης του Έλγαρδ και της
Ίσσας είναι ελάχιστες. Γενικά ο Κλαρκ περιγράφει τις γυναίκες ως
θυσιαζόμενες για τους άνδρες. Τελικώς επιβιώνουν μόνον οι Δυτικοί, ενώ η
Αγέδα, που είναι ερωτεύσιμη, επειδή έχει το κάλλος της Ευρωπαίας κόρης,
πεθαίνει για τον αγαπημένο της και υφίσταται μόνον ως πίνακας ζωγραφικής
που εκτίθεται στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου με τίτλο «ωραία
Αράβισσα κόρη αμέλγουσα κάμηλον».

Σημείωμα για την αντιβολή

12
Στην αντιβολή χρησιμοποιούμε την έκδοση Alfred Clark, The Finding of Lot’s
Wife, Frederick A. Stokes Company, New York and London 1896.
https://archive.org/details/findingoflotswif00clarrich
Οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν σε αυτή την έκδοση. Για την ελληνική
μετάφραση χρησιμοποιούμε την ακόλουθη έκδοση: Αλφρέδου Κλαρκ, Η
εύρεσις της γυναικός του Λωτ, μτφρ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, επιμ. Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, Εκδόσεις Αρμός,
Αθήνα 1996. Οι αριθμοί των σελίδων παραπέμπουν σε αυτή την έκδοση.
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Θρησκεία
Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε -εκτός από συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις- και περιγραφές, οι οποίες
σχετίζονται με τη Μονή του Αγίου Λωτ (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, Ακολουθίες). Στην περίπτωση αυτή
δεν παραθέτουμε αυτούσιο το εκτενές κείμενο αλλά μια δική μας λέξη ή φράση που αποδίδει την ουσία
του περιεχομένου της περιγραφής και συνοδεύεται από ακριβή παραπομπή στην ελληνική μετάφραση.
peri 35
ουρί 44 [=πνεύματα στον μωαμεθανισμό]
(monk) clothes 63
χιτώνας 76
father (Polycarp) 69, 80, 83, 99, 134, 145, 294
ο πατήρ (Πολύκαρπος) 84, 96, 100, 116, 152, γέρων
174 άγιος ηγούμενος 323 πάτερ 334
windlass 70, 84, windlass-tower 130, 187
μάγγανον, βαρούλκο 85, βίντσι 101, πύργος του
ανελκυστήρος 147, πυργίσκος 209
since he had joined the brotherhood 70
αφότου είχε κοινοβιώσει εις το μοναστήριον. 85
They are striking the semandron […] instead of a σήμαντρον 94-95
bell. 78-79
The refectory […] their appetites 79-80
Tράπεζα 95 (κεφαλαίο αρχικό)
brethren 79, They are chiefly Greeks […]
αδελφότης 95-96
As for us […] bowls of soup 80
Η άσκηση 97
Greeek Church 81
ελληνική Εκκλησία 98
Eastern Church 82
Ανατολική Εκκλησία 98 (κεφαλαία τα αρχικά)
Balm of Gilead 82
βάλσαμον της Γιλεάδ 98
all standing 83
ορθοστάδην 100
Round the monastery-rock […] over the scene. 87 Περιγραφή πέριξ χώρου 104
In a hollow in the rock […] responded Aylward. Η Δεξαμενή 106
88-89
At the back of the garden […] awaiting the Κοιμητήριο Μονής 107
resurection. 89-90
took them to the church […] round eyes 90-92
Εκκλησία Μονής, εσωτερικός χώρος 108-109
At the end of the church stood a richly-gilded Εικονοστάσιον. 109 Προς τ’ ανατολικά του ναού
iconostasis or altar screen […] gift to the ίστατo πλουσίως χρυσωμένον εικονοστάσιον ή
monastery. 91
προπέτασμα θυσιαστηρίου 109
gilded altar screen 118
επίχρυσο εικονοστάσιον 133
altar 91, 310, 311
θυσιαστήριο 109, αγία πύλη 337, 339
Over the altar […] did you ever see anything Περιγραφή εικόνων 109
funnier; 91-92
Behind the iconostasis was the apse […] 91, 92
αχιβάς 109, 110
In a recess at the side of the apse stood the σκευοφυλάκιον 110
reliquary. 92
martyrs and saints 92
Μάρτυρες και Άγιοι 110 (κεφαλαία αρχικά)
ancient olive press 93
παλαιόν ελαιοτριβείον 111
entered the monastic library 94, Evangelistarium Μοναστηριακή Βιβλιοθήκη 111-12, Τετραυάγγελον
94
112
he took out of an antique silver case […] sense of Το χειρόγραφο χρονικό της Μονής 113-14
the document. 96-97
that midnight service was being held by the […] ότι ψάλλεται το Μεσονυκτικόν από τους
monks. 118
μοναχούς 133
The interior of the church […] in silence to their Η τιμωρία του μοναχού 133-37
cells. 118-122
The two young men in the doorway, seeing... 121 Η συνοδεία των μοναχών. 136, Οι δύο νέοι άνδρες
παρά την πύλην του νάρθηκος, βλέποντες. 136
He was dressed in a white robe 133
Ένδυμα νεοφωτίστου 150, λευκόν χιτώνα
νεοφωτίστου 187
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the new monk 140
sanctuary 153
Brother (Manon) 140, 154, 155, 160, 163

ο αρχάριος δόκιμος 158
αγιαστήριον 172, αγίασμα 174
ο αδελφός (Μάνος) 158, ο αρχάριος προσήλυτος 174,
ο νέος προσήλυτος 178 ο αρχάριος μοναχός 211 ο
δόκιμος μοναχός, ο δόκιμος δούλος σας 333
δεν έλαβα ακόμη την κουράν 174
Ευχή 216, 221

I have not taken on me the vows 154
“Lord Jesus[…] 194, He then knelt and recited in
Greek the prayers for the dead 200
“Praise be to God, the Gracious, the MerciΔόξα σοι ο Θεός, ο πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος
ful 303
332
the hegoumenos and his monks had come in order Τελετή αποκατάστασης 336-40
to carry the two demented men to the church,
where a religious ceremony was to be performed
which would restore them to their senses. 308-13

Προσφωνήσεις και επιφωνήματα
“God! God!” 15
"Wah! wah! They are harami. 15, God, God! 15
“By God!” 18
“Good God! 55
“By God! 62
“Wah ! wah !” “By God!” 64
“Praise be to God! 64
“By my father's beard!” he muttered to himself in
Arabic 71
“Good Heavens! 84, 144
“How in the world did the ancient […] 87
“By Jove! 132, 151, 224, 245
“Great Caesar! 90, 144, 152
“By Jove 93, 99, 117, 124, 143
“My dear 104
“Upon my word, Hal! 124
“ […] but, please God, 137
“Oh, father of asses! 150
“Oh, melodious one! 150
“What in the world is the matter […] 151
“Father!” 154
“For goodness' sake, 169
“By God! 174
“Lord Jesus […] “Holly God! 194
“[…] O servant of God!
“[…] O girl!, “[…]O lady! 218, 219
“In the name of God!” 226
“O my lord, thanks be to God 255

«Αλλάχ! Αλλάχ!» σ.22
Αχ! Συμφορά· είναι κλέφτες! 23, Αλλάχ, Αλλάχ 22
«Λαϊλ Αλλάχ!» 25
Εύσπλαχνε Θεέ! 68
Μα τον Θεόν! 76
«Βαϊ, Βαϊ!» «Αλλάχ!» 78
Αίνος τω Θεώ! 79
Μα τα γένια του πατέρα μου! Εμορμύρισε προς
εαυτόν αραβιστί 86
Καλή ώρα μας! 101, Τρομάρα μας 163
Πώς κατόρθωσαν, προς θεού, οι παλαιοί […] 104
«Μεγάλε ουρανέ» 149, Μα τον Δία 170, 245, Μα τον
Θεόν 269
Μεγάλε Καίσ… 89, «Μεγάλε Καίσαρ!» 107, «Μέγας
εί, Κύριε» 162, Μέγιστε Θεέ 171
Μα τον Δία 111, 117, 133, 139, 161
Ακριβή μου 120, 147
Στην τιμή μου! 140
Αλλά να δώση ο Αλλάχ 154
Ω, πατέρα των γαϊδάρων 169
Ω! μελωδικέ μουζικάντα 169
Τί έχει πάθει, προς Θεού, […] 170
Γέροντα! 174
Δι’ αγάπην Θεού 191
Μα τον Αλλάχ! 196
Κύριε Ιησού 216, Κύριε Θεέ μου! 216
Δούλε του Θεού! 221 [η Αγέδα στον Χριστιανό]
Ω κόρη!, Ω κυρία 240-41 (η Αγέδα προς τηνΊσσα και
το αντίστροφο)
Εις το όνομα του Αλλάχ! 247
Ω, αφέντη μου! δόξα σοι ο Θεός 280
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“My lord 256-261
[…] my beloved!” 264, 265
[…] sweet one!” 264
“O my lord! O my beloved! 267
“Ya allah! 289
“How know you that, friend? 294
“O brother! 294
“Fear not, my lord. Within three days, […]” 294
“I know not, my lord. […] 295
“How fared you in your journey to Jerusalem,
friend?” asked Isha. 295
“My God!― 300
“Good heavens, Professor! 313
“Poor girl!” […] “And poor Noel!” 314

Αφέντη μου 281-287
Αγαπημένε μου 291
Γλυκεία ψυχή μου! 291
Ω αφέντη μου! ω αγαπημένε μου! 294
Για Αλλά! 319
Πως το ξεύρεις αυτό, πάτερ; 323
Ω αδελφέ! 323
Μη φοβού, τέκνον. Εις τρεις ημέρας […] 323
Δεν ειξεύρω, τέκνον μου. […] 324 [ιδεολογική
αλλαγή]
―Πώς πέρασες εις το ταξίδι σου εις την
Ιερουσαλήμ, πάτερ; ηρώτησεν η Ίσσα. 324
Θεέ μου!… 328
Δι’ όνομα Θεού, καθηγητά μου! 340
Ταλαίπωρος κόρη! Και ταλαίπωρος Νόελ 342

Χρωματολόγιο
gray 5
gray hyena 6
brown strata 5
brown maiden 8, 54
swarthy bearded men 20
bright-colored 20
light 34
golden olive tint 34
lustrous dark 34
dark-blue 34, 88
black hair 34
Blue 6, 13, 21, 62
snowy 69, 272, 203
grimed 96
red-tiled 88
grimed and yellow 96
blushing painfully 104
grey eyes 106, 107, 112
grey-beard 166
inky blackness 203
sooty 225
white face 249
flushed brick-red 249
rose-pink 313

φαιών 11
στακτεράς υαίνης 12
αμαυρά στρώματα 11
μελαμψάς νεάνιδας 14, 65
μελαψοί γενειοφόροι 29
στιλπνόχρωμα 29
λευκοειδής 42
ελαιόχρους, χρυσίζουσα βαφή 42
στιλβοντα αμαυρά 42
βαθυκύανον 42, 105, αβρόν πράσινον των μορεών
105
μέλαινα κόμη 43
γλαυκοί 12, γαλάζια 20, κυανά 29, κυανωπού 75,
καταπράσινο 76,
χιονόλευκος 84, 279, 299, λευκάζοντες 225
αμαυρά 113
ερυθροπλίνθων 105
αμαυρά και κιτρινωπή 113
αλγεινώς ερυθριώσα 121
βαθέος καστανού χρώματος όμματα 124, 128
τεφρογένειος 188
βαθεία μελανότης 225
μέλας 246 [καπνισμένος]
πρόσωπον […] ωχρόλευκον 273
πλινθοκόκκινα 274
ροδοβαφή 341
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Παραλείψεις
He explained to Aylward that he did not suppose
that any such place existed as that described by the
monks, peopled by nude, voiceless eremites,
centuries old and fed by ravens, but that he thought
it possible that there was some foundation for the
legend, and hoped that they might find something
extraordinary and worth seeing. 9
Aylward […] troop of rascals 11

Παράλειψη οκτώ αράδων. 16
[δυσπιστία ως προς την ύπαρξη της Μονής του
Αγίου Λωτ]

[…] and began to tear the kid to pieces with their
fingers and to shovel balls of rice down their
throats. By way of dessert they dipped dates in the
butter and ate them. When they were satiated […]
25
They passed an uncomfortable night, […] always
quoting from it. 26, 27
[…]and privations of the past three days, and as
they themselves and their servants needed a rest,
the two Englishmen determined to remain with the
Beni Azaleh a few days, […] 30
Sitting cross-legged in an open spot in the camp
and surrounded by an appreciative audience, he
told them of the marvelous things he had seen in
his travels, such as women growing on trees, men

[…] και ήρχισαν να σχίζουν το ερίφιον εις κοψίδια
με τους δακτύλους των, καταβροχθίζοντες
απλήστως. Αφού ούτοι εχόρτασαν, […] 34

Παράλειψη μίας παραγράφου 18 [τα ζώα που
χρησιμοποιούν οι περιηγητές στο ταξίδι τους και η
απόκτησή τους]
[…] the scanty fodder and water, and the excessive […] η σπάνις της φόρβης και του νερού και η
heat had so told on the Syrian horses, which were υπερβολική ζέστη τόσον εβάρυνον τους ίππους ώστε
unaccustomed to fatigue and privation, that they κατήντησαν πολύ εξηντλημένοι […] 19
became too exhausted to be ridden,[…] 12
On nearing the camp several of the Arabs spurred Άμα επλησίασαν εις το στρατόπεδον, ολίγοι εκ των
their mares with the sharp edges of their stirrups , Αράβων εκέντησαν τους ίππους των και προέτρεξαν
and rode off to give notice of the coming of the δια να δώσουν είδησιν δια την άφιξιν των ξένων. 27
strangers. 19
The man did as he was ordered, addressing the Ο άνθρωπος έκαμεν όπως παρηγγέλθη, απευθύνας το
question to the mullah, but the old man did not ερώτημα προς τον μολλάν. 33
reply. The sun was now setting, and it was the hour [παράλειψη μουσουλμανικής προσευχής]
of prayer. Rising with much solemnity and with a
sanctimonious expression of face, the mullah
began his orisons, sometimes standing with his
hands folded on his breast or clasped above his
head, at other times kneeling and bowing
continually with his face to the ground. Several of
the Arabs present followed his example, imitating
his genuflexions, but it was obvious that prayer was
not an every-day exercise with them. When the
performance, which lasted some minutes, was
over, Yorke ordered the dragoman to repeat his
question. 24

Παράλειψη τριών παραγράφων στο τέλος του
δεύτερου κεφαλαίου. 35 [για τη μη άνετη διαμονή]
[…] και τας στερήσεις των τριών τελευταίων ημερών,
οι δύο Άγγλοι απεφάσισαν να μείνωσι πλησίων των
Βενί Αζαλέ επ’ ολίγας ημέρας […] 38
Παράλειψη δέκα αράδων. 39 [αφηγήσεις με
φανταστικό περιεχόμενο του El Hawkwathieh]
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with dogs' heads, and animals of the most
extraordinary description, and related many stories
of the wonders wrought by King Solomon by
means of his cabalistic seal; of the amours and
escapades of sultans and viziers; of the evil doings
of magicians and giants, and many similar fables.
31
He therefore gave up the pursuit, being satisfied
that the game he had been looking for existed only
in the imagination of a tribesmen 31
“A full wicked man and a fell," quoted Yorke in
English. 41
"I suppose you fled to these mountains from
enemies?" he remarked. 44
They took with them the sacred' atfah.'"
" What was that ? " interrupted Yorke.
" It is a great basket-saddle, my lord, adorned with
ostrich feathers and carried by the finest camel in
the tribe. It was ridden by my sister Fasala, whose
right it was to do so as the eldest daughter of the
sheikh. The possession of it was believed by our
people to ensure victory to them, but they soon
found that it was not so. 46-47
My sister received a bullet in her side, but
continued to chant the war-song till she fell dead,
and then the ' atfah ' was taken by the enemy. When
they saw what had happened, our people lost heart
and fled. 47
Yorke felt for her, and in order to change the
current of her thoughts began to talk about his art.
Though the artist spoke Arabic in Egyptian fashion,
pronouncing his " g's " hard, and though Ayeda
used many expressions peculiar to the desert, the
Englishman and the Arab girl had no difficulty in
understanding each other. 51
In a hollow, under the overhanging rock, were
neatly stacked scores of whitened skulls and bones.
90
His artistic training and tastes enabled him to
appreciate fully the wonderful coloring, quaint
designs, and microscopic detail of the paintings
before him. 96
“I not know Mr. ‘llward, but I t’hink they see one
devil in the tower up t’ere’, replied the dragoman,
with a frightened glance upward. 65
All were barefooted, and wore long hair and
beards, and looked as if personal cleanliness was
not one of their monastic rules. 69
They return to their chamber and brought out their
bedding, and having beaten and shaken each piece
to get rid of the noxious insects it harbored, tucked
the bundles under their arms, and made for the
church. 118

Παράλειψη τριών αράδων. 39 [λεπτομέρεια]
Παράλειψη χαρακτηρισμού Ελ Τζέζζαρ.51
Παράλειψη δύο αράδων. [ο Γιόρκ προεικάζει ότι οι
Βενί Αζαλέ εκδιώχθηκαν στα βουνά από εχθρούς] 55
Παράλειψη
αποσπάσματος
εννέα
αράδων,
αναφερόμενου σε ιερό κειμήλιο των Βενί Αζαλέ
("Aftah") 58

Παράλειψη πέντε αράδων. 58 [λεπτομέρεια από τις
διαμάχες των Βενί Αζαλέ]

Παράλειψη δεκατεσσάρων αράδων. 63 [συνομιλία
Αγέδας-Γιόρκ]

Παράλειψη τριών αράδων 108
περιγραφή κοιμητηρίου Μονής]

[λεπτομέρεια:

Παράλειψη τεσσάρων αράδων. 112 [λεπτομέρεια]

Δεν ξέρω, κύριε Έλγαδ, μα, μου φαίνεται, βλέπουν
εκεί επάνω στον πύργον, απήντησεν ο δραγομάνος με
έντρομον βλέμμα προς τα άνω. 80
Όλοι ήσαν γυμνόποδες και έφερον μακράς κόμας και
γενειάδα 84
Επέστρεψαν εις το κελλίον, και απεκόμισαν τους
τάπητας και τα κλινοσκεπάσματά των, και
διευθύνθησαν εις την εκκλησίαν. 133
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[…] and talked to him a long time. He thought of
telling him of the mental condition in which his
unhappy father was, and of the deep sorrow felt by
his sister at his disappearance and supposed death,
but forebore to do so, reflecting that it would only
distress him unnecessarily. He however told him
what little he had been able to learn of the affairs
[…] 142
But all their expostulations and curses were
unheard and unheeded by the strident-voiced
offender, who continued to utter prolonged
hysterical brays ending in convulsive sobs. 150
[…] holding his powder-flask, shot-pouch και
caps, […] 157
“I can tell you, from experience […] he might be
urged by the consul. 172-173
The nearest to him was a man […] his head on his
drown-up knees, 191
A shaft of moonlight shot across the courtyard, and
the monk saw that the white olive-blossoms that
carpeted the ground were spotted with blood. 191
Its walls and shelving roof were adorned with very
ancient rude frescoes and archaic inscriptions. It
had no doubt been the retreat many centuries before
of some anchorite, who had found life in the
monastery above not sufficiently mortifying to the
flesh and soul- satisfying, and had therefore retired
to this hole in the cliff to pass his days in solitary
meditation. The utensils that had supplied the holy
man’s simple wants were still there, but half buried
in the dust of ages.193-194
Not long after the monks saw the dragoman […]
for their sin!” he murmured, sorrowfully. 196

[…] και του ωμίλησεν επί μακρόν. Τω είπε όσα είχε
δυνηθή να μάθη περί των υποθέσεων […] 159-160

Αλλ’ ο όνος εξηκολούθησε να φωνάζη, με υστερικούς
ογκηθμούς, απολήγοντας εις σπασμώδεις λυγμούς.
169
κρατούσα την πυριτιδοθήκην και την άλλην σκευήν
του, […] 177-178
Παράλειψη 2 σελίδων, 194 [για την πιθανότητα
αποτυχίας του μοναχού Μάνου]
Παράλειψη έντεκα αράδων. 213 [λεπτομέρεια]
Παράλειψη τεσσάρων αράδων. 213 [λεπτομέρεια]
Παράλειψη έντεκα αράδων [περιγραφή σπηλαίου].
215

Παράλειψη εννέα αράδων. 217-18 [ο αδερφός Μάνος
παρατηρεί από μακριά τον δραγουμάνο και τον
μάγειρα, εικάζει ότι ο αλλαξοπίστησαν και
μονολογεί]
They were talking and laughing […] by the silvery Παράλειψη δεκαέξι αράδων. 218 [ο αδερφός Μάνος
light of the moon. 196-197
στην κρυψώνα του]
He was resolved to fulfill […] to succor them if Παράλειψη εννέα αράδων. 218 [επαναλαμβάνεται η
possible. 197
αποστολή του αδερφού Μάνου και η επικρατούσα
κατάσταση στο μοναστήρι]
Then, throwing herself on the sand beside the Παράλειψη τεσσάρων αράδων. 219 [ο θρήνος της
corpse, she sobbed convulsively. Every now and Αγέδας]
then she sat up, and threw handfuls of dust over
herself with despairing cries. 198
All their possessions, except their weapons, had Παράλειψη δεκατριών αράδων. 232 [λεπτομέρεια για
been placed on the tent intact, but they did not την κατάσταση των αιχμαλώτων]
know what had been done with their horses and
donkeys. They could not imagine what their
captors intended to do with them, but anticipated
that eventually they would conduct them out of the
mountains to the Ghor, and then leave them. They
had no knowledge of what had become of Brother
Manon, except that he had certainly escaped from
the monastery and had got off on his mission. All
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they could do was to exercise patience, and hope
for the best. 209
The mullah took the lead in the palaver, though
what he condescended to say […] He had some of
the old men present held a whispered consultation,
at the end of which I was told that my offers would
be considered, and I should have my answer in the
evening. p 212-213
The shot had nearly cut his right […] I am afraid
his days are numbered. p 213-214
They had drawn their camel-hair cloaks […] with a
bluish flame. 216
"My lord has the voice of a maiden and the face of
a maiden, yet my lord is dressed like a man." 218
“Just after sundown, as I was passing […] but this
much I heard” 219-220
As Yorke could not walk […] armed men rode in
front. 222-223
It was evident that Isha was extremely nervous, and
was experiencing great discomfort, but she, too,
said nothing. The miserable half-starved baggagedonkeys in the rear could scarcely stagger under
their loads, and were mercilessly belabored every
moment by the Arabs who drove them. 223-224
He then said something in Arabic to El Wahsh, who
was riding a little in front. The negro gave a short
gruff reply. “What did you ask him, Professor?”
said Aylward. “ I asked him where we were going,
and he said “Towards God’s Gate,” which is a
Badawi’s usual reply when he does not wish his
destination to be known.”
224-225
[…] Yorke, who sat bent with pain on his donkey.
227
“Perhaps they have lost their way,” suggested Isha.
“They are not acting as if they had, Miss Payne;
they showed no surprise at hearing the semandron,”
returned Aylward. 225
Secluded as the bottom of the pass was […]
descending a volcanic shaft. 235-236
Patches of sponge-like volcanic cinders and lines
of black flints lay here and there on the plain. 240
“I thought as much from the time […] in the shade,
at least.” 241
[…] looking for springs at the heads of the wadis
or for rain-water in the clefts of the rocks," replied
Professor Payne. 241
No birds flew overhead, and no earth-creatures, not
even reptiles of the lowest form, showed
themselves. 242
It gave him for the moment strength and hope, 256
It [camel] was very mangy, and what little hair it
had was clotted with filth. Ayeda ordered it to
kneel, whereupon it bent its swollen joints with

Παράλειψη αποσπάσματος είκοσι τεσσάρων αράδων
στο εσωτερικό της παραγράφου 235
Ο μολλάς διηύθυνε την συνδιάλεξιν [παραλειπόμενο
απόσπασμα], και εις το τέλος μου είπεν ότι αι
προτάσεις μου θα μελετηθώσι, και θα έχω απάντησιν
το βράδυ. [περίπου μια σελίδα]
Παράλειψη έντεκα αράδων. [περί πληγής]
Παράλειψη επτά αράδων. 238 [λεπτομέρεια]
Ο αφέντης μου έχει φωνήν κόρης, και όμως ο αφέντης
μου φορεί ανδρίκεια. 239-240
Παράλειψη αποσπάσματος μιας σελίδας 241 [περιγρ.
σχεδίου]
Παράλειψη αποσπάσματος δεκαπέντε αράδων 243
[λεπτομέρεια πριν την έναρξη πορείας]
Παράλειψη αποσπάσματος επτά αράδων 244 [ειδικά
για Ίσσα]

Παράλειψη οκτώ αράδων 245 [διάλεξη με Άραβα]

[…] Γιορκ, όστις εκάθητο κύπτων επί του όνου. 248
Παράλειψη τεσσάρων αράδων 246 [συνομιλία της
Ίσσα με τον Έλγαρδ]
Παράλειψη δέκα αράδων 258 [για τη ζέστη]
Παράλειψη δύο αράδων 262 [λεπτομέρεια περί της
τοποθεσίας]
Παράλειψη δέκα αράδων διαλόγου 263 [περί
τοποθεσίας και θερμοκρασίας]
[…] ψάχνοντες μήπως εύρωμεν καμμίαν βρύσιν εις τα
κεφαλάρια των ρευμάτων, απάντησεν ο Πέϋν. 264
Ούτε πτερωτά επετούσαν υπεράνω των κεφαλών των,
ούτε ερπετά εφαίνοντο κάπου. 265
Tούτο του έδωκε προς το παρόν και ελπίδα, […] 281
Η Αγέδα το διέταξε να γονατίση, τότε δε έκαμψε μετά
δυσκολίας τους αρμούς, […] 288
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difficulty […] 261
The old camel could only walk at a funeral pace,
being lame, and Ayeda was so utterly worn out, that
it was only with difficulty that she could drag her
weary limbs along. 262
[…] and Ayeda saw that death would soon follow
such exposure. She led the camel to the base of the
cliffs, under the shadow of which they trudged on
for another hour, by which time the valley was full
of blinding light and the heat intense. 262
The old camel lay with its neck and nose on the
ground, motionless but for the occasional twitching
of its thick lips. 265
Having succeeded in this, she lay panting for a long
time, utterly unable to rise to her feet. At length she
crawled to the camel's side, and made Yorke's
limbs fast with the rope, lest he should fall off. 266
On leaving the cavern Aylward stood irresolute for
some moments, in doubt as to the direction they
should take. Away to the north stretched the long
lines of cliffs, till they were lost in the darkness of
night. 268
He and Isha shouted frequently with hoarse and
feeble voices, but no answering cry came, not even
the echoes of their shouts. They glanced on the
ground constantly as they walked, hoping to come
on the Professor's footprints, but the hard marblelike plain showed no traces. 269
It sometimes floated along the base of the cliffs on
the other side of the valley, but more often they saw
it gleaming in the distance. 269
In his heart he hoped that her father had already
gone the way which, he felt sure, the rest of the
party would soon have to follow, that she might be
spared the anguish of seeing him die. 270
Every now and then she fancied she saw something
moving in the distance, and gazed at the object
eagerly, only to realize, after a few moments, that
her excited imagination had deceived her. 270
On hearing this reply, the young man turned
quickly, and gazed eagerly into the girl's face. Then
stepping forward, he put his arm round her and
raised her to her feet, saying tenderly, […] 271
She drank eagerly, but before she had satisfied her
consuming thirst, the monk took the gourd from
her, saying,—
“It is not good to drink much at first, my lord.
Moreover, there is but little, and we must husband
it.”
Isha had, however, drunk sufficient to relieve the
contraction and burning sensation in her throat, and
other painful effects of thirst. 290
The dragoman did not look so fat and important as
usual, while the old cook's face wore an alarmed

Παράλειψη τεσσάρων αράδων 288 [λεπτομέρεια για
την κόπωση της καμήλας]
Παράλειψη έξι αράδων 288 [με το παραπάνω: 10
αράδες περιγραφής λεπτομέρειες σχετικά με την
καμήλα και την Αγέδα]
Παράλειψη τριών αράδων 292 [λεπτομέρεια]
Παράλειψη πέντε αράδων 293 [λεπτομέρεια]

Παράλειψη πέντε αράδων 296 [λεπτομέρεια]

Παράλειψη έξι αράδων 297 [περιγραφή]

Παράλειψη τεσσάρων αράδων 297 [περιγραφή]
Παράλειψη πέντε αράδων 298 [σκέψη Έλγαρδ]

Παράλειψη έξι αράδων 298 [όπως και το παραπάνω
λεπτομέρειες]
Ακούσας την απόκρισιν ταύτην, ο νέος έθεσε τον
βραχίονα περί αυτήν, και την ήγειρεν εις τους πόδας
της, λέγων τρυφερώς· 299
Παράλειψη έξι αράδων 320 [ο αδερφός Μάνος δίνει
στην Ίσσα νερό]

Παράλειψη επτά αράδων
δραγουμάνου και μάγειρα]

230

[περιγραφή
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expression, instead of its ordinary air of peevish
discontent. Georgis and Hanna were staring
affrightedly, and in silence, at their master, and at
Professor Payne, who gazed back at them with
horror-filled unrecognizing eyes. 291
The two unfortunate men drank without showing
any sign of relief or pleasure, except that a sort of
convulsion seenied to seize them in the throat,
when the water touched their lips. 291
Having put a folded blanket under the girl's head.
291
The dragoman and cook loudly expressed their
surprise and horror at the position and condition in
which they had found the artist. The three men
unbound his hands and feet, and taking the
apparently dead body off the camel, carried it to
where Isha lay motionless and with closed eyes.
292
When the monk had finished his prayer, she said,
after a short silence, —
“Are you awake, friend?”
“Yes, my lord. ”
“Have you any water left? I am parched with
thirst.”
“There is a portion remaining, but drink sparingly,
my lord. We shall have to go through much fatigue
ere we reach the monastery. ”
So saying, the monk handed the girl the gourd of
water. She drank only […] 293, 294
Such expressions as “O pearl of beauty!” “O
gazelle-eyed!” “Sweet one!’’ “Brave girl!” were
repeated over and over again, till the echoing gorge
seemed to be full of whispering lovers. 301
The party stopped a few minutes to rest, […] All
round lay the salt-encrusted plain, over which night
was creeping. 303, 304
[…] Manon shouted in his stentorian voice so
powerfully that the dark mountains round echoed
his cries. The dragoman and cook were too
exhausted to give any assistance in rousing the
monks, and they had all begun to think that they
would have to stay where they were till the
morning, when they heard the trap-door […] 304,
305
“God be thanked, that you have returned to
us! Who are with you, my son ?” “The English
travelers. Father, who were carried away from the
monastery by the Bedawin. Three of them are in
evil case and helpless. Their two servants are also
here.” “We will lower the rope, my son.” 305
They were kindly received by the monks to their
evident relief and satisfaction. They had been very
apprehensive as to the reception they might
receive, fearing that the brethren might have heard

Παράλειψη τεσσάρων αράδων 320 [περιγραφή: ο
καθηγητής και ο Έλγαρδ πίνουν νερό]
Παράλειψη μίας αράδας 321 [λεπτομέρεια]
Παράλειψη επτά αράδων 320 [λεπτομέρειες περί της
ανακάλυψης του Γιόρκ από τον Μάνο, τον μάγειρα
και τον δραγουμάνο.]

Όταν ο μοναχός επέρανε την δέησίν του,
[παραλειπόμενο απόσπασμα διαλόγου] ενεχείρισεν
εις την κόρην την βυτίνην του ύδατος. Αυτή έπιε […]
323
[Παράλειψη σύντομου διαλόγου εννέα αράδων]

Παράλειψη πέντε αράδων 329 [επεξήγηση στην
προηγούμενη περίοδο]
Παράλειψη αποσπάσματος 2 παραγράφων 332
[σκέψεις της Ίσσα και περιγραφή τοπίου]
[…] ο αδερφός Μάνος εκραύγασε με τη στεντορείαν
φωνήν του. Τέλος όμως ήκουσαν την μανδαλόθυρα
[…] 333

―Ας έχει δόξαν ο Θεός που γύρισες σιμά μας. Θα
κατεβάσωμεν το σχοινί, τέκνον μου. 333

Παράλειψη δέκα αράδων 334 [η υποδοχή των
αποστατών από τους μοναχούς]
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how they had denied the Christian Faith in order to
save their Hves. They soon saw that the good men
were ignorant of their apostasy, and the frightened,
sheepish looks left their faces. 306-307
“The monks got somet’ing in the church […] The Παράλειψη αποσπάσματος διαλόγου είκοσι αράδων
monks make the effendi well, never fear.” 308,309 336 [ο δραγουμάνος επαινεί τους μοναχούς]

Παραλείψεις με ιδεολογικό περιεχόμενο
All were barefooted, and wore long hair and
beards, and looked as if personal cleaness was not
one of their monastic rules. 69
They are an excellent. God-fearing, simple-minded
body of men, superior to the ordinary run of monks
of the Eastern Church; but, like their brethren in
other places, ignorant and somewhat uncleanly in
their habits. The live entirely on vegetable food
[…] 81-82
He was anxious for news of the war then raging in
the Crimea, and heard with great satisfaction of the
recent victories of the Allies. 84
"I suppose you have been shown some queer relics
in your visits to out-of-the-way monasteries,
Professor, […] as he led the way out of the church.
93
" My experience hitherto has almost invariably
been that the monks of Eastern monasteries take
little or no care of the literary treasures many of
them possess, and often put them to extraordinary
uses … not to part with them on any account.” 95
“Surely Ayesha is an Arab girl name. Sound like
Japanese somehow.” 107

Όλοι ήσαν γυμνόποδες και έφερον μακράς κόμας και
γενειάδας. 84
Είναι εξαίρετον σώμα ανδρών θεοφοβουμένων με
απλότητα καρδιάς, υπέρτεροι μάλιστα από τον
συνήθη τύπον των μοναχών της Ανατολικής
Εκκλησίας. Τρέφονται εξ ολοκλήρου από φυτικάς
ουσίας […] 98
Παράλειψη περιόδου τεσσάρων αράδων σχετική με
τον Κριμαϊκό πόλεμο. 101
Παράλειψη δεκαεπτά αράδων διαλόγου 111
[περιγραφή των «παραδόξων» λειψάνων που είχε
συναντήσει ο καθηγητής]
Παράλειψη τριών παραγράφων. 112
[Για την ελλειμματική διατήρηση χειρογράφων στα
μοναστήρια της Ανατολής]
Παράλειψη τριών αράδων [Σχόλιο σχετικό με το
όνομα] 124-25 [Ο Παπαδιαμάντης προσθέτει
επεξηγηματική ΣΗΜ. στην 125]
Και ευθύς μετά μιαν στιγμήν, έτεινε την χείρα προς
τον Γιορκ, είτα προς τον Έλγαρδ, ευχηθείσα αυτοίς
την καλήν νύκτα. 128
[απάλειψη όλων των περιγραφών που έχουν ερωτική
χροιά]

You can safely do so, Miss Payne. You don't want
any beauty sleep ! " said the artist. I won't risk it,
Mr. Yorke — good-night ! " she replied, shaking
hands with him. She then held out her hand to
Aylward in silence, who took it also in silence. It
somehow did not seem necessary for either of them
to say anything. As they shook hands, their eyes
met, and the blush and little smile that instantly
appeared on the girl's sweet face, showed that
something in the young man's glance had pleased
her. 113
They then returned to the church, and spreading Περιληπτική απόδοση οκτώ παραγράφων [για
their bedding on the floor near the door, lay down καθαριότητα και ζωϋφια στο μοναστήρι] 138
to slee They soon found, however, that the
dragoman's statement that the sanctity of the
church was respected by the fleas was purely
legendary. There were as many lively members of
that insect tribe there as in the chamber they had
fled from. Anathematizing the monks for their
want of cleanliness, they took up their carpets and
pillows, and making their way to the moonlit
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courtyard, laid them in the open air, in the dark
shadow of an olive-tree. Here they were not
molested by vermin; but, as the hours passed, the
air grew very cold. 122
As they rose at the sound out of the tree-hollow
there was an expression on the girl's sweet face and
a light in her great gray eyes that showed how
thoroughly she had been enjoying herself, while
Aylward's face had a happy flush on it. 140
the moonlight had deepened the malevolent yet
cringing sneaking expression which seemed
habitual to it. 152
“ young Christian dog,” 181, 196
They then talked some minutes about the dragoman
and the cook […] Beyond giving one brief order in
regard to the corpse, the mullah exhibited no
interest in the proceedings, but sat praying, bent
over his beads. 186-187
The prisoners saw nothing of either the dragoman
or the cook, who were lodged in another part of the
camp, and were well treated, as being converts to
Islam. 210
I asked him […] promises 212-13

Όταν εσηκώθησαν αμφότεροι εφαίνοντο ευτυχείς 157
[αφαίρεση ερωτικής λεπτομέρειας]

[…] την κακόβουλον έκφρασιν του οποίου εφαίνετο
να εντείνη της σελήνης το φως. 171 [παράλειψη
λεπτομέρειας για αισθητικούς λόγους]
άπιστο κουτάβι! 203, άπιστο σκυλί 217
Παράλειψη μεγάλου αποσπάσματος, έκτασης
περίπου δύο σελίδων. 209 [απάρνηση της πίστης από
τον Νεστοριανό Τζώρτζη και τον Άννα και
μεταθρήσκευση]
Δεν έβλεπον ούτε τον δραγομάνον ούτε τον μάγειρον,
οίτινες ήσαν κατεσκηνωμένοι εις άλλο μέρος του
στρατοπέδου. 232

235 [παράλειψη συνομιλίας Πέυν με
μουλλά
(μουσουλμανική φιλοχρηματία)]
The Professor declaimed against […] what their Παράλειψη τεσσάρων παραγράφων 235 [διάλογος
fate was to be. 214, 215
ηρώων σχετικά με τη θέση της γυναίκας-συζήγου
στην κοινωνία των Βενί Αζαλέ]
[…] he called me ‘lying Christian dog!’ 296
[…] με ωνόμασε «ψεύστην σκυλογκιαούρην!» 325
[…] several of them carrying lighted tapers. Three Παράλειψη οκτώ αράδων 334 [αδιαφορία των
of them, one of whom was the monastery leech, μοναχών απέναντι στην Ίσσα]
were busy attending to Yorke, who lay on the floor.
Several others were holding her father and her
lover by the hand, speaking to them kindly and
encouragingly, but receiving no reply or sign of
recognition from them. 306

Προσθήκες
Επεξήγηση
A party of travelers was slowly and wearily making
its way along a steep and stony wadi, or valley,
among wild, arid mountains […] 5
[…] for several days, the insane idea, as his friend
did not hesitate to term it […] 9
“May the hyenas crack their bones, the cowardly
dogs!” 18
Wild palm 20
[…] as fast as their jaded steeds could take
them,.30
last date-season 41

Εν μέσω απόκρημνου και πετρώδους φάραγγος, βαδί,
όπως καλείται επιχωρίως, βραδέως και επιπόνως
εβάδιζε μια συνοδία οδοιπόρων μεταξύ αποτόμων και
αγρίων ορέων […] 11
[…] επί πολλάς ημέρας, εκόλλησεν εις το μυαλόν του
η ανόητος ιδέα, όπως ο φίλος του δεν εδίστασε να την
χαρακτηρίση […] 16
Αι ύαιναι να τρακανίσουν τα κοκκαλά τους, τέτοια
βρωμόσκυλα που αποδείχθηκαν. 26
Μονήρης αγριοφοίνιξ 28
[…] ταχέως όσον το επέτρεπεν η ωκυποδία των
κουρασμένων ίππων των […] 38
στο μάζωμα των χουρμάδων 50

28
No attempt whatever was made to rescue the
drowning donkey. . 63
The refectory was close at hand. 79
[…] was sleeping in the cloister close by, wrapped
in a white sheet […] 116
[…] with the scourge, thirty-nine blows, which
were counted by Father Polycarp in a trembling
voice. 120
He was dressed in a white robe descending to his
knees, and was bareheaded and barefooted. 133
[…] the dark mean face on which the moonlight
had deepened the malevolent yet cringing sneaking
expression […] 152
the monk 155
Professor Payne shook his head doubtfully, and
then told Aylward and Yorke of the proposal the
monk had made. 172

[…] slip down it to the plain below. 190
He then knelt and recited in Greek the prayers for
the dead. 200
[…] with the perspiration streaming from him […]
205
[…] making the black brine-pool boil for a few
minutes. 207
wounds 210
[…] screened off a portion of the tend, […]
Isha having given up charge of him to attend […]
211
[…] offer him a good round sum for safe conduct
to Mar Saba. 211
Abou* Dukhu
(υποσημείωση) *Father of a beard 212
[…] and the sister of Selim, whose dreadful death
they had witnessed and that she was betrothed, […]

Καμμία απόπειρα δεν έγινεν από τους Άραβας προς
διάσωσιν του πνιγόμενου όνου. 77
Η Τράπεζα, ήτοι το εστιατόριον της μονής, έκειτο
πλησίον. 95
[…] εκοιμάτο εις τον διάδρομον της κόρδας, ήτοι
σειράς των κελλίων, τυλιγμένος με λευκήν σινδόνα
[…] 131
[…] με το φραγγέλιον δεκατρείς τριπλάς πληγάς
(ήτοι παρά μιαν τεσσαράκοντα), αίτινες εμετρούντο
με τρέμουσαν φωνήν υπό του Πολυκάρπου. 135
Εφόρει λεπτόν χιτώνα κατερχόμενον μέχρι των
γονάτων του, το ένδυμα του νεοφωτίστου, και ήτο
ασκεπής την κεφαλήν […] 150
[…] το σκοτεινόν, ύπουλον πρόσωπον του εξωμότου
μοναχού Βαρλαάμ, την κακόβουλον έκφρασιν του
οποίου εφαίνετο να εντείνη της σελήνης το φως 171
ο αρχάριος μοναχός 175
Ο καθηγητής Πέϋν γνωρίζων εκ πείρας την
αδράνειαν των αρχών εις τοιαύτας περιστάσεις,
έσεισε την κεφαλήν μετ’ αμφιβολίας, και είτα είπεν
εις τον Έλγαρδ και τον Γιόρκ περί της προτάσεων
την οποίαν είχε κάμει ο μοναχός 194 [Η προσθήκη
δικαιολογείται ως επεξήγηση μετά τη δισέλιδη
παράλειψη αγγλ. 172-3]
[…] να καταρριχηθή κάτω εξ αυτού εις το έλεος του
Θεού. 212
Είτα εξετέλεσε δώδεκα γονυκλισίας, και εις εκάστην
τούτων, αντί της συνήθους ελληνικής ευχής «Κύριε,
ανάπαυσον τον δούλον σου», έλεγε «Κύριε,
πρεσβείαις του Μάρτυρός σου, ελέησον ημάς». 221
[…] με τον ιδρώτα ρέοντα από το πρόσωπον και τα
μέλη του, […] 228
[…] κάμνων το φρικώδες ρευστόν ν’ ανακοχλάση ως
χύτρα μαγίσσης. 230
εγκοπάς και μώλωπας 233
[…]εχώρισαν δια παραπετάσματος μιαν γωνίαν της
σκηνής […] 233
[…] η Ίσσα παρήτησε προσωρινώς την επιμέλειαν του
πάσχοντος δια να εκτελέση έργον […] 233
[…] του προσφέρη ικανήν ποσότητα χρημάτων ως
λύτρα προς ασφαλή οδηγίαν των εις Μαρ Σάμπα. 234
Αβού Δουχν (τον Πατέρα των γενείων) 235

[Αντικατάσταση φράσης με προσθήκη
επεξηγηματική]
[…] και αδελφήν του Σελίμ, όστις ήτο γνωστότερος
αυτοίς ως Στέφανος, και ότι αυτή ήτο
αρραβωνισμένη […] 236
[…] find two men fast asleep at the door of the tent, […] είδε τους δύο φύλακας οκλαδόν καθημένους εις
squatting with their heads between their knees […] την θύραν της σκηνής. Αμφότεροι εκοιμώντο,
216
έχοντες τα πρόσωπα μεταξύ των γονάτων […] 237

29
It was a shock to Isha to find that the keen-eyed
Arab girl had penetrated her disguise, and she did
not for the moment[…] 218
On reaching the rock the Beni Azaleh all sprung
from their mares, […] 226
When they had gone some fifty paces, Isha
exclaimed," I'm afraid you will think it silly of me,
Mr. Aylward, […]." 232

in torment 235
[…] surrounded by lofty irregular cliffs. 239
glasses […] were dimmed with perspiration, 239
[…] act of humanity 242
[…] Aylward, amazed 243
[…] the young man alighted and examined the
marks […] 244
[…] a series of club-footed marks, 244
York sat his donkey […] 247
[…] Isha rode half asleep, 247
[…] in a choking voice 251
[…] realized the startling fact, 253
[…] an Arab camel-call 254
Yorke saw that she was standing in an attitude of
weariness, […] 259
But the exertion he had just made began to tell on
him; red-hot pains […] 260
At the third attempt she said, […] 263
[…], and the next moment her great dark eyes had
closed in death. 267
It was the Private View at the Royal Academy. 313

Ποτέ δεν θα επερίμενεν η Ίσσα, μια οξυδερκής
Αράβισσα κόρη να υποπτευθή την μεταμφίεσίν της
και ν’ ανακαλύψη το αληθές φύλον της, και δεν
ήξευρε […] 240
Άμα έφθασαν εις τον βράχον, οι έφιπποι Βενί Αζαλέ
όλοι επήδησαν κάτω από τας φορβάδας των […] 246
Όταν επροχώρησαν περί τα πεντήκοντα βήματα εις
τον δρόμον, όστις εφαίνετο προς το παρόν οπωσούν
ομαλός, η Ίσσα σταματήσασα επί στιγμήν το
υποζύγιόν της διά να λάβη αναπνοήν, ανέκραξεν.
―Φοβούμαι μήπως με νομίσητε ανόητον, κύριε
Ελγαρδ, […] 254
εις τον κύφωνα ή τον τροχόν 257
[…] υψηλούς, ανωμάλους βράχους, η βάσις των
οποίων ήτο ομαλόν πεδίον. 262
διόπτρας […] είχον αμαυρωθή από άχνην και ιδρώτα
262
[…] έργον ευσπλαχνίας άμα και ανάγκης 265
[…] Ελγαρδ, έκπληκτος και χαίρων 266
[…] ο νέος επέζευσε και κύψας εξέτασε τα ίχνη […]
267
[…] σειράν τινά κολοβών και υποστρογγύλων ιχνών,
268
Ο Γιόρκ εκάθητο επί του παραπαίοντος υποζυγίου
[…] 271
[…] η Ίσσα εμισοκοιμάτο επί του σάγματος, 271
[…] με φωνήν συγκοπτομένην από τους λυγμούς 275
[…] ησθάνθη το απίστευτον και παράδοξον πράγμα
278
[…] η συνήθης πρόσκλησις των Αράβων προς τας
καμήλους 280
Ο Γιόρκ είδεν ότι αυτή ίστατο εις στάσιν καμάτου
και εξαντλήσεως, […] 285
Αλλ’ ο κόπος τον οποίον είχεν αρτίως καταβάλει,
ήρχισε να έχη τ’ αποτελέσματά του επ’ αυτού·
δριμείς πόνοι […] 287
Μετά δευτέραν και τρίτην προσπάθειαν είπε, […]
290
[…], και μετά μιαν στιγμήν η κεφαλή της κατέπεσε,
και οι μεγάλοι τεφροί οφθαλμοί της έδυσαν εις το
σκότος του θανάτου. 295
Ήτο ημέρα επισκέψεων εις την έκθεσιν της
Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. 340

Διατύπωση άποψης
" Master, please not take pistol into tent, Arabs will
be angry," he whispered warningly. 21
[…] to be a young woman… 75
[…] give him both barrels, Hal.” He had scarcely
spoken […] 158

Αφέντη, παρακαλώ μην παίρνης πιστόλι μέσα,
Αραπάδες θυμώσουν, υπεψιθύρισεν εις την φοβεράν
του γλώσσαν. 29
[…] απέβη τελεία νεαρά γυνή 90
[…] δος του και με τις δύο κάννες, Χάλ!
―Βέβαια, του πρέπει, απήντησεν ο Έλγαρδ.
Μόλις είχεν ομιλήσει […] 179

30
[…] had bruised the girl’s slender wrists badly,
[…] 169
Selim’s face […] 180

[…] είχον μωλωπίσει σκληρώς τους καρπούς και τας
ωλένας της κόρης, […] 192
Η όψις του νέου Στεφάνου […] 203

“Angels and ministers of grace, defend us” 66

1. Στίχος του Σαίξπηρ, από τον Αμλέτον.
80
1. «Αύτη κληθήσεται “Γυνή”, ότι εκ του “ανδρὸς”
αυτής ελήφθη». Εις το Εβραϊκόν «ις», ο ανήρ, και
«ίσσα», η γυνή.
125
1. Η ομολογία πίστεως των Μωαμεθανών 202

Υποσημειώσεις [του μεταφραστή]
It means simply woman. 107

Eshed 180

Αισθητικές-υφολογικές επιλογές
Πολυτυπία
dragoman p 6, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 24, 25

escort 6, 10, 225, 226, 230
artist p 7, 9, 32, 34, 35, 36, 40, 43, 44, 52, 53
afternoon p 5, 38, 239, 249, 299, 184
inmate p 8, 64, 81, 82, 98, 115,
companion p 7, 40, 43, 84, 151, 216, 228, 229
Maiden p 8, 41, 54, 107, 139
unmaidenly 76
mare 15, 16, 19, 20, 21, 33, 49, 61, 136
robe16, 22, 119, 121, 133, 155, 165, 274, 278
milord 17, 23, 152, 155
horseman 17, 19, 21, 29, 48, 23
camp 18, 19, 20, 23, 29, 33, 53, 58, 112, 144

lance 18, 21, 48, 60, 151, 158, 178, 181, 190
negro 22, 29, 181, 183, 223, 225, 231
footprints 31, 243, 244, 246, 272, prints of a foot
285
building 32, 60, 61, 72, 86
sunset 33, 210 , 296, 304
lover 38, 275, 281
cavern 39, 43

διερμηνέας, δραγουμάνος 12, 16, 17, 19, 20
διερμηνεύς 26, 32, 33, 34 Τζωρτζής 28, δια του
ερμηνέως 33
προπομπή 12, 251, συνοδία 17, 243, πομπή 246
καλλιτέχνης, 13, 16, 40, 44, 55, 170 τεχνίτης 42, 43,
64, 175 ζωγράφος 46, 52, 63
δειλινόν 11, 262, 327, απόγευμα σ47, 330, δείλη 274,
341,
οικότροφοι σ15, 116, 130 , ένοικοι 98, 99, 115,
σύντροφος 13, 49, 53, 101, 250, φίλος 172,
ομόσκηνοι 237, συνοδοιπόροι 249
νεάνιδα 14, 65, κόρη 50, 124, κορίτσια 51, νέα 157
ανοίκειον εις νεάνιδα 92
φορβάδα 23, 24, 29,42, 75, φοράδα 29, 60, 153,
ίππος 27
εσθής 24, 30, ράσο 135, 136, χιτώνας 150, 178,
τήβεννος και χλαίνη 302
μιλόρδος 25, λόρδος 32
Βεδουίνοι 27, ιππείς 22, 29, 32, 37, καβαλλάρις 59
σκήνωμα 26, 29, 31, 37 στρατόπεδο 26, 27, 28, 29
τσαντήρια 28, σκηνάς 42, χωριό 65, 67, η περιοχή
των 71, καταύλισμα 127, καραβάνι 162
λόγχη 26, 29, 171, 200, 203, κοντάρι 59, 212, δόρυ
73, ακόντιο 179
μαύρος 31, 37, Μαύρος 203, 205, Αιθίοπας 206, 244,
μελανόδερμος 246, 252
ίχνη 39, 267, ίχνη αθρωπίνων βημάτων 266,
πατήματα 269, ίχνη ποδών 299, τύποι ποδός 315
ίδρύματος 40, οικοδομή 74, 103, κτίριο 74, οίκημα
87 κόρδα 173
Δύσεως 41, περί την δύσιν του ηλίου 232, 333
ηλιοβασίλευμα 325
αρραβωνιαστικός 47, μνηστήρ 275, εραστής 310
άντρον 48, σπήλαιον 53

31
cave 42, 43, 48, 112, 268
kill (killed) 49, 51
path 49, 87, 91, 106, 193, 231, 233, 238
gorge p 49, 225, 237, 257
nightfall 56, 299
suffocating/suffocation 62, 238, 249
plain 60, 63, 106, 108
brine(-pool) ή brine(-pit) 62, 203, 204, 205, 207,
298
brine-wells 304
trap-door 64, 65, 70, 131, 133, 304
cloister 72, 86, 116, 128, 138
room 72, 74, 116, 117, 150, 153, 155, 170, 175,
313, 314
picture 73, 313
refectory 79, 83, 84, 86, 123

loose stone 88, 89, 88
fleas 89, 116, 117
Pass of Many Voices 98, 228, 234, 267, 269, 286

midnight 115, 118, 256
champer 149, 153, 156
slionoose 151
party 158
demented 177, 184, 244, 308
tiles 189
saddle 225, 232
fissure 227, 233
ravine 234, 236, 238, 251
dark 237, 254, 267, 268
blanket(s) 246, 248, 254
the moon rose 246, 257
the daybreak 260, 293
rescuers 289, 290
Windlass-tower 304
Και αντίστροφα: σε πόσες αγγλικές λέξεις
αντιστοιχεί η λέξη αβρός, τα παράγωγα και τα
σύνθετά της

κουφάλα, 52, κρύπτην 53, κοίλωμα 60, σπήλαιον
127, 296, άντρον 301,
έσκασαν 60, κατασπαράσσω (είχε κατασπαραχθή)
62
μονοπάτι 60, δρόμος 61, στενωπός 104, δρομίσκος
108, άτραπος 123, στενόν 251 άνοιγμα 253, οδός 260
φάραγξ 246, λαιμός 256, χαράδρα 60, 260, άνοιγμα
283, υποχθόνιος φάραγγας 259
(πριν) νυκτώση 46, αμφιλύκη 327
πνιγηρός 75, 273, πνιγμονή τινά ή ασφυξία 260
πεδιάδα 73, οροπέδιο 78, κοιλάς 123, κοιλάδα 126
φρέατα και λάκκους 75, 230 λάκκος 225,
(διαβρωτικό) υγρό 225, 228, (μελαψόν) ύδωρ 226,
ρευστόν 230, λάκκος της ασφάλτου 326, φρέατα
πισσασφάλτου 332
θύρα 78, μανδαλόθυρα 79, 148, θυρίδα 80, 81, 149,
ορσοθύρα 85, μανδαλοθυρίς 333
πυργίσκον 87, 178, κτίριον 103, διάδρομον της
κόδρας 131, διάδρομον 144, 156, 169
θάλαμος 87, 131, 173, 196, κελλί 89, 169, 192, χώρος
105, δωμάτιον 132, 175, αιθούση 340, 341
ζωγραφιά 88, εικόνα 341
Τράπεζαν 95, 100, αίθουσα 101, εστιατορίου 103,
τραπεζαρία 138,
(στο Τράπεζαν πάντα το πρώτο γράμμα κεφαλαίο)
ξηρολιθία 106, περίβολος 107
μύιας 107, κώνωπας 131, κουνούπια, ζωΰφια,
μυιγάρια σ132, 133
Πάροδος των Πολλών Φωνών 115, 249, Στενωπός
των Πολλών Φωνών 256, Πέρασμα των Πολλών
Φωνών 294, Πόρος των Πολλών Φωνών 316
μεσονύκτιον 130, Μεσονυκτικόν [η ακολουθία] 133,
μεσάνυκτα 282,
θάλαμος 168 δωμάτιον 173 κελλίον 176
θηλειά, βρόχος 170
ομάς 179 απόσπασμα 215 συνοδία 327
φρενοπαθής 199, φρενοβλαβής 208, τρελλός 267,
έμπληκτος 336
κέραμοι 211, πλίνθοι 212
σέλλα 246, σάγμα 254
ρωγμή 248, χάσμα 249, χαράδρα 255, ραγάς 262
χαράδρα 256, φάραγγα 261, ρωγμάς 275
σκοτεινή 260, αμαυρά 280, τεφροί (οφθαλμοί) 295,
δνοφερός (θόλος) 296
κλινοσκεπάσματα 270, κουβέρται 272, την σινδόνα
279
ανέτειλε η σελήνη 270, εβγήκε το φεγγάρι 283
τα ξημερώματα 286, 287, λυκαυγές 322
σωτήρες 319, ελευθερωταί 320
πυργίσκος 333, πύργος του βαρούλκου 334

32
Courteous 28, supple limbs 34, slender 59, pale
green 88, gendly and tenderly 199

Αβρόφρων 36, αβρά μέλη 43, αβρόν 72, αβρόν
πράσινον 105, αβρώς και τρυφερώς 220

lofty cliffs 60
was so shocked 233
went stumbling down 234

βράχου εγειρόμενου υπεράνω αυτού 74
ήτο τόσον συγκεχυμένη και παρεμποδισμένη 255
κατήρχετο προσπταίων και υποσκάζων 256

Πυκνομετοχία

Σύνθετα Επίθετα κτλ.
(επιλεκτικά)
Thoroughly conversant 6
Lying stories 17
Rough coated 10
Story-teller 30
Hard-featured 73
Tomboy, who will want us to romp with her 103
[αγοροκόριτσο που θα θέλει να παιδιαρίζουμε
μαζί της]
Salt encrusted 106

Εντριβέστατος 13
Ψευτοϊστορίες 25
Ισχνόπλευροι 29
Ιστοριολόγος 39
Ισχνοπρόσωπος 88
Ανδρογυναίκα μανιώδης με την γυμναστικήν 120
[ελεύθ. μτφρ. με ιδεολογικό χρώμα]
Αλατοβριθείς 123

Register (=υφολογικό επίπεδο )
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα λόγια τόσο των δυτικών, όσο και των απολίτιστων Αζαλέ, καθώς
και ο ιδιόρρυθμος τρόπος με τον οποίο μιλούν τα αγγλικά οι δύο διερμηνείς. Πρόσθετα, βλ. την ενότητα
«Προσφωνήσεις Επιφωνήματα».
“I t'ink t'ese Arab raskils not know where t'ey going Θαρρώ αυτοί οι παλιάνθρωποι Αραπάδες δεν ξέρουν
!” 14
πού πάνε 21
"Wah! wah! Τhey are harami.*
Αχ! Συμφορά είναι κλέφτες! 23
* Robbers. 15
Master, please not take pistol into tent, Arabs will Αφέντη, παρακαλώ μην παίρνης πιστόλι μέσα,
be angry, he whispered warningly. 21
Αραπάδες θυμώσουν, υπεψιθύρισεν εις την φοβεράν
του γλώσσαν. 29
"T'ese Arab peoples wort'less, quite wort'less," he Αυτοί Αραπάδες αχρείοι, πολύ αχρείοι, παρετήρησε.
observed. "You give them 'nough money and t'ey Δώστε τους λεφτά, και κάμουν κάθε άσχημο
let you do any mortil t'ing - cut t'eir mothers* t'roats πράμμα, κόφτουν κεφάλι μάνας τους, αν θέλετε.
if you like. You give El Jezzar two - t'ree pounds, Δώστε στον Ελ Τζέζζαρ δύο, τρεις λίρες, και
and he sell t'at girl to you, Mr.'Yok." 54
πουλήση αυτό το κορίτσι σε εσάς, κύριε Γιόκ. 66
" You talking funny, Mr. Yok. English gentlemen Χωρατεύετε, κύριε Γιόκ. Εγγλέζοι κύριοι δεν
not buying Arab girls," he observed, grinning. " But αγοράζουν Αραβοκόριτσα, παρετήρησε γελών, αλλά
I go now and see what t'ey talking in the tents, and πάω τώρα να ιδώ τι λέγουν στα τσαντήρια,
come back soon and tell," he added and departed. κ’ έρχομαι πίσω γλήγορα και σας λέω, προσέθηκε
54
και απήλθεν. 66
"Do not be frightened for tat, Mr. Yok. T'ey will
Μη φοβάστε, κύριε Γιόκ. Δεν βάλουν χέρι επάνω
not touch her. It is only Arab talk," said the
της. Έτσι μόνο τα λένε οι Αραπάδες, είπε
dragoman soothingly. 55
καταπραϋντικώς ο δραγομάνος 68
“Hiding on the roof […]” 168
Κρυμμένος στο νταβάνι […] 190
I Ayeda, your own sister! 198
[…]εγώ, η Αγέδα, η αδερφίτσα σου! 219
“I thank Thee, O God, and dedicate anew to Thy
Ευχαριστώ σοι, Θεέ μου, και αφιερώνω και πάλιν εις
service the life Thou hast preserved!” exclaimed
την υπηρεσίαν σου την ζωήν την οποίαν διετήρησες!
Brother Manon, fervently. 207
ανεφώνησε ενθέρμως ο αδερφός Μάνος 230

33
“I fear me that, though they will not kill you, evil
is intended, O lady.” 220
[…] by all that’s marvelous! 243
“Mr. Ilwud ! Mr. Ilwud! what for you looking like
t'at? You not know me? Georgis, dragoman!”
And then she heard him ejaculate in Arabic: “Ya
allah ! my master is mad!” 281

Φόβος με κρατεί, μήπως, αγκαλά και δεν σας
σκοτώσουν, κακόν έχουν στον νούν τους, ω κυρία.
241
[…] θαύμα θαυμάτων αληθώς! 266
―Κύριε ’Λγαδ! Κύριε ’Λγαδ! Πώς φαίνεσ’ έτσι; Δεν
με γνωρίζεις; Τζωρτζής, δραγομάνος!
Και είτα τον ήκουσε να εκφωνεί αραβιστί·
―Γιά Αλλά! ο αφέντης μου ετρελλάθη! 319

Ύβρεις
“May God curse the father of this donkey! 13
“Will you not go on, O bundle of obstinacy? 13
O animal sunk in sloth! 13
“[…] you lazy beggar! 13
“O pig of a donkey! 14, 62
“O cowardly dogs 18
“Infidel dog! 51
“Have you dared to meet this Frank dog in secret,
O shameless one! 52
“You're a brute, Georgis!” retorted the artist
angrily. 56
“What ghastly liars these fellows are!” exclaimed
Yorke, 61
“Don't be an ass, Georgis!” 65
“Confound you! Do you think we can lie still
while we are being devoured by vermin, you old
pachyderm? 117
“ […]O bastard sons of unbelieving mothers! but,
please God, we shall find means to reach you,
when we will cut the throat of every dog of you!”
he yelled. 146-47
“I'll give the thieving blackguards another shot!”
exclaimed Yorke, 138
Confound that noisy brute! 149
May the devil slit the nostrils of that donkey 150
“ Got a beastly chewed Arab bullet through 161
“See, you young Christian dog,” continued El
Jezzar, […] the cursed teachings of those vile sons
of shameless mothers 181
“The murderous scoundrels!” ejaculated Yorke,
183
“Let the young Christian dog lie and rot!”196
“He is a murderous scoundrel, 214
“ […] the sooty satyr 225
“The impudent black scoundrel!” 225
“[…] confound them! 231
‘lying Christian dog!’ 296

Ο διάβολος να πάρει τον πατέρα σου! 20
Δεν θα περπατήσεις, ζώον του διαόλου, με τα
πείσματά σου; 20
Διαολόσπραμα 20
Διακονιάρη τεμπέλαρε! 20
Γουρουνογάιδαρε 21, 76
Τέτοια βρωμόσκυλα που αποδείχθηκαν 26
Άπιστε σκύλε 63
Ετόλμησες να ανταμώσης αυτό το φραγκόσκυλο,
αδιάντροπη συ! 63-64
Είσαι κτήνος, Τζώρτζη, απήντησεν οργίλως ο
ζωγράφος. 69
Τι φοβεροί ψεύσται είναι αυτοί οι άνθρωποι!
ανέκραξεν οργίλως ο Γιόρκ 74
Μην είσαι γάiδαρος, Τζώρτζη, 80
Να σκάσης! μπορούμεν να μείνωμεν ακίνητοι, ενώ
μας τρώγουν τα ζωΰφια, γέρο-παχύδερμε συ; 132
[…] ω σεις μπάσταρδοι άπιστων μανάδων! Αλλά, να
δώση ο Αλλάχ, θα εύρωμεν μέσον να σας
φθάσωμεν, και τότε θα σας κόψωμεν, σκυλιά, τον
λαιμόν όλων σας! εβρυχήθη […] 154
Θα τους ρίψω άλλη μιά τους άθλιους ληστάς!
ανέκραξεν ο Γιόρκ, 155
Να σκάση το κτήνος! 168
Ο διάβολος θα εχώθη μεσ' τον λαιμόν του 169
Έχω ένα κτηνωδώς μασσημένο αράπικο βόλι 183
Ίδε, άπιστο κουτάβι! εξηκολούθησεν ο Ελ Τζέζζαρ,
[…] τας κατηραμένας διδασκαλίας εκείνων των
σιχαμερών υιών των ξετσίπωτων μανάδων […] 203204 [ιδεολογική αλλαγή]
Οι αχρείοι δολοφόνοι! επεφώνησεν ο Γιόρκ, 206
Αφήστε τον να βρωμήση, το άπιστο σκυλί! 217
[ιδεολογική αλλαγή]
Είναι αιμοβόρον τέρας 236
[…] ο μέλας Σάτυρος 246
Ο αναιδής σκυλάραπας! 246
[…] που να τους κάψει φωτιά! 253
«ψεύστην σκυλογκιαούρην!» 325 [ιδεολογική
αλλαγή]

34

Διακειμενικότητα
Εμφανής
“Angels and ministers of grace, defend us! Did
you hear that, Hall?” 66
“I am quite prepared to believe from its appearance
that it is the identical ass that, we are told,
remonstrated with the irate prophet for beating it !”
remarked Yorke , flippantly. 89
For instance, dear old Sir Maundeville says:' At
the ryght side of this see dwelleth Lothe's wife in
a stone of salt, for that she looked againe when the
citie sanke downe,’ and many other old travelers
say the same. 99

“You will find it given in the margin of your
Bible. It means simply ‘woman’.” 107
“O God, have mercy on us! O Christ, have
compassion on us!” 118
Oh God, the heathen are come into thy
inheritance. Help us, o god of our salvation, for
the glory of thy name! 154

«Άγγελοι λειτουργοί της χάριτος, βοηθάτε!»
Ήκουσες Χάλ; 80 [Hamlet πρ. Ι, σκ.4]
Είμ’ έτοιμος να πιστεύσω από την όψιν του, ότι είναι
ο ίδιος όνος του Βαλαάμ, ο οποίος είχε θυμώσει κατά
του μάντεως διότι τον εκτύπησε και ωμίλησε με
ανθρώπινην φωνήν, παρετήρησεν ευθύμως ο Γιορκ.
107 [Αρ. 22: 21-34]
Παραδείγματος χάριν, ο προσφιλής γέρων Σερ Τζων
Μώνδεβιλλ λέγει: «Εις τα δεξιά μέρη αυτής της
θαλάσσης στέκει η συμβία του Λωτ από πέτραν
άλατος, έστωντας και να έλαβε το σχήμα ετούτο
όταν η χώρα εβούλιαξε» και πολλοί άλλοι
περιηγηταί λέγουν αυτό. 116 [Sir John Maundeville,
The Voiage and Travaile of Sir John Maundeville,
KT 1885 [1727], σ. 101]
Υποσημείωση στη λέξη: «γυνή»1.
1.«Αὕτη κληθήσεται “Γυνή”, ὅτι ἐκ τοῦ “ἀνδρὸς”
αὐτῆς ἐλήφθη». Είς το Εβραϊκόν «ίς», ο ανήρ, και
«ίσσα», η γυνή. 125 [Γεν. 2:23]
«Ἐλέησον ἡμᾶς Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς!» 134

«Ο Θεός, ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου,
ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου. / «Βοήθησον ἡμῖν,
ὁ Θεός, ὁ πατήρ [=σωτὴρ] ἡμῶν· ἕνεκεν τῆς δόξης
τοῦ ὀνόματός σου,» 174 [Ψαλ. 78: 1, 9]
[…] say, ‘Avenge not yourself, forgive your
έλεγε· «Μη εκδικήσαι, συγχώρει τον εχθρόν σου,
enemy, return good for evil,’ 202
απόδος καλόν αντί κακού» 224 [Ρωμ. 12: 17]
‘abomination of isolation’ 240
«βδέλυγμα της ερημώσεως» 263 [Δν. 9: 27]
It was Brother Manon, chanting in stentorian
Ήτο ο αδερφός Μάνος, ψάλλων στεντορεία τη φωνή
tones a psalm in Greek. The words came pealing
τον Ψαλμόν ρζ’, ελληνιστί. Οι φθόγγοι κατήρχοντο
down the black gorge, every one as distinct as if
παλμώδεις, δια μέσου του μελανού χάσματος,
spoken at her ear.
έκαστος τόσον ευκρινής ως να απηγγέλετο εις το ούς
“They wandered in the wilderness in a solitary
της.
way; they found no place to dwell in.”
«Επλανήθησαν εν τη ερήμω και εν οδώ αβάτω, και
“Hungry and thirsty, their soul fainted in them.”
πόλιν κατοικητηρίου ουχ εύρον
“Then they cried unto the Lord in their troubled.” «Πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών εν αυτοίς
“And He delivered them out of their distress.”
εξέλιπε.
“And He led them forth by the right way.”
«Τότε εκέκραξαν προς Κύριον εν τω θλίβεσθαι
“Oh, that men would praise the Lord for
αυτούς, και εκ των αναγκών έσωσεν αυτούς.
His goodness.”
«Και ωδήγησεν αυτούς εν οδώ ευθεία.
“And for His wonderful works to the children
«Εξομολογείσθε τω Κυρίω επί τω πλήθει της
of men.” 288
χρηστότητος αυτού, και επί τοις θαυμασίοις αυτού
τοις υιοίς των ανθρώπων». 318
4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν γῇ ἀνύδρῳ, ὁδὸν
πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον, 5 πεινῶντες καὶ
διψῶντες, ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπε· 6 καὶ
ἐκέκραξαν πρὸς Κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ
ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτοὺς 7 καὶ
ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι
εἰς πόλιν κατοικητηρίου. 8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ
Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς
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υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων [Ψλ. 106: 4-8 . Ο
Παπαδιαμάντης παραθέτει από μνήμης
ακολουθώντας το αγγλικό κείμενο]

Αφανής
One of the later was huge, Caliban-like creature
[…] 22

In the name of the Father, the Son and the Holy
Spirit 163

[…] in the face of the cliff 193
[…] no answer 250
While he was delirious 284

Εις εκ των τελευταίων ήτο τεράστιος και φρικώδης
την όψιν Αιθίοψ, […] 31 [Μια μορφή re-writing: Ο
Κάλιμπαν απαντάται στην Τρικυμία του Σαίκσπηρ
πρ. 1, σκ. 2. Στη «Γλυκοφιλούσα» του
Παπαδιαμάντη απαντάται ο όσιος «Μωυσής ο
Αιθίοψ ‘Άνθρωπος την όψιν και θεός την καρδίαν’»
3, 76]
«Για του Χριστού την πίστιν την αγίαν!» 185 [Αντί
της επίκλησης της Αγίας Τριάδος για τη σφαγή του
αγγλικού κειμένου, ο Παπαδιαμάντης χρησιμοποιεί
το γνωστό:
Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία / γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν
πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / μ᾿ αὐτὰ νὰ
ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ
νὰ ζήσω;
[…]της οφρύος του βράχου 215 [Συνήθης διατύπωση
Παπ. Βλ. Άπαντα, τ. 3, 54, 241, 526, 587, τ. 4, 86]
[…] ούτε φωνή ούτε ακρόασις 275 [Γ. Βασ. 18:26.
Βλ. και Άπαντα, τ. 3, 243]
Ενώ διετέλει εν λήρω και φρεναπάτη 314 [οι λέξεις
και στο πρωτότυπο έργο του Παπ. Άπαντα, τ. 3, 209,
453, τ. 4, 238 και Φάρραρ, Ο βίος του Χριστού, σ. 210
και 443]

