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ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ο Abraham «Bram» Stoker (1847‐1912) γεννήθηκε στο Clontarf της
Ιρλανδίας και πέθανε στο Λονδίνο.1 Έγραψε μυθιστορήματα και διηγήματα, το
γνωστότερο από τα οποία είναι το γοτθικό μυθιστόρημα τρόμου Dracula (1897).
Σπούδασε στο Trinity College του Δουβλίνου, από το οποίο αποφοίτησε το
1870 με έπαινο στα μαθηματικά. Έκτοτε, εργάστηκε για δέκα περίπου χρόνια στο
Κάστρο του Δουβλίνου ως δημόσιος υπάλληλος. Μέσω της εθελοντικής
ενασχόλησής του με την κριτική θεάτρου στην εφημερίδα Dublin Evening Mail,
ιδιοκτησίας του Ιρλανδού συγγραφέα Joseph Sheridan le Fanu και άλλων, ο Stoker
ήρθε σε επαφή με τον ηθοποιό Henry Irving, του οποίου έγινε γραμματέας και
μάνατζερ (οργανώνοντας περιοδείες και στην Αμερική μεταξύ 1883 και 1904). Στη
θέση αυτή παρέμεινε για 27 χρόνια, καθιστώντας το θέατρο Lyceum σημαντικό
πολιτιστικό κέντρο του Λονδίνου και εισάγοντας αρκετές καινοτομίες, όπως η
αρίθμηση θέσεων, οι κρατήσεις και η κατάρτιση προγράμματος. Παντρεύτηκε τη
Florence Anne Balcombe (παλαιά γνωστή του Oscar Wilde) και απέκτησε ένα γιο,
τον Noel.
Το 1875 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα, The Primrose Path σε
συνέχειες στο εβδομαδιαίο περιοδικό The Shamrock το 1875. Λίγο προτού αφήσει
την υπαλληλία, ο Stoker δημοσίευσε τη νουβέλα The Duties of Clerks of Petty
Sessions in Ireland (1879), στην οποία σατίριζε το ιρλανδικό δημόσιο, και η οποία
αναδείχτηκε ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του. Ακολούθησαν, μεταξύ 1881 και
1
Οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Bram Stoker αντλούνται από Barbara Belford, « Stoker,
Abraham (1847–1912)»’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004
http://www.oxforddnb.com/view/article/38012 [ ανάκτηση 11/3/2016]
http://www.victorianweb.org/authors/stoker/bio.html [ανάκτηση 25/12/2015], καθώς και από το
Jack Lynch (επιμ.), Dracula: Critical Insights, Salem Press, Pasadena CA 2010, σ. 13‐17.
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1895, η συλλογή παραμυθιών Under the Sunset (1882), το ταξιδιωτικό A Glimpse of
America (1886) και τρία ρομαντικά μυθιστορήματα μυστηρίου: The Snake's Pass
(1891), The Watter's Mou (1895), and The Shoulder of Shasta (1895).
To ενδιαφέρον του Stoker για τον αποκρυφισμό και τη μεταφυσική, καθώς
και η μελέτη θρύλων και μυθολογιών διαφόρων χωρών θα μπορούσαν να
θεωρηθούν αφετηρίες για τη συγγραφή του πλέον αναγνωρισμένου έργου του, του
Dracula (1897). Στο έργο επέδρασαν οι προσλαμβάνουσες που είχε ο Stoker από την
ιρλανδική μυθολογική παράδοση, καθώς και προγενέστερα του Dracula γοτθικά
μυθιστορήματα, όπως The Vampyre (1819) του John Polidori (από τον κύκλο του
Byron), Melmoth the Wanderer (1820) του Charles Robert Maturin, και Varney the
Vampyre (1847) του James Malcolm Rymer. Από τα σύγχρονα μυθιστορήματα
φαίνεται ότι δέχτηκε επιδράσεις από τα The Woman in White (1860) του Wilkie
Collins και Carmilla (1872) του Joseph Sheridan le Fanu. Οι ταξιδιωτικές περιγραφές
της Ανατολικής Ευρώπης σταχυολογήθηκαν τόσο από την έρευνα που έκανε ο
Stoker σε βιβλιοθήκες, όσο και από τις πληροφορίες που του παρείχε ο αδερφός
του, George, ιατρός που υπηρέτησε στον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877‐78.2
Ακολούθησαν το μυθιστόρημα μυστηρίου The Jewel of Seven Stars (1903), οι
συλλογές διηγημάτων τρόμου The Lady of the Shroud (1909) και The Lair of the
White Worm (1911), στα οποία ο Στόυκερ προσπάθησε με μικρότερη επιτυχία να
επαναλάβει το πείραμα του Dracula.
Μετά τον θάνατο του Henry Irving ο Bram Stoker έγραψε την βιογραφία του
(Personal Reminiscences of Henry Irving, 1906), η οποία σημείωσε εκδοτική
επιτυχία. Ο Stoker πέθανε στις 20/7/1912 από εγκεφαλικό, ταλαιπωρημένος για
χρόνια από σύφιλη.
Νουβέλες/ Μυθιστορήματα


The Primrose Path (1875)
The Snake's Pass (1890)
The Watter's Mou' (1895)
The Shoulder of Shasta (1895)
Dracula (1897)
Miss Betty (1898)
The Mystery of the Sea (1902)
The Jewel of Seven Stars (1903)
The Man (aka: The Gates of Life) (1905)
Lady Athlyne (1908)
The Lady of the Shroud (1909)
The Lair of the White Worm (aka: The Garden of Evil) (1911)
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Βλ. και τη συνέντευξη του συγγραφέα στο British Weekly, 1/7/1897

4



Συλλογές διηγημάτων




Under the Sunset (1881), συλλογή παιδικών παραμυθιών.
Snowbound: The Record of a Theatrical Touring Party (1908)
Dracula's Guest and Other Weird Stories (1914)
Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ DRACULA
Το μυθιστόρημα ξεκινά με το ταξίδι του Άγγλου δικηγόρου Ιωνάθαν Άρκερ
(διατηρούμε την απόδοση των ονομάτων από τον Παπαδιαμάντη) στον πύργο του
Κόμη Δράκουλα στην Τρανσυλβανία, προκειμένου να διεκπεραιώσει κάποια
ζητήματα σχετικά με την αγορά από τον Κόμη ακίνητης περιουσίας στο Λονδίνο.
Κατά την παραμονή του στον πύργο ο Άρκερ γίνεται μάρτυρας αλλόκοτων
περιστατικών που μαρτυρούν την τρομακτική, βαμπιρική, φύση του οικοδεσπότη,
και σύντομα διαπιστώνει πως είναι αιχμάλωτος του Δράκουλα, ο οποίος
ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μετάβασή του στο Λονδίνο, αφήνοντας τον
φιλοξενούμενο στον πύργο με τις τρεις ομοιότροπες αδελφές του.
Η αφήγηση συνεχίζεται με την ανταλλαγή επιστολών μεταξύ της μνηστής
του Άρκερ Μίνας Μούρρεϋ και της παιδικής της φίλης Λουκίας Ουεστένρα, η οποία
ετοιμάζεται να επιλέξει τον σύζυγό της μεταξύ τριών υποψηφίων: του ψυχίατρου
Τζων Σούαρδ, του Αμερικανού Κουίνσι Μόρρις και του Αρθούρου Όλμγουδ,
αργότερα Λόρδου Γόδαλμιγγ. Η Λουκία επιλέγει τον τελευταίο. Στο μεταξύ το πλοίο
στο οποίο επιβιβάζεται ο Δράκουλας προσορμίζεται στο λιμάνι του Λονδίνου με
εξολοθρευμένο πλήρωμα και νεκρό καπετάνιο. Ο Δράκουλας που ταξίδευε σε
κιβώτια με χώμα του πύργου του, κατά τη στιγμή της άφιξης πηδάει από το
κατάστρωμα υπό μορφή λύκου και εξαφανίζεται.
Στην Αγγλία επιτίθεται στη Λουκία, η οποία βασανίζεται από εφιάλτες,
υπνοβατεί και αιμορραγεί ανεξήγητα. Για τη διάγνωση και τη θεραπεία της
ασθένειας ο Σούαρδ καλεί τον Ολλανδό δόκτορα Αβραάμ Βαν Έλσιγγ ως ειδικό. Ο
Βαν Έλσιγγ χρησιμοποιεί ιατρικές, ψυχολογικές αλλά και «δεισιδαιμονικές»
μεθόδους θεραπείας χωρίς επιτυχία. Η Λουκία πεθαίνει. Τις επόμενες ημέρες
υπάρχουν δημοσιεύματα περί απαγωγής παιδιών από λευκοφορεμένη γυναίκα
καθώς και για την απόδραση λύκου από τον ζωολογικό κήπο. Στο μεταξύ ο Άρκερ
δραπετεύει από τον πύργο, παντρεύεται τη Μίνα στην Τρανσυλβανία, επιστρέφουν
στο Λονδίνο όπου έρχονται σε επαφή με τον Βαν Ελσιγγ. Οι τρεις μαζί με τους
μνηστήρες της Λούσυ αποφασίζουν να δράσουν εναντίον του Δράκουλα, αφού
πρώτα αποκεφαλίσουν και καρφώσουν τη σορό της Λουκίας που έχει
βρυκολακιάσει, συνδυάζοντας θρησκευτικές πρακτικές με επιστημονικές γνώσεις
και τεχνολογία.
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Εισβάλλουν στο σπίτι του στο Κάρφαξ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο άσυλο
φρενοβλαβών που διευθύνει ο Σούαρδ, και καταστρέφουν όσα κιβώτια με χώμα
έχουν απομείνει. Μόλις ο Δράκουλας αντιλαμβάνεται τη συσπείρωσή τους εναντίον
του, εισβάλλει ως ομίχλη στο άσυλο, ειδοποιημένος από έναν υποτακτικό του που
είναι τρόφιμος εκεί, τον εντομοφάγο Ρένφιλδ, και μολύνει τη Μίνα ρουφώντας το
αίμα της και δίνοντάς της να πιει από το δικό του αίμα. Τον συλλαμβάνουν επ’
αυτοφώρω, ωστόσο καταφέρνει να διαφύγει στην Τρανσυλβανία. Μετά από
περιπετειώδη καταδίωξη στο Λονδίνο και στη θάλασσα επιτυγχάνουν την
εξολόθρευσή του στην Τρανσυλβανία. Στην επιχείρηση σκοτώνεται ο Κουίνσι, το
όνομα του οποίου δίνουν οι Άρκερ αργότερα στον νεογέννητο γιο τους.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ DRACULA ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ
Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα εφημερίδων και περιοδικών3 η κριτική
της εποχής εντάσσει τον Dracula στην παράδοση του γοτθικού μυθιστορήματος και
προβαίνει σε συγκρίσεις με προηγούμενα μυθιστορήματα, όπως της Ann Radcliff,
The Mysteries of Udolfo, της Mary Shelley, Frankenstein και της Emily Bronte,
Wuthering Heights. Θεωρεί ότι το μυθιστόρημα (ένας συνδυασμός υπερφυσικών
γεγονότων με πραγματιστική μέθοδο παρουσίασης) που αποτελείται από μια σειρά
γκροτέσκων περιστατικών και πλασμάτων (βαμπίρ) που έλκουν την καταγωγή τους
και από μεσαιωνικούς μύθους, προκαλεί μεν sensation αλλά δεν διαθέτει πλοκή και
εξατομικευμένους χαρακτήρες.
Η εν είδει ημερολογίου και επιστολών αφήγηση κρίνεται ως επαναληπτική.
Το πρώτο μέρος (με την εντυπωσιακή περιγραφή των Καρπαθίων) θεωρείται
καλύτερο από το δεύτερο (που περιέχει μια ασαφή και όχι πειστική περιγραφή της
Αγγλίας). Η θεματική του μυθιστορήματος αναφέρεται στα αιώνια προβλήματα του
ανθρώπου σχετικά με τον θάνατο και την αθανασία καθώς και στον αγώνα που
δίνει ο άνθρωπος ‐με επιστημονικές και παλαιότερες μεθόδους‐ εναντίον του
ανερμήνευτου κακού.
Πάντως παρατηρείται ότι θα ήταν καλύτερο να τοποθετηθεί ο μύθος σε
προγενέστερη εποχή, διότι τα υπάρχοντα μηχανικά, τεχνολογικά και επιστημονικά
επιτεύγματα της βικτωριανής εποχής είναι ασύμβατα με τον μεσαιωνικό μύθο του
βρυκόλακα.Το μυθιστόρημα είναι καλό γι’ αυτούς που ενδιαφέρονται για βαμπίρ
κτλ. και γενικότερα για τη λογοτεχνία του τρόμου, δεν προτείνεται όμως για
ευαίσθητους αναγνώστες ούτε φυσικά για παιδιά.

3

Έχουμε υπ’ όψιν μας τις κριτικές που υπάρχουν στα The Academy. Fiction Supplement, 12/6/1897,
Athenaeum, 26/6/1897, The Saturday Review, 3/7/1897, Andrew Lang, “At the Sign of the Ship”,
Longman’s Magazine (Οκτ. 1901), 571‐72, The Bookman, (Αύγ. 1897), 129, και όσες αναφέρονται
στην ηλεκτρονική βάση https://beladraculalugosi.wordpress.com/contemporary‐reviews‐of‐bram‐
stokers‐dracula/. Βλ. και Παράρτημα.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Α΄ΕΚΔΟΣΗΣ (1897) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗΣ EΚΔΟΣΗΣ
(1901) ΤΟΥ DRACULA
Ο Παπαδιαμάντης μεταφράζει τη δεύτερη συντομευμένη έκδοση του Δράκουλα του
1901.4 Σύμφωνα με τη μελέτη της Elizabeth Miller5 το κείμενο του 1901 με
διορθώσεις πραγματολογικών και γλωσσικών λαθών, συντομευμένο κατά 15%
προοριζόταν για ευρύτερο αναγνωστικό κοινό Οι κυριότερες παραλείψεις
οφείλονται στον περιορισμό των ιατρικών και νομικών όρων και ζητημάτων, στην
περικοπή πληροφοριών για το ταξίδι του Δράκουλα από την Τρανσυλβανία στο
Λονδίνο και γενικότερα για την ιστορία και τον πολιτισμό της

Η πρώτη (1897) και η συντομευμένη (1901) έκδοση του Dracula από τον εκδοτικό οίκο Archibald Constable and Co Ltd.

περιοχής των Καρπαθίων, στην αφαίρεση όλων σχεδόν των διακειμενικών
παραπομπών πλην εκείνων της Αγίας Γραφής, στη συνοπτικότερη παρουσίαση των
χαρακτήρων που τους κάνουν πιο επίπεδους, ιδίως στην αφαίρεση όλων των
στοιχείων του παρελθόντος του Δράκουλα που τον έκαναν συμπαθέστερο, καθώς
και των αναφορών της Μίνας στο κίνημα της New Woman.
Τέλος αφαιρείται η αφιέρωση της πρώτης έκδοσης «To my dear friend
Hommy‐Beg».6 Το Hommy‐Beg ήταν παρατσούκλι του συγγραφέα Hall Caine,

4

Οι διαφορές μεταξύ πρώτης και συντομευμένης έκδοσης του Dracula στο
http://www.draculaproject.com/ [ανάκτηση 27/1/2015], όπου παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο της
πρώτης έκδοσης, χωρισμένο σε κεφάλαια, με ειδική επισήμανση των αποσπασμάτων που
παραλείπονται στην έκδοση 1901.
5
«Shapeshifting Dracula: The abridged edition of 1901» στο Dictionary of Literary Biography, vol. 304.
Bram Stoker’s Dracula: A Documentary Volume by Elizabeth Miller, Thomson Gale, Farmington Hills
2004, σ. 280 εξ.
6
Περισσότερα για την παράξενη φιλία Stoker και Caine βλ. Richard Stoker, «Beyond ‘Hommy Beg’:
Hall Caine’s Place in Dracula», στο Catherine Wynne (επιμ.), Bram Stoker and the Gothic: Formations
and Transformations, Palgrave Macmillan, New York κ.α. 2016, σ. 172‐84.
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συγγραφέα ευπωλήτων μυθιστορημάτων στην εποχή του, τον Μαξιώτη (The
Manxman) του οποίου είχε μεταφράσει ο Παπαδιαμάντης στην Ακρόπολι το 1895.7
Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟΝ ΑΣΤΥ ‐ TΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ
Το μυθιστόρημα Dracula δημοσιεύτηκε στις επιφυλλίδες της εφημερίδας Το
Νέον Άστυ από τις 27/1/1903 μέχρι τις 24/6/1903, με τον τίτλο «Ο Πύργος του
Δράκουλα».8 Η μετάφραση αποδίδεται στον Παπαδιαμάντη.9

Προηγήθηκαν δύο πανομοιότυπες διαφημίσεις, στις 25/1/1903 και στις 26/1/1903.
Παρουσιάζουν το μυθιστόρημα του Stoker ως «το περιεργότερον μυθιστόρημα που
εδημοσιεύθη εις ελληνικήν εφημερίδα» και το χαρακτηρίζουν ως «έργον

7

Βλ. τώρα Χωλλ Κέϊν, Ο Μαξιώτης, μτφρ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φιλ. επιμ. Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος‐–Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, Ίνδικτος, Αθήναι 2003. Βασιλική Δ.
Λαμπροπούλου, «Ο Μαξιώτης του Hall Caine και ο Παπαδιαμάντης», Πρακτικά Γ’ Διεθνούς
Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τ. Β΄, Δόμος, Αθήνα 2012, σ. 261‐88, όπου και η
μεταφραστική τύχη του Caine στην Ελλάδα.
8
Η εφημερίδα Νέον Άστυ έχει ψηφιοποιηθεί από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, βλ.
http://srv‐web1.parliament.gr/library.asp?item=39455 [ανάκτηση 21/5/2016].
9
Βλ. Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος – Λ. Τριανταφυλλοπούλου, «Τεκμήρια για την παπαδιαμαντική
ταυτότητα ανυπόγραφων μεταφράσεων», Παπαδιαμαντικά Τετράδια, τχ. 7 (Άνοιξη 2006) 152‐54.
Των ιδίων, «Παρατηρήσεις στην παπαδιαμαντική μετάφραση του μυθιστορήματος Ο πύργος του
Δράκουλα του Μπραμ Στόουκερ», Μελέτη, 6 (2010) 265‐71. Τα κείμενα ψηφιοποιημένα στη
διεύθυνση www.papadiamantis.net.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αργότερα το μυθιστόρημα θα μεταφραστεί ανωνύμως με τον τίτλο «Καπετάν
Βρυκόλακας» με εικονογράφηση Κλ. Κλώνη στο περιοδικό Μπουκέτο από τχ. 21 (14/9/1924) μέχρι
τχ. 83 (22/11/25). Θα ακολουθήσει και η μετάφραση της νουβέλας The Jewel of Seven Stars, με τον
τίτλο « ‘Το μυθιστόρημα του μυστηρίου και του τρόμου’. Η μούμια που ζωντάνεψε. Του συγγραφέως
του ‘Καπετάν Βρυκόλακα’ Μπραμ Στόουκερ», τχ. 81 (8/11/1925) έως τχ. 122 (15/8/1926). Αργότερα
μεταφράζεται και ένα ακόμη έργο, με τον τίτλο «Ο γυιος του Καπετάν Βρυκόλακα (ο βασιλεύς των
μυθιστορημάτων», από το τχ. 368‐69 (16/4/1931) μέχρι το τχ. 442 (28/8/1932). Βλ. και Δέσποινα
Γκόγκου, «Το περιοδικό Μπουκέτο του Μεσοπολέμου. Ευρετήρια πρώτης περιόδου (1924‐1935)»,
Ανέκδ.
Μεταπτυχιακή
εργασία,
Πανεπιστήμιο
Πάτρας,
2013
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/5926 [ανάκτηση. 3/6/2016].
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φανταστικών περιπετειών, δραματικώτατον», και «μία από τας μεγάλας επιτυχίας
της αγγλικής φιλολογίας».
Η συνεργασία του Παπαδιαμάντη με την εφημερίδα Άστυ (και κατόπιν με το
Νέον Άστυ) συμπίπτει με την εμφάνιση, στο διεθνές λογοτεχνικό προσκήνιο, του
αστυνομικού, του φανταστικού και του ιστορικού μυθιστορήματος.10 Ο
Παπαδιαμάντης, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Νέον Άστυ, ακολουθεί ως
μεταφραστής το διαμορφούμενο τοπίο των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού
αιώνα, έχοντας ήδη μεταφράσει το «The Strange Ride of Morrowbie Jukes» του
Rudyard Kipling («Η παράδοξος ιππηλασία του Μώρρουβη Τζώκες», Το Άστυ, 6‐
13/2/1901) και το The Invisible Man του Herbert George Wells («Ο Αόρατος», Το
Άστυ, 14/7‐25/8/1901),11 εξοικειώνοντας το ελληνικό αναγνωστικό κοινό με ένα
πρωτότυπο και νεοεμφανιζόμενο λογοτεχνικό είδος, αυτό της λογοτεχνίας του
φανταστικού.12 Το Dracula μεταφράζεται απευθείας από τα αγγλικά, σε αντίθεση με
τα παραπάνω αγγλικά μυθιστορήματα τα οποία μεταφράστηκαν στα ελληνικά από
γαλλικό ενδιάμεσο.13
Είναι γνωστό ότι το μυθιστόρημα του Stoker αποτυπώνει όψεις από την
Αγγλία της βικτωριανής περιόδου (1837‐1901). Η περίοδος αυτή σημαδεύεται από
ραγδαίες αλλαγές για τη Βρετανική Αυτοκρατορία στους τομείς της οικονομίας, της
τεχνολογίας και των επιστημών. Η αύξηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και η
βιομηχανική επανάσταση που σημειώθηκε ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα
μετασχημάτισαν την οικονομία, η οποία έως εκείνη τη στιγμή στηριζόταν στην
έγγεια αριστοκρατική‐φεουδαρχική ιδιοκτησία, σε αστική. Η τεχνολογική πρόοδος
έφερε στο προσκήνιο καινοτομίες και εφευρέσεις. Επίσης, εκείνη την εποχή, έκαναν
την εμφάνισή τους κινήματα που διεκδικούσαν δικαίωμα ψήφου και μόρφωσης για
τις γυναίκες καθώς και κινήματα σοσιαλιστικά που είχαν ως στόχο την προάσπιση
των συμφερόντων των μεσαίων και κατώτερων στρωμάτων.14
Παράλληλα με την επιστημονική πρόοδο, την περίοδο αυτή παρατηρείται
αναβίωση της θρησκευτικής πίστης καθώς και μια ισχυρή τάση προς τον
ανορθολογισμό και το μεταφυσικό.15 Μάλιστα, η πρόοδος της ψυχολογίας κατά τον
19ο αιώνα και οι έρευνες των Charcot, Freud και άλλων πάνω στο τραύμα και την
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Φ. Παππάς, «Προς βιοπορισμόν: αναπλαισιώνοντας τον μεταφραστικό κόσμο του Παπαδιαμάντη
στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο», στον τόμο: Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη, τ. Β΄, Δόμος, Αθήνα 2012, σ. 342.
11
Βλ. τώρα Ε. Γ. Ουέλλς, Ο αόρατος, μτφρ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, φιλ. επιμ. Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος και Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου, επίμ. Πέγκυ Καρπούζου, Κίχλη, Αθήνα
2009.
12
Βασιλική Δημουλά, «Η ψυχολογία και το φανταστικό στο γύρισμα του αιώνα: μία συγκριτική
ανάγνωση των έργων Ο Πύργος του Δράκουλα και τα ‘Ρόδιν’ Ακρογιάλια’», στον τόμο: Πρακτικά Γ’
Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τ. Β΄, Δόμος, Αθήνα 2012, σ. 147‐67.
13
Ε.Γ. Ουέλλς, ό.π. σημ. 11, σ. 276‐77
14
https://www.wwnorton.com/college/english/nael/victorian/welcome.htm [ανάκτηση 3/3/2015].
15
http://www.bl.uk/romantics‐and‐victorians/articles/the‐victorian‐supernatural[ανάκτηση3/3/2015].
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υστερία16 κινούνται παράλληλα και κάποτε διασταυρώνονται με τον μεσμερισμό,
την αστρική προβολή και τις πνευματιστικές συγκεντρώσεις.
Το ενδιαφέρον αυτό για την ψυχολογία και τα παραψυχολογικά φαινόμενα
μεταφέρθηκε και στην Αθήνα, όπου τακτικές πνευματιστικές συγκεντρώσεις
διεξάγονταν σε σπίτια συγγραφέων, ποιητών, πολιτικών και εν γένει αστών της
πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων και του Δημητρίου Κακλαμάνου, εκδότη του Νέου
Άστεως. Το Άστυ, μέσω μεταφρασμένης και πρωτότυπης αρθρογραφίας είχε
εξελιχθεί σε βασικό δίαυλο για τη διάδοση αυτών των ανορθολογικών τάσεων στην
Ελλάδα.17
Εξάλλου έχουν ήδη κυκλοφορήσει στον ελληνικό τύπο μεταφράσεις
κειμένων της λογοτεχνίας του φανταστικού, συγγραφέων, όπως οι Wilkie Collins,
(«Η λευκοφόρος», μτφρ. Μπάμπης Άννινος, Εκλεκτά μυθιστορήματα, 1885), Robert
Louis Stevenson («Παράδοξον σύμβαμα του δόκτορος Τζέκυλ και του κυρίου Άιδ»,
Κλειώ, Ζ΄, τχ. 1 (1891)), και H. G. Wells, Ο αόρατος.18
Σε αυτά τα ευρωπαϊκά γραπτά συμφραζόμενα πρέπει να προστεθούν και οι
σχετικές ελληνικές προφορικές παραδόσεις περί βρυκολάκων τις οποίες αξιοποιεί ο
Παπαδιαμάντης στην πρωτότυπη διηγηματογραφική παραγωγή του.19 Ο
βρυκόλακας εντοπίζεται και σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου, αν και, σε
αντίθεση με τα βαμπίρ (Δράκουλας), δεν τρέφεται από το αίμα των θυμάτων του.
Στην ελληνική παράδοση, η εμφάνιση αλλόκοσμων εξωτικών στοιχείων (τα τελώνια
και οι καλικάντζαροι) στους ανθρώπους, δεν συνεπάγεται το βρυκολάκιασμα των
τελευταίων, απλώς επιφέρει προσωρινά και επιφανειακά συμπτώματα φρίκης,
όπως στράβωμα του στόματος, πυρετό ή αδυναμία άρθρωσης λόγου.
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ DRACULA ΣΤΟΝ 20ό αιώνα
Μολονότι το μυθιστόρημα είχε κριτικές στην εποχή του και γνώρισε επιτυχία
ιδίως μετά τον θάνατο του συγγραφέα με διάφορες εκδόσεις και αλλεπάλληλες
θεατρικές και κινηματογραφικές διασκευές από το 1923 και εξής, δεν αποτέλεσε
αντικείμενο βαθύτερης μελέτης. Πολύ αργότερα, από τα τέλη της δεκαετίας του 50
και εξής αντιμετωπίστηκε ψυχαναλυτικά ή διαβάστηκε ως πολιτικό μυθιστόρημα.
Από τη δεκαετία του 1970 και μετά αποτέλεσε αντικείμενο ερμηνευτικού
ενδιαφέροντος λόγω της άνθησης της θεωρίας της λογοτεχνίας, των πολιτισμικών
σπουδών και των διεπιστημονικών προσεγγίσεων.

16

Β. Δημουλά, ό.π. σημ. 12, σ. 149‐50.
Ε. Ματθιόπουλος, Η Τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη: η πρόσληψη του νεορομαντισμού στην Ελλάδα,
Ποταμός, Αθήνα 2005, σσ. 200‐205. Βλ. και Μαρία Αποστολίδου, «Το περιοδικό Το Νέον Πνεύμα
(1893‐1894)», Ανέκδοτη Μεταπτυχιακή εργασία ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2015, σ. 142‐45.
https://ikee.lib.auth.gr/record/270184/files/GRI‐2015‐14840.pdf [ανάκτηση 2/6/2016]
18
Βλ. αναλυτικότερα «...με εντάφια κτερίσματα». Ο Πύργος του Δράκουλα και ο «μεταφραστής»
Παπαδιαμάντης, Δόμος, Αθήνα 2010, σ. 35‐38
19
Βλ. Καμπερίδης, ό.π. σημ. 18, σ. 38‐44.
17
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Οι νεότερες μελέτες20 για τον Δράκουλα επικεντρώνονται σε ζητήματα του
είδους (φανταστικό) και της άνθησής του την εποχή των νέων επιστημονικών
ανακαλύψεων (Δαρβίνος, ψυχανάλυση), του φύλου και της σεξουαλικότητας
(γυναικεία, ανδρική, ομοφυλοφυλική), της τάξης (αριστοκρατία και κυρίως αστική
τάξη: γιατροί, δικηγόρος), της φυλετικής και εθνικής καθαρότητας (Βρετανοί και
άλλοι) και της σχέσης επιστήμης και θρησκείας και των μεθόδων τους.
Ο Δράκουλας εκφράζει μέσω του φανταστικού τους φόβους της βικτωριανής
κοινωνίας (φόβος της ατομικής και εθνικής μόλυνσης, της τρέλλας, της κοινωνικής
ανατροπής) αλλά σε απολύτως παροντικά συμφραζόμενα (Καρπάθια και Αγγλία της
εποχής εκείνης), και με ρεαλιστικές αφηγηματικές μεθόδους (ημερολόγια,
αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, τηλεγραφήματα, στενογραφία κτλ).
Ο Δράκουλας είναι η ενσάρκωση αυτού του φόβου σε όλα τα πεδία, τα
οποία συνοπτικά θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε ως εξής:
α) Είναι μια μορφή του Αντιχρίστου που υπόσχεται αθανασία όχι με τη
μορφή της αιώνιας ζωής αλλά της καταδίκης.
β) Επειδή ο βαμπιρισμός ανέκαθεν συνδέεται με τη σεξουαλικότητα (το αίμα
είναι μια μεταφορά για το σπέρμα), ο Δράκουλας ενσαρκώνει τον φόβο της
ανατροπής του κοινωνικού φύλου με τη μετατροπή των αγνών, χωρίς επιθυμία,
παθητικών γυναικών σε γυναίκες με αχόρταστη επιθυμία και ενεργό ρόλο στη
σεξουαλική πράξη (New Woman, Λουκία και Μίνα).
Ταυτοχρόνως, και επειδή η γραφή του μυθιστορήματος συμπίπτει με τη δίκη
του Όσκαρ Γουάιλντ, ο Δράκουλας ενσαρκώνει τον φόβο της ομοφυλοφιλίας ως
απόκλισης που γεννά τον τρόμο (περιστατικό με τον Άρκερ, τις γυναίκες βρυκόλακες
και τη στάση του Δράκουλα).
γ) Ο Δράκουλας είναι ο ξένος ευγενής ο οποίος πολέμησε στη χώρα του
(σταυροδρόμι σύγκρουσης αυτοκρατοριών, της Οθωμανικής παλαιότερα, της
Ρωσικής κατά το 1854) εναντίον των Τούρκων, χωρίς η Δύση να αναγνωρίσει τη
συμβολή του. Η μετάβασή του στην Αγγλία (και η τέλεια κατοχή της γλώσσας και
της γης, την οποία επιχειρεί να αγοράσει) είναι η εκδίκησή του για την αγνωμοσύνη
των Δυτικών. Εκδίκηση που λαμβάνει τη μορφή της ανάμειξης του αίματός του με
το αίμα της αστικής τάξης, άρα και της συνακόλουθης μόλυνσης της βικτωριανής
κοινωνίας από το ξένο και της άλωσής της εκ των έσω (αυτό που ονομάστηκε
«αντίστροφη αποικιοποίηση»).

20

Οι πληροφορίες μας έχουν αντληθεί από τις εξής πηγές: Lynch, ό.π. σημ. 1, σ. 39‐53, Stephen D.
Arata, «The Occidental Tourist. ‘Dracula’ and the Anxiety of Reverse Colonization», Victorian Studies,
33:4 (Καλοκαίρι 1990) 621‐45, Burton Halten, «The Return of the Repressed/Oppressed in Bram
Stoker’s Dracula», Minnesota Review, 15 (Φθινόπωρο 1980) 80‐97 και Charlène Busalli, «Myth,
Fiction, and Reality in Bram Stoker’s Dracula. The Embodiment of Victorian Taboos», MA Diss.
Université
Jean
Monnet,
June
2010
στη
διεύθυνση
https://archive.org/details/MythFictionAndRealityInBramStokersDraculaTheEmbodimentOfVictorian
[ανάκτηση 2/6/2016]
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δ) Αυτή η επιμόλυνση (που παρομοιάζεται με μεταδοτική ασθένεια, και
επιδημία) από τον Δράκουλα, ο οποίος δεν απεικονίζεται στον καθρέφτη, μεταθέτει
στον ξένο τις ενοχές και τα προβλήματα που απασχολούν την παρακμάζουσα
Αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Δράκουλας είναι η καταπιεσμένη πλευρά
του εαυτού τους που τους έχει γίνει ξένη. Μια ‘εξωτερίκευση’ της εσωτερικής
απειλής που μπορεί επιπροσθέτως να προέρχεται από τις επιστημονικές
ανακαλύψεις (π.χ. δαρβινική θεωρία, ψυχιατρικές μελέτες) οι οποίες αναιρούσαν
την ολότητα και την ελεύθερη βούληση του ατόμου. Η απειλή αυτή αντιμετωπίζεται
και με τη βοήθεια έμπειρων ξένων (Έλσιγγ) που μετέρχονται τις σύγχρονες
μεθόδους της επιστήμης (ιατρική) σε συνδυασμό πάντως με τις παραδοσιακές
(λαογραφικές και θρησκευτικές) μεθόδους που είναι αποτελεσματικές και δεν
μπορεί εύκολα να αντικατασταθούν.
Από ελληνικής πλευράς έχουμε δύο μελέτες –στις οποίες αναφερθήκαμε
ήδη‐ για τον Δράκουλα που σχετίζονται με τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη: το
βιβλίο του Λάμπρου Καμπερίδη, «...με εντάφια κτερίσματα». Ο Πύργος του
Δράκουλα και ο «μεταφραστής» Παπαδιαμάντης, Δόμος, Αθήνα 2010 και τη μελέτη
της Βασιλικής Δημουλά, «Η ψυχολογία και το φανταστικό στο γύρισμα του αιώνα .
Μια συγκριτική ανάγνωση των έργων ‘Ο πύργος του Δράκουλα’ και ‘Τα Ρόδιν’
Ακρογιάλια’», Πρακτικά Γ’ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη,
τόμ. Β΄, Δόμος, Αθήνα 2011, σ. 147‐167.
Ο Καμπερίδης θέτει το ερώτημα της σχέσης του Παπαδιαμάντη (και του
ελληνικού αναγνωστικού κοινού) με τους βρυκόλακες και το γοτθικό είδος. Κατά
την περιδιάβασή του στην ελληνική λαογραφική παράδοση, την ειδησεογραφία της
εποχής και τη γενεαλογία του συγκεκριμένου είδους στην Ευρώπη, από τις λαϊκές
παραδόσεις μέχρι την «αιμάσσουσα καρδία» των Καθολικών και τη λογοτεχνία του
Ρομαντισμού (Γερμανική και Αγγλική), ο συγγραφέας διαπιστώνει τις ομοιότητες
και κυρίως τις διαφορές μεταξύ της σχετικής Δυτικής (ο Δράκουλας ως «ζώνεκρος»
είναι ταφικό μίασμα που μολύνει τους ζωντανούς: το λείψανο και το ερείπιο είναι
τεκμήριο θανάτου) και της Ανατολικής παράδοσης (το λείψανο είναι έλλειμμα
θανάτου και ο τάφος διασώζει την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών). Συνεπώς
ο Καμπερίδης καταλήγει ότι, ενώ ο Παπαδιαμάντης γνωρίζει τη Δυτική παράδοση
και χρησιμοποιεί και στο πρωτότυπο έργο του τα υλικά της, «δεν φτάχνει το ίδιο
οικοδόμημα» (σ. 76). Στην παρατήρηση αυτή βασίζει και μερικές παπαδιαμαντικές
επιλογές στη μετάφραση του Δράκουλα.
Η Δημουλά ισχυρίζεται ότι η φανταστική λογοτεχνία συνεισφέρει στο έργο
του Παπαδιαμάντη όχι τόσο την υπερφυσική, όσο την ψυχολογική διάσταση. Ο
Παπαδιαμάντης είναι ενήμερος αυτού του ψυχολογικού και ψυχιατρικού λόγου
(π.χ. μέθοδοι ύπνωσης του Σαρκό) που αυτονομείται από το υπερφυσικό και ασκεί
γοητεία στους Ευρωπαίους συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και ο , καθώς Stoker και
στην ελληνική πνευματική ζωή (π.χ. άρθρα Νιρβάνα και Νέου Πνεύματος)
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ανάμεικτος με στοιχεία πνευματισμού που διείπαν την ελληνική αστική κοινωνία
και την πνευματική ζωή την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα.
Με αυτά τα δεδομένα ο Παπαδιαμάντης μεταφράζει τον Δράκουλα του
Stoker, μια μετάφραση που επιδρά και στο πρωτότυπο έργο του. Η Δημουλά
περιορίζεται στην εξέταση του μυθιστορήματος «Τα Ρόδιν’ Ακρογυάλια» και
επικεντρώνεται σε σημεία που θυμίζουν το φανταστικό και ιδίως σε εικόνες και
μοτίβα που απαντώνται στον Δράκουλα, όπως α) η συγκεχυμένη κατάσταση μεταξύ
πραγματικού και ονειρικού (και ταυτοχρόνως η διπλή ερμηνεία που πηγάζει από
την αβεβαιότητα των γεγονότων). β) Η μνημονική ανάκληση παρελθοντικών
περιστατικών μέσω των καθοδηγητικών ερωτήσεων του Σταμάτη του Αταίριστου, γ)
Η εικόνα της αγαπημένης που φέρει σημάδια της περιγραφής των γυναικών στον
Στόουκερ, και δ) η έκφραση της ερωτικής επιθυμίας που μετασχηματίζεται σε
φαντασίωση θανάτου (όχι τόσο ως θάνατος με την αγαπημένη αλλά ως πειρασμός
της αυτοκτονίας).
Ελπίζουμε να δείξουμε σε προσεχή εργασία μας τις επιδράσεις του
συγκεκριμένου μυθιστορήματος στο έργο του Παπαδιαμάντη από τις αρχές του 20ου
αιώνα. Ας περιοριστούμε εδώ, εκτός των παραδειγμάτων που αναφέρουν ο
Καμπερίδης και η Β. Δημουλά στο μυστηριώδες «πράμα παράξενο πολύ [...] μαύρο
και κατακόκκινο, που είχε πηδήσει από το χτίριο το παλιό» (3, 312), που
εμφανίζεται στο όνειρο της Μαχούλας στη «Φαρμακολύτρια» και αντιμάχεται την
Αγία Αναστασία. Ίσως και ο «Νεκρός ταξιδιώτης» (4, 341‐48) να διασώζει την εικόνα
του πλοιάρχου που φτάνει νεκρός πάνω στο στοιχειωμένο καράβι στο λιμάνι του
Λονδίνου.21

ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την ΑΝΤΙΒΟΛΗ
Για το αγγλικό κείμενο χρησιμοποιούμε την έκδοση Bram Stoker, Dracula.
The Rare Text of 1901, Transylvania Press, White Rock BC Canada 1994. Ο αριθμός
παραπέμπει σε σελίδες αυτής της έκδοσης. Η έκδοση αυτή αναπαράγει τη
συντομευμένη (και φτηνή) έκδοση του 1901: Bram Stoker, Dracula, Archibald
Constable & Co, Westminster 1901. Ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή τη
Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου που μας παραχώρησε φωτοτυπία του αγγλικού
κειμένου.
Οι παραπομπές στην ελληνική μετάφραση γίνονται στην εφ. Νέον Άστυ:
αριθμός και ημερομηνία επιφυλλίδας. Στην αρίθμηση των επιφυλλίδων
ακολουθούμε την εφημερίδα, ακόμη κι όταν υπάρχει λάθος. Βλ. πρώτη επιφυλλίδα
στη διεύθυνση
http://srv‐web1.parliament.gr/display_doc.asp?item=39455&seg=
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Οι παραπομπές στο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Άπαντα, κριτ. έκδ. Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος,
Δόμος, Αθήνα. Ο πρώτος αριθμός δηλώνειτον τόμο και ο δεύτερος τη σελίδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κριτικές για το Dracula στις εφημερίδες Morning Post (3/6/1897) και The Guardian
(15/6/1897).

14

Derby Mercury (26/6/1897) και The British Review (3/7/1897).

The Academy: στις 12/6 και στις 31/7/1897 φιλοξενεί κριτικές για το Dracula.

15

The Speaker (12/6/1897) και The Athenaeum (26/6/1897)

16

Κριτική του μηνιαίου περιοδικού The Bookman (Αύγουστος 1897) μαζί με λίστα
ευπωλήτων του μήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κριτική που παρουσιάζεται πριν τον
Dracula είναι για τη νουβέλα Η Μητρυιά του Γρ. Ξενόπουλου.

The Saturday Review, 3/7/1897

17

Sir Philip Burne‐Jones, The Vampyre, 1897.
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ΑΝΤΙΒΟΛΗ

ΤΙΤΛΟΣ
Dracula
1) ΑΝΘΡΩΠΩΝΥΜΙΑ
Jonathan Harker σ. 1
Dracula σ.1
Ordog – Satan σ.4
Pokol – Hell σ.4
Stregoica – witch σ.4 βλ. Και Old witches
σ. 25
Vrolok, vlkoslak σ.4
Thor σ.24
Odin σ.24
Arpad σ.25
Homfoglalas σ.25

Ο Πύργος του Δράκουλα
Ιωνάθαν Άρκερ [με δασεία] επ. 1, 27/1/
Δράκουλας επ. 1, 27/1/
Ορδόγ (Σατανάς) επ. 2, 28/1/
Ποκόλ (Κόλασις) επ. 2, 28/1/
Στρεγόικα (Στρίγλα) επ. 2, 28/1/
Στριγγών, στριγξ επ. 8, 3/2/
αμφότερα παρεφθαρμένα σημαίνουσι τον βρυκόλακα
επ. 2, 28/1/.
Θώρ επ. 8, 3/2/
Βοδίν επ. 8, 3/2/
Άρπαγος επ. 8, 3/2/, [βασιλιάς και ιδρυτής του
Ουγγρικού κράτους]
Ομφαγλάλας επ. 8, 3/2/ [βασιλιάς των Μαγυάρων]

Peter Hawkins σ.26
Szgany σ. 35, Skinsky σ. 313

Πέτρον Χώκινς επ. 8, 3/2/
τσιγγάνοι επ. 11, 6/2/ αλλά και Skinsky Σκίνσκυ,
Ατσιγγάνων επ. 106, 15/6/
Mina Harker και Murray σ. 49, 88
Μίνα Άρκερ, επ. 15, 10/2/
Μίνα Μούρρεϋ( επ. 28, 23/2/
Lucy Westenra σ. 49
Λουκία Ουέστενρα επ. 15, 10/2/
Arthur Holmwood σ. 55, Lord Godalming Αρθούρον Όλμγουδ επ. 17, 12/2/, λόρδος Γόδαλμιγγ
σ. 210
επ. 72, 25/4/
Quincey P. Morris σ. 55
Κουίνσυ Π. Μόρρις επ. 17, 12/2/
Swales 59
Σγουέλς επ. 17, 12/2/
Edward Spencelagh σ. 60
Εδουάρδος Σπένσλαφ επ. 19, 13/2/
Georgie σ. 61
Ferrier, Burdon‐Sanderson σ. 65
Jack Sheppard σ. 93

Thomas Bilder σ. 124

Τζώρτζης επ. 19, 13/2/1903)
Φερριέ, Βούρδων Σάδερσων επ. 20, 14/2/
Τζακ ο Αντεροβγάλτης επ. 29, 24/2/
[Ο Παπαδιαμάντης συγχέει τον διαβόητο κλέφτη με
τον δολοφόνο Jack the Ripper]
Θωμάς Μπάιλδερ επ. 40, 9/3/

Bersicker σ. 125
Giuliano’s s. 155 [κοσμηματοπωλείο]
“Old Parr” σ. 168

Μπερσίκης επ. 40, 9/3/
Γιουλιάνου επ. 54, 24/3/1903)
«Γέρο Πάρρης» επ. 60, 1/3/ [Πρόκειται για αναφορά
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του Bram Stoker στον υπεραιωνόβιο Tom Parr ο
οποίος γεννήθηκε το 1483 και πέθανε το 1635]
John Seward M.D σ. 182
Τζών Σούαρδ διδάκτωρ ιατρός επ. 63, 10/3/
Seward, σ. 190, και Dr. Seward, σ. 206
Ιωάννης επ. 65, 13/4/, δόκτωρ επ. 71, 22/4/
Patrick Hennesey, M.D. σ. 142
δόκτωρος Πατρικίου Έννεσυ επ. 47, 18/3/,
Dr. Hennessey σ. 213
συνάδελφος Έννεσου επ. 73, 26/4/
nosferatu 195
βρυκόλαξ επ. 68, 15/4/
Mr Marquand, of Wholeman, Sons, κ. Μάρκανδ από το Ώλμαν Μάρκονδ Λίδδερδαλ επ.
51, 22/3/
Marquand & Lidderdale σ. 152
Count Dracula σ. 207, 311
Renfield σ. 207
«Demeter» σ. 209
Arminius σ. 221

Jack σ. 229, 270
Thomas Snelling σ. 233
Sam Bloxam σ. 237, 238
Gypsies σ. 332
2) ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Mittel Land σ.5
Hampton Court 15
Turkey–land σ.25, 221

κόμης Δράκουλας επ. 72,24/4/ , κόντε Δράκουλα επ.
106, 15/6/
Ρένφιλδ επ. 72, 24/4/
«Δήμητρος» επ. 72, 25/4/
Αρμίνιον επ. 76, 29/6/
[Πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, τον Arminius
Vamberey, μελετητή και περιηγητή των ανατολικών
χωρών και προσωπικό φίλο του Bram Stoker, ο οποίος
αποτέλεσε το πρότυπο για τον χαρακτήρα του Van
Helsing]
Τζάκη επ. 79, 2/5/, Τζάκ επ. 95, 28/5/
Θωμάς Σνέλιγγ επ. 81, 7/5/
Σαμ Βλόξαμ επ. 82, 12/5/, Σάμης επ. 82, 12/5/
γύφτοι επ. 112, 22/6/

Purfleet, Carfax 18
Crescent σ.25
The Crescent, Whitby σ.27
Cape Farewell σ. 60
Tate Hill Pier σ. 71
North Terrace σ.81
West Cliff σ. 81, East Cliff σ. 101
Exeter σ. 155

των Μεσογείων αυτών τόπων επ. 2, 28/1/
Άμπτων Κώρτ επ. 5, 31/1/
Τουρκικήν χώραν επ. 8,3/2/ και Τουρκοχώρα επ.76,
29/4/1903)
Πούρφλητ, Κάρφαξ επ. 6, 1/2/
Ημισέληνον επ. 8, 3/2/
«Ημισέληνον, Ουίτβυ. επ. 8, 3/2/
κάβον του Αποχαιρετισμού επ. 19, 13/2/
Πέρα Σκάλα επ. 22, 16/2/
Βόρειον Κάμπον επ. 26, 21/2/
Δυτικόν Βράχον επ. 26, 21/2/ , Ηστ Κλιφ επ. 31, 26/2/
Εξέτερ επ. 52, 22/3/

Picadilly σ. 155

Πικάδιλλυ επ. 54, 24/3/

Hampsted Heath σ. 158

Άμστεδ (54, 24/3/, Λόγγος του Άμστεδ επ. 61, 8/4/

Paddington σ. 167

Πάδδιγκτων επ. 28, 30/3/

Green Park σ. 156, 270

Πράσινον Άλσος επ. 54, 24/3/, Πράσινον Άλσος και
Γκρήν Πάρκ επ. 95, 28/5/

Amsterdam σ. 191

Αμστελόδαμον επ. 66, 14/4/

Liverpool street σ. 202

οδόν Λίβερπουλ επ. 69, 17/4/
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Fenchurch street σ. 202, 270

Φέντσορτς Στρήτ επ. 70, 21/4/, Φέντσαρτς Στρητ επ.
95, 25/5/

London σ. 206, σ. 311

Λονδίνον επ. 71, 22/4/, Λόνδρα επ. 106, 15/6/

King’s Cross σ. 209
Lake Hermanstadt σ. 221
Texas σ. 224
Saint Mary’s Church 235

Κίνξ Κρος επ. 72, 25/4/
Ερμανστάτης Λίμνης επ. 76, 29/6/
Τεξάς επ. 78, 1/5/
Ναός της Αγίας Μαρίας επ. 81, 9/5/, χωρίς όνομα 91,
22/5/
Chicksand Street σ. 237
Τσίνξανδ Στρητ επ. 81, 9/5/
Jamaica Lane, Bermondsey σ. 237
Τζαμέικα Λέιν Βέρμονδσυ επ. 81, 9/5/
Pincher’s Alley σ. 237 – 38
Πίντσερς Άλλεϋ επ. 82, 12/5/
Korkrans,4, Poters Cort, Bartel Street, «Βάρτελ Στρητ, 4, Βαλουόρθ» επ. 82, 12/5/
Walworth» σ. 238
Purfleet σ. 239
Πούρφλητ επ. 82, 12/5/
at Fundu σ. 315, 319
Αμετάφρ. επ. 107, 16/6/, Φουντού επ. 108, 17/6/
Borgo Pass σ. 315, 318
River Sereth σ. 315
3) Τίτλοι εφημερίδων
Dailygraph σ. 69, 207
Pall Mall Gazette σ. 124, 207
Westminster Gazette σ. 157, 207

κλεισωρείας Βόργο επ. 107, 16/6/, Στενόν Βόργο επ.
108, 17/6/
Σερέθ [ποταμός Σερέτης] επ. 107, 16/6/
Ημερογράφον επ. 21, 15/2/, επ. 72, 24/4/
Πελλ Μελλ Γκαζέτ επ. 40, 9/3/, «Πελλ Μελλ» επ. 72,
24/4/
εφημερίς του Ουεστμίνστερ επ. 54, 24/3/,
«Ουεστμίνστερ Γκαζέτ» επ. 72, 24/4/

Whitby Gazette σ. 207
«Εφημερίς του Ουίτμπυ» επ. 72, 24/4/
4) ΛΑΘΗ
α) Τυπογραφικά [δεν περιλαμβάνονται οι πολυάριθμες τυπογραφικές αβλεψίες που γίνονται
αντιληπτές]
journey σ. 9
νσκότος μας επ. 3, 29/1/
[ενδεχόμενη απόδοση του journey ως σκοπό – we
resumed our journey = εξηκολουθήσαμε τον σκοπόν
μας]
I love the shade and the shadow
Αγαπώ την σκιάν και τον ψόφον
σ. 19
επ. 6, 1/2/ [ζόφον]
desperate straits σ. 23
απελπιστικά κτενά επ. 7, 2/2/ [στενά]
To please σ. 60
Between an eagle and a sparrow σ. 61
Angels σ. 165
An early cock σ. 178
Watching horror σ. 191
Bound σ. 220
β) Παρανάγνωση του μεταφραστή
Selfishness σ. 62

δια την ενθύμησιν επ. 19, 13/2/[δια την ευθύμησιν]
Μεταξύ στρουθίου και αυτού [αετού] επ. 28, 23/2/
Άγγλοι επ. 57, 29/3/
Όρθιος επ. 61, 8/4/ [όρθριος]
Νυκτοφοράς επ. 66, 14/4/ [νυκτοφρουράς]
Προωρισμένος επ. 76, 29/4/ [περιωρισμένος]
αφιλοκέρδεια επ. 19, 13/2/ [selflessness]
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Slide σ. 190
Irresistible σ. 193
uncertain gasps σ. 251
γ) Άγνοια – Ελεύθερες αποδόσεις
Nay σ. 17
Consignments σ. 27

πλευρά επ. 65, 13/4/ [side]
αόρατων επ. 66, 14/4/ [invisible]
διαλείποντα χάσματα επ. 87, 18/5/ [gaps]

μάλιστα επ. 5, 31/1/ [όχι]
υποθήκας επ. 8, 3/2/[παράδοση εμπορευμάτων προς
πώληση επ’ ευθύνη του αποστολέα]
Pop. σ. 50
εκδρομήν επ. 15, 10/2/
[ανθρακούχο αναψυκτικό (συνεπώς και η συνάθροιση
στην οποία αυτό σερβίρεται)]
That is slang again, but never mind σ. 50 η μόδα ήλλαξε πάλιν, πλην δεν σημαίνει επ. 15, 10/2/)
To crammle aboon the grees σ. 58
Για να μασήσω τα παξιμαδάκια επ. 17, 12/2/
σιδηρού θαλάμου επ. 29, 24/2/, θαλάμου με τους
Padded room σ. 94, 98
on the edge of the door between the σιδηρούς κρίκους επ. 30, 25/2/ [Είναι τα δωμάτια στα
άσυλα φρενοβλαβών της εποχής, με τοίχους
ridges of padding, σ. 104
επενδυμένους με μαξιλάρια], εις την κόψιν της θύρας
μεταξύ των στροφών επ. 33, 28/2/, δεσμωτήριον επ.
47, 18/3/]
Night mail σ. 114
ατμόπλοιον της νυκτός επ. 36, 4/3/[Ο Stoker εννοεί
τον London – Midland – Scottish railway]
Check to the King! σ. 136
Εν βήμα εμπρός! επ. 44, 15/3/[σκακιστικός όρος]
M.D., D. Ph., D. Lit, etc. etc. σ. 142
ιατροφιλοσόφου, φιλολόγου κλπ επ. 31, 26/2/
Row σ. 155
θαλάσσιον περίπατον διά τον Τάμεσιν επ. 54, 24/3/
[Πρόκειται για το Rotten Row του Hyde Park,
φτιαγμένο από τον βασιλιά William τον Γ’ το 1690, ο
οποίος προσφερόταν για περιπάτους με άμαξα.]
Writers of headlines σ. 157
Φαντασμαγορικών μυθιστορημάτων επ. 54, 24/3/
Strong‐faced σ. 167
Ξενοπρόσωπον επ. 58, 30/3/
Bewildered σ. 172
Γίνομαι άλλος εξ άλλου επ. 60, 1/4/
δ) λάθος κατανόησης
Dilapidated notice σ. 18
τοιχοκολλημένη γνωστοποίησις
επ. 6, 1/2/
[φθαρμένη]
Berserkers σ. 25
διάδοχοι επ. 8, 3/2/ισλανδού αλιέως επ. 75, 28/4/
Lethal weapon σ. 43
τηλέμαχον όπλον επ. 13, 8/2/
[φονικό όπλο]
I lack belly – timber sairly by the clock σ. γιατί χρειάζομαι πολλή ώρα για να μασήσω τα
58
παξιμάδια και μου δίνει πολλά επ. 17, 12/2/
Just off for train to London σ. 129
Τώρα εξήλθα από το τραίνον του Λονδίνου επ. 42,
12/3/1903)
Sexton σ. 179, 194
νεκροφύλακας επ. 62, 9/3/, φύλακας επ. 67, 14/4/
[Νεωκόρος]
Task σ. 183
χθαμαλός επ. 63, 10/3/
Care σ. 197
λύπης επ. 68, 15/4/
Record σ. 205
Απομνημονεύματα επ. 71, 22/4/
Elemental dust σ. 220
Συστρεπτής κόνεως επ. 76, 29/4/
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5) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
α) τροφή
Port σ. 114
brandy, σ. 115
sherry, σ. 131, 134

πόρτο επ. 36, 4/3/
μπράντι επ. 37, 4/3/
ισπανικού οίνου επ. 43, 14/3/,
ξερές επ. 44, 15/3/
Stiff glass of grog σ. 143
ποτήριον γενναίου ζύθου επ. 48, 19/3/
Burnt rum punch σ. 224
ενός πουντσίου με αναμμένον ρώμι επ. 78, 1/5/
β) κοινωνική ζωή – πολιτικά/ πολιτιστικά/τεχνολογικά
Coach σ. 4
Λεωφορείον [συνήθως μτφρ. Άμαξα] επ. 2, 28/1/
The Red and the Blue books σ. 16
η Ερυθρά και η Κυανή Βίβλος επ. 5, 31/1
Whitacker’s Almanack σ. 16
το Ημερολόγιον του Ουϊταίκερ επ. 5, 31/1/.
Kodak σ. 19
μηχανή επ. 6, 1/2/
Boyar σ. 24
βογιάρον επ. 7, 2/2/
Mushroom growths like the Hapsburg Νεόπλαστοι παραφυάδες όπως οι Αψβούργοι και οι
and the Romanoffs σ. 26
Ρωμανώφ επ. 8, 3/2/
Voivode σ. 221
Βοεβόδας επ. 76, 29/4/
Ι shall try to do what I see lady journalists Θα προσπαθήσω να κάμω ό,τι βλέπω τας
do σ. 49
δημοσιογράφους κυρίας να κάμνουν επ. 15, 10/2/
American slang σ. 52
Αμερικάνικα κορακιστικά επ. 16, 11/2/
They, like the lotus flower, make your Αυτά, όπως το άνθος του λωτού, κάμνουν να
trouble forgotten. It smell so like the λησμονήτε τα βάσανά σας. Μυρίζουν ωσάν το νερόν
waters of Lethe, and of that fountain of της Λήθης κ’ ωσάν την βρύσιν εκείνην, την οποίαν οι
youth that the Conquistadores sought Ισπανοί κατακτηταί εζητούσαν ένα καιρόν εις την
Φλωρίδα επ. 38, 7/3/.
for in the Floridas σ. 118
That obedience to the etiquette of death εκείνην την υπακοήν εις την εθιμοταξίαν του θανάτου
σ. 136
επ. 44, 15/3/.
[αναφορά στην βικτωριανή παράδοση της μετά
θάνατον
φωτογράφησης
νεκρών
συγγενικών
προσώπων, ευρύτατα διαδεδομένη την περίοδο αυτή]
Lordship σ. 186, 241
αυθεντία επ. 64, 11/3/
Cerments σ. 192
Εντάφια κτερίσματα επ. 66, 14/4/
Typewriter σ. 205, 207
Πολύγραφος
επ.
71,
22/4/,
πολυγραφώ,
πολυγράφημα, 72, 24/4/
Monroe doctrine σ. 224
το δόγμα Μονρόου επ. 78, 1/5/.
on Derby night σ. 224

κατά την νύχτα της παραμονής των ιπποδρομιών του
Δέρβη επ. 78, 1/5/ [προσθήκη]

Observation trap σ. 245

Σκοπιωρείου επ. 85, 16/5/

Caricaturist σ. 158

Γελοιογράφον επ. 55, 26/3/

The irony of grotesque σ. 158

Την ειρωνείαν του χονδροειδούς επ. 55, 26/3/

Phonograph σ. 285

Φωνογράφος επ. 97, 4/6/

Stenography σ. 322

Στενογραφία επ. 109, 18/6/

γ) ειδικό λεξιλόγιο
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Θρησκεία
String of beads σ. 21
Wafer σ. 191,
a portion of Sacred Wafer, σ. 230
Host σ. 191, 269
Indulgence σ. 191
Missal σ. 197
Scholomance σ. 221

κομβοσχοίνιον επ. 7, 2/2/
Όστια επ. 66, 14/4/,μόριον εξ Αγίου Άρτου (σ. 230, επ.
80, 3/5/ και ιερού αζύμου (σ. 326, επ. 110, 19/6/
Άγιος Άρτος επ. 66, 14/4/, Άζυμου επ. 94, 26/5/
Συγχωροχάρτι επ. 66, 14/4/
Σύνοψις επ. 68, 15/4/.[Λειτουργικό ευχολόγιο]
σχολομαντεία επ. 76, 29/4/.[Πρόκειται για αναφορά
στη μυθικήσχολή μαύρης μαγείας στα Νότια
Καρπάθια όπου, όπως λέγεται, εκεί δίδασκε ο ίδιος ο
Σατανάς]

Οπλισμός
Culverin σ. 30

πετροβόλον επ. 9, 4/2/
[είδος μεσαιωνικού πυροβόλου]
Revolver σ. 230
ρεβόλβερ επ. 80, 3/5/.
Winchesters σ. 291
επαναληπτικά Ουίντσεστερ επ. 9, 6/6
great Kukri knife σ. 276,edge of that την μακράν μάχαιραν επ. 94, 1/6/, η αιχμή της
Kukri, σ. 302, of the great Ghoorka knife, μάχαιρας αυτής επ. 106, 15/6, την μεγάλην μάχαιραν
σ. 302
επ. 106 [πρόκειται για το σπαθί Γκούρκα των
ομώνυμων πολεμιστών του στρατού του Νεπάλ]
Great Bowie Knife σ. 334, 335

Μεγάλης μάχαιράς του επ. 114, 24/6/, κυρτήν σπάθην
επ. 114, 24/6/.

Πλοία – ναυτικοί/ γεωγραφικοί όροι
«cobble” , “mule” σ. 69

«σκαμπαβία», φελλούκα επ. 20, 14/2/

committee σ. 217
steam – launch σ. 315

κομιτάτου επ. 74, 27/4/
ατμάκατον επ. 107, 16/6/

canvas and cordage σ. 301
πανιά και σχοινιά επ. 102, 10/6/
masts and yards, σ. 301
ιστοί και κεραίαι επ. 102, 10/6/.
oars in the rowlocks, σ. 309
κωπών περί τους σκαλμούς επ. 105, 13/6/
I can hear it in the shrounds, and the τον ακούω στ’ άρμενα που σφυρίζει κ’ η πρώρα ρίπτει
bow throws back the foam, σ.301
οπίσω τους αφρούς επ. 102, 10/6/
47th degree, north latitude σ. 318
Χρήματα – Μονάδες μέτρησης
Sovereign σ. 237
Copper σ. 239
Acres σ. 18
Three inches σ. 195
Foot σ. 193, 195
Νομικοί/Ιατρικοί όροι
Shock σ. 39

47ην μοίρα βορείου πλάτους επ. 108, 17/6/.

λίραν επ. 82, 12/5/
πεντάρα επ. 82, 12/5/.
πλέθρα επ. 6, 1/2/.
τριών δακτύλων επ. 67, Τρίτη 14/4/.
βήματα επ. 66, 14/4/, βλ.και ποδών επ. 67, 14/4/.
Αποτροπίασις επ. 11, 4/2/

Brain‐knowledge 65

Εγκεφαλογνωσία επ. 20, 14/2/

Vivisection 64

Ζωντοτομία επ. 20, 14/2/. Πβ. και ζωντοφάγος επ. 38,
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28/2/
Certain entailed property σ. 152

μικρού τινος βεβαρημένου κτήματος επ. 51, 22/3/
[αναπαλλοτρίωτου]

depressed fracture of the skull σ. 250

προς τα έσω θλάσις του κρανίου επ. 86, 17/5/.

Χρώματα [επιλεκτικά]
Delicate cool pink σ. 5

Με αβρόν γαρουφαλί χρώμα επ. 2, 28/2/

Ashen white σ.115, Ashy σ. 123

Σποδόλευκον επ. 37, 4/3/, Σποδόχρους επ. 40, 9/3/

Grey σ. 67, 125

Φαιόν και τεφρόν, επ. 21, 15/2/, Σταχτερός επ. 40, 9/3

6) ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
Άτιτλο προλογικό σημείωμα εκτός
αρίθμησης
Ordnance Survey Maps = χάρται της
χώρας εκείνης οπωσούν ακριβείς και
άξιοι λόγου σ. 1
It may have been the paprika, for I had
to drink up all the water in my carafe, σ.
2
Why, there be scores of these lay‐beds
that be toom as old Dun’s ‘bacca‐box’ on
Friday night σ. 60

[Πρόκειται για την Εθνική Υπηρεσία Κατασκευής
Χαρτών της Μ. Βρετανίας. Παράλειψη του ονόματος.
επ. 1, 27/1/]
ή ίσως και η δίψα επ. 1, 27/1/

επ. 19, 13/2

Aftest abaft the bier‐bank σ. 60
I have me entherums aboot it! σ. 60
Was one of the three grey ones that ήτο ένας από τρεις σταχτερούς λύκους που ήρθαν
come from Norway to Jamrach’s σ. 125
από την Νορβηγία που τους αγοράσαμε ’δω και
τέσσαρα χρόνια επ. 40, 9/3/. [Charles Jamrach,
έμπορος εξωτικών ζώων, o oποίος διατηρούσε
κατάστημα στο ανατολικό Λονδίνο]
Great Scott! Is this a game? σ. 191
επ. 66, 14/4/
επ. 82, 15/5/
’Are an ’Ounds σ. 237
[Πρόκειται για αγγλική pub στην Pincher
Alley με το όνομα Hare and Hounds]
Werewolf σ. 4, 25
δεν μεταφράζεται επ. 2, 28/1/, αλλά επ. 8, 3/2/1903
λυκάνθρωποι.
As they sank into the darknes […] in Παραλείπονται 3 αράδες πρωτοτύπου κειμένου επ. 3,
29/1)
excellent German σ.8
[Στο εξής παραλείπουμε τη λέξη παραλείπονται]
… and there is a deep, dark‐looking pond 2 αράδες πρωτοτύπου κειμένου επ. 6, 1/2/
or small lake, evidently fed by some
springs, as the water is clear and flows
away in a fair‐sized stream σ.18
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In a gruesome way σ. 28
επ. 9, 4/2/
I have given the letters […] I have written 5 αράδες πρωτοτύπου κειμένου επ. 11, 6/2/
here σ. 37
ART σ. 55
το όνομα του αποστολέα στο τέλος της επιστολής επ.
17, 12/2/
If I was shocked when I saw her επ. 32, 28/2/
yesterday σ. 109,
As that father of all picture – wolves, Red επ. 41, 10/3 [Δεν μεταφράζεται, με αποτέλεσμα να
Riding Hood’s quondam friend σ. 127
χάνεται το νόημα της διακειμενικής αναφοράς του
Bram Stoker στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας ]
I felt a mighty power fly along my arm
σ.276
when she saw our faces, …his sublime
misery σ. 277
and matters had been brought right up
to the present time σ. 278
of which she was […] and doubting σ.
277

επ. 95, 2/6
8 αράδες πρωτοτύπου κειμένου επ. 95, 2/6
επ. 95, 2/6
3 αράδες πρωτύπου επ. 95, 2/6

she said, and the word sounded like επ. 95, 2/6
music on her lips, it was so full of love
and tenderness σ.278
as though the passion […]appealing than 5 αράδες πρωτύπου επ. 96, 3/6
ever σ.278
she tried to […]its reward σ. 279

3 αράδες πρωτύπου επ. 96, 3/6

There was over me […]for the better
3 αράδες πρωτύπου επ. 96, 3/6
σ. 279
This I know: that if ever there was a επ. 96, 3/6
woman who was all perfection, that one
is my poor wronged darling σ. 280
I fear what […] deeper meaning σ. 280
5 αράδες πρωτύπου επ. 96, 3/6
Professor […]of perspiration σ. 281
the room […]through the room σ.282

2 αράδες πρωτύπου επ. 96, 3/6
2 αράδες πρωτοτύπου επ. 97, 4/6

even my own […] bright sunlight σ. 286

3 αράδες πρωτοτύπου επ. 98, 5/6

And afterwards […]which is comforting
σ. 286
and so […]he departed σ. 287

5 αράδες πρωτοτύπου επ. 98, 5/6

when as yet…not knowing σ. 288
he paused…glory of God σ. 288 – 89

2αράδες πρωτοτύπου επ. 98, 5/6
20 αράδες πρωτοτύπου επ. 99, 6/6. [Ο Βαν Έλσιγγ
εξηγεί στη Μίνα τους λόγους για τους οποίους πρέπει
να καταδιωχθεί και να εξοντωθεί ο Κόμης].

2 αράδες πρωτοτύπου επ. 98, 5/6
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Quincey’s head […]danger to man σ. 291
it is a […]terrible trouble σ.293
I know that […]She went on σ. 294

3 αράδες πρωτύπου επ. 100, 7/6
3 αράδες πρωτύπου επ. 100, 7/6
7 αράδες πρωτύπου επ. 100, 7/6

You are strong […]guard alone σ. 294

2 αράδες πρωτύπου επ. 100, 7/6

and their ways […]end may be σ. 295
at first […]freedom ceaces σ. 297
you must not […]and all time σ. 299

7 αράδες πρωτύπου επ. 101, 9/6
3 αράδες πρωτύπου επ. 101, 9/6/
2 αράδες πρωτύπου επ. 102, 10/6

she was breathing […]was just a fight
σ. 303
You forget‐ or… as I say σ.304

5 αράδες πρωτύπου επ. 103, 11/6

Συμπυκνώνονται 8 αράδες πρωτότυπου κειμένου σε 8
σειρές επιφυλλίδας. Ο ευθύς μετατρέπεται σε πλάγιο
λόγο επ. 103, 11/6
for so if […] make report σ. 304
2 αράδες πρωτύπου επ. 104, 12/6
at present […] not him σ. 305
3 αράδες πρωτύπου επ. 104, 12/6
my dear […] the leagues σ. 306
2 αράδες πρωτύπου επ. 104, 12/6
and that he […] of him to you σ. 307
4 αράδες πρωτύπου επ. 105, 13/6
Poor fellow […] of his thoughts σ. 312
2 αράδες πρωτύπου επ. 106, 15/6
Firstly […] at Galatz σ.313‐314
Σχεδόν 7 παράγραφοι πρωτότυπου κειμένου
παραλείπονται στη μετάφραση. Πρόκειται για
ανασκόπηση των μέχρι εκείνη τη στιγμή πεπραγμένων
του Κόμη και ανάλυση των πιθανών κινήσεών του
κατά την πορεία επιστροφής του στην Τρανσυλβανία.
Η αφαίρεση πιθανότατα χάριν συντομίας.
επ. 106, 15/6
there would […]investigate further σ. 315 3 αράδες πρωτύπου επ. 107, 16/6
the Count [...] at all points σ. 315
3 αράδες πρωτύπου επ. 107, 16/6
floating on […] coffin‐box σ. 316
2 αράδες πρωτύπου επ. 107, 16/6
we men […]can be purify σ. 317
2 αράδες πρωτύπου επ. 107, 16/6
you have told us […]may it be σ. 317
3 αράδες πρωτύπου επ. 107, 16/6
when they […]if required σ. 318
4 αράδες πρωτύπου επ. 108, 17/6
I believe […] garlic σ. 321
2 αράδες πρωτύπου επ. 109, 18/6
poor dear […] conqueror’s σ. 321
2 αράδες πρωτύπου επ. 109, 18/6
we go […]deadly peril σ. 322
2 αράδες πρωτύπου επ. 109, 18/6
when I saw […]reach the Pass σ. 322 – 23 3 αράδες πρωτύπου επ. 109, 18/6
and I may […]all‐in‐all to her σ.323
3 αράδες πρωτότυπου κειμένου τις οποίες αποδίδει
ως πλην ματαίως αυτή εξακολουθεί να κοιμάται.
επ. 109, 18/6/
I began […]terrible anxiety σ. 325
2 αράδες πρωτύπου επ. 110, 19/6/
surely […]have had σ. 325
4 αράδες πρωτύπου επ. 111, 20/6/
it may have been […]to overcome me
2 αράδες πρωτύπου επ. 111, 20/6/
σ. 329
I was glad […]vampire sleep σ. 330
2 αράδες πρωτύπου επ. 112, 22/6/
Then we looked back […]about the place Στο σημείο αυτό ο Παπαδιαμάντης συμπυκνώνει εφτά
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σ. 331

They were […]full of terror σ. 331
It was hard […]the snow fell σ. 333
7/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
α) επεξήγηση
Driver σ. 7
Arched right over the broadway σ. 9
Quatre Face σ.18
Which I have been taught σ. 24
… that I dare not think of… σ. 29
Span of my life σ. 35
Kissing his hand to me σ.45
I felt that I was safe σ. 45
That’s the way he fell off the rocks
σ. 61
Zoophagus σ. 64
Everything is grey σ. 67
But Lord love ye miss σ.67
Gott in Himmel! σ. 115, σ. 170
Mein Gott!, σ. 145
And no matter how willingly it be given,
is a terrible feeling σ. 116

Decay’s effacing fingers σ. 150
I must not call you ‘Mr’ σ.154

The Westminster Gazette‐ I knew it by
colour σ. 170

She had clutched strenuously to her
breast, growling over it as a dog growls
over a bone σ. 192

σειρές πρωτότυπου κειμένου μόλις σε τρεις σειρές
επιφυλλίδας. Πρόκειται για περιγραφή του πύργου
του Δράκουλα από τη Μίνα. επ. 112, 22/6/
2 αράδες πρωτύπου επ. 112, 22/6/
5 αράδες πρωτύπου επ. 113, 23/6/

ταχυδρόμον τον αμαξηλάτη μας επ. 2, 28/1/
εσχημάτιζαν στεφάνην και οιωνεί αψίδα επ. 3, 29/1/
Κάτρε Φατς (τετραπρόσωπος/ επ.6, 1/2) [μεταγραφή
και μετάφραση]
το οποίον έμαθα ως προτεστάντης επ. 7, 2/2/
ώστε δεν τολμώ ν’ αναλογίζωμαι την θέσιν μου επ. 9,
4/2/
το μήκος της κλωστής της ζωής μου επ. 11, 6/2/
εν φίλημα της ιδίας χειρός του εν είδει
αποχαιρετισμού επ. 13, 8/2/
ησθάνθην ότι ήμην ασφαλής υπό το φως της ημέρας
επ. 14, 9/2/
με αυτόν τον τρόπο μισοσκοτωμένος και ζαλισμένος
έπεσε από τους βράχους επ. 19, 13/2/ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ
«ζωντοφάγον» επ. 20, 14/2/
το παν είναι φαιόν και τεφρόν επ. 21, 15/2/ [αλλού
και σταχτερός]
αλλά την ευχή του Θεού νάχης παιδί μου μην το
πάρεις ανάποδα επ. 21, 15/2/
Γκοτ ιν Χίμμελ! (Θεέ επουράνιε/ επ. 37, 4/3/, βλ. και
Μάιν Γκοττ! (Θεέ μου!) επ. 49, 20/3/, επ. 59, 31/3/
[μεταγραφή και μτφρ]
κι έτσι, χωρίς στιγμής αναβολήν, αρχίσαμεν την
εγχείρησιν. Μετά ώραν – δεν εφάνη βραχεία η ώρα
άλλως τε, διότι το ν’αποσταλάζη τις το αίμα του και
αν εκουσίως το δίδη, είναι τρομερόν αίσθημα επ. 37,
4/3/
ίχνη των δακτύλων της φθοράς κατά τον ποιητήν επ.
50., 21/3/ [Βλ. ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ]
Κατά τα αγγλικά σας έθιμα δεν μπορώ να σας
ονομάσω «κύριον» επειδή κληρονομείτε τον τίτλον
του πατρός σας επ. 52, 22/3/
«Εφημερίδα του Ουεστμίνστερ» ‐την εγνώρισα από το
χρώμα του χάρτου το κυανωπόν. επ. 59, 31/3/
[σύμφωνα με Spectator, 11/2/1893 το χρώμα «a
shade of green»]
το παιδίον το οποίο μέχρι τούδε έθλιβεν εις τον
κόλπον της εκμυζώσα και λείχουσα το αίμα αυτού
όπως περιλείχει εν κόκκαλον ο σκύλλος επ. 66, 14/4/
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She shall take her place with the other θα λάβη την θέσιν της με τας άλλας αγνάς ψυχάς
Angels σ. 196
πλησίον των Αγγέλων επ. 68, 15/4/
Van Helsing opened his missal and began O Βαν Έλσιγγ ήνοιξε την Σύνοψίν του και ήρχισε ν’
to read σ. 197
αναγιγνώσκη την υπέρ των τεθνεώτων δέησιν επ. 68,
15/4/
But these were all dear to us for they Πλην ταύτα ήσαν προσφιλή εις ημάς διότι ενέφαινον
την αλήθειαν της συμφοράς και της δεινοπαθείας
marked her truth to what we knew
σ. 197 – 198
την οποίαν εγνωρίζαμεν επ. 68, 15/4/
gleam of peace σ. 205
αίσθημα γαλήνης και αναψυχής επ. 71, 22/4/
and with the manner of a polished με ελληνικούς και λατινικούς όρους και με τον
gentleman σ. 215
τρόπον ανεπτυγμένου τζέντελμαν επ. 74, 27/4/
seemed relieved σ.222
εφαίνοντο επινεύοντες και ως να ησθάνοντο
ανακούφισιν εις τούτο επ. 77, 30/4/
αρχαίους τινάς ιατρούς συγγραφείς γράφοντας περί
authorities of ancient medicine
σ.246
παλαιών φαρμάκων επ. 86, 17/5/
even to the scar on his forehead
σ.255

ακόμη και από την εν είδει ουλής φαλάκραν του
μετώπου του επ. 88,19/5/

of all ships σ.287

σκαφών, ατμοπλοίων και ιστιοφόρων επ. 98, 5/6/

This we shall fasten for when it is there μόνον το σκορδολούλουδον αρκεί δια να εμποδίση
τον κρυπτόμενον εντός του κιβωτίου να εξέλθη επ.
none can emerge σ.294
101, 9/6/
will be a match for whatever may come μπορεί να τα βγάλουμε πέρα και με Σλοβάκους και
along σ.315
με λύκους επ. 107, 16/6/
8/ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ – ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
α) Πολυτυπία
Dawn σ. 12, 259, 261
Λυκαυγές επ. 4, 30/1/, χαραυγή επ. 90, 21/5/ και
αυγής επ. 91, 22/5/
Room σ. 13, 21, 54, 229
θάλαμον – θαλαμίσκον επ. 4, 30/1/, δωματίου – δώμα
επ. 7, 2/2/, αίθουσα επ. 16, 11/2/, κελλίον επ. 79, 2/5/
Bag σ. 15, 110, 181, 191, 270
κασέλαν επ. 5, 31/1/, κιβώτιον επ. 35, 3/3/,
μάρσιππος επ. 62, 9/3/, σάκκον επ. 66, 14/4/ και
εργαλειοθήκην επ. 95, 28/5/
Trouble σ. 24, 162, 203, 211, 211, 231, αμηχανίας επ. 7, 2/2/, δεινοπαθείας, ταλαιπωρίας επ.
56, 27/3/ τεταραγμένον επ. 70, 21/4/, λύπην επ. 72,
259, 263
25/4/, πόνον επ. 73, 26/4/, δυσκολίαν επ. 80, 3/5/,
βάσανον επ. 90, 21/5/ και in trouble = εν οδύνη επ.
92, 23/5/
Subject σ. 24, 33, 208, 210, 241
υποκείμενον επ. 7, 2/2/, περί τούτου επ. 10, 4/2/,
αντικειμένων επ. 72, 24/4/, θεμάτων επ. 72, 25/4/ και
προκείμενο επ. 83, 13/5/
Vaults σ. 42, 180, 197
υπόγεια +ή τας κρύπτας+ επ. 13, 8/2/, υπόγειον επ.
62, 9/3/, θόλον επ. 68, 15/4/
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Dear σ. 43, 97, 113

ακριβέ επ. 13, 8/2/, προσφιλής επ. 29, 24/2/, φιλτάτη
επ. 36, 4/3/
με πολλήν ικανότητα επ. 15, 10/2/
Really clever σ. 50, 165, 163, 183
με τόσην αξίαν γυναίκα επ. 57, 29/3/
so clever woman
ικανός και επιδέξιος επ. 56, 27/3/
clever
έκτακτον ικανότητα επ. 64, 11/3/
Abnormally clever
εκτάκτου ευφυίας επ. 72, 25/4)
uncommonly clever, σ.207
δεινότατος επ. 77, 30/4/
clever, σ.221
ικανός επ. 94, 26/5/
clever σ.266
Sweet σ. 53, 59, 86, 166, 186, 187, 190, αβρόν – ευμενή επ. 16, 11/2/, ευπροσήγορος επ. 17,
12/2/, γλυκείαν‐ αγαθή επ. 26, 21/2/, πράος επ. 58,
193,204, 204, 215
30/3/, αξιέραστον επ. 65, 13/4/, μειλιχίου επ. 65,
14/4/, τερπνόν επ. 65, 13/4/, γλυκύς επ. 66, 14/4/,
αβρώς επ. 71, 22/4/, πραέων [οφθαλμών] επ. 71,
22/4/ και ωραίον επ. 74, 27/4/
Figure σ. 181, 192, 197, 258
σκιά επ. 62, 9/3/, μορφή επ. 66, 14/4/, άγαλμα επ. 68,
15/4/ και όψεις επ. 90, 21/5/
Churchyard σ. 181, 182
νεκροταφείον επ. 62, 9/3/ και κοιμητήριον επ. 63,
10/3/
Ζώνεκρος επ. 62, 9/3/, Ζώσα νεκρά επ. 63, 10/3/.
Un‐Dead σ. 180, 182
Όπου αλλού απαντάται το Undead στο πρωτότυπο
μεταφράζεται ως ζώνεκρος.
Ζωντονεκρική οικία επ. 112, 22/6/
un‐dead home σ. 329
Vampire – Wampyr σ. 180, 221, 328
βρυκόλακας επ. 62, 9/3/, Βρυκόλαξ επ. 76, 29/4/,
ζώνεκρον επ. 111, 20/6/
A stake σ. 181, 196, 196
σκόλοπας επ. 62, 9/3/, φούρκα επ. 68, 15/3/ και
παλούκι επ. 68, 15/3/
Coffin σ. 179, 177, 179, 181
λάρνακα επ. 62, 9/3/, σορός επ. 61, 8/3/, επ. 62, 9/3/,
φέρετρο επ. 62, 9/3/
Tomb σ. 179, 180, 182, 195
τάφος επ. 62, 9/3/, τύμβος επ. 62, 9/3/, μνημείο επ.
63, 10/3/ και υπόγειον επ. 67, 14/4/
Overwhelming (‐ed) σ. 180, 211, 267, υπερφίαλον επ. 62, 9/3/, κατεποντίζετο επ. 72, 25/4/,
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την συνεκλόνησαν επ. 94, 26/5/ και κατετρόμαζε επ.
104, 12/6/
Gentleman σ. 184, 207, 224
καλώς ανατεθραμμένον επ. 64, 11/3/, τζέντελμαν επ.
72, 24/4/, κύριος επ. 78, 1/5/
in earnest σ. 185, 185, 212, 293,

σπουδαίως ομιλείτε επ. 64, 11/3/, ότι σπουδάζετε επ.
64, 11/3/, ωμίλουν σπουδάζουσα επ. 73, 26/4/ και
ομοίως επ. 100, 7/6/
Earnest, ‐ly (επίρρ.) σ. 191, 210, 211, ασυνήθους επ. 64, 13/4/, εκθύμως επ. 72, 25/4/,
227, 259, 317
εγκαρδίως επ. 73, 26/4/, λογικός επ. 79, 2/5/, deadly
earnest = θανάσιμον αγώνα επ. 90, 21/5/ και χρηστοί
επ. 108, 17/6/
Asylum σ. 182, 223, 224
ιατρείο επ. 63, 10/3/, άσυλο επ. 77, 30/4/ και
φρενοκομείο επ. 78, 1/5/
Task σ.194, 197, 259, 290
έργο επ. 67, 14/4/, άθλος επ. 68, 15/4/, κόπον επ. 91,
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22/5/ και μέτρον επ. 99, 6/6/
Grave (επίθ.), ‐ly, (επιρρ.) σ. 187, 226, σοβαρός – σοβαρά επ. 65, 13/4/, επαχθής επ. 79, 2/5/
245
και σύννους επ. 85, 16/5/
Voluptuous σ. 192, 193
φιλήδονος επ. 64, 13/4/, ηδυπαθής επ. 66, 14/4/
Thing (foul) σ. 195, 197, 197, 218, 332

Care σ. 222, 222
Strain σ. 197, 198, 232
Experience σ. 206, 219, 225
Patient σ. 207, 223, 250
business ‐ (like) σ. 207, 210, 218, 233

Sane σ. 208, 208, 328
at once σ. 211, 215
lunatic σ. 214, 214, 214
lunatic asylum σ. 214
Homicidal intent σ. 213
homicidal attack, σ.226, fit σ. 245
record, ‐s σ. 216, 216, 220
mist σ. 220, 234, 252

Πνεύμα επ. 67, 14/4/, Εν επ. 68, 15/4/, Πράγμα επ. 68,
15/4/, Όντα επ. 75, 28/4/ και ακάθαρτον πράγμα επ.
112, 22/6/
προνοίας επ. 77, 30/4/ και περιποίησιν επ. 77, 30/4/
προσπάθεια επ. 68, 15/4/, έντασιν επ. 69, 17/4/ και
συγκίνησις επ. 81, 7/5/
παθήματα επ. 71, 22/4/, δοκιμασίαν επ. 76, 29/4/ και
πείρα επ. 78, 1/5/
φρενοβλαβούς επ. 72, 24/4/, ασθενής επ. 77, 30/4/,
πάσχοντα – τραυματίου επ. 86, 17/5/
εμφρόντιν επ. 72, 24/4/, business = υπόθεσιν επ. 72,
25/4/, business‐like way =εμβριθή τρόπον επ. 75,
28/4/ και busy = πολύφροντις επ. 81, 7/5/
εχέφρων επ. 72, 24/4/, φρόνιμος επ. 72, 24/4/ και εις
τα λογικά μου επ. 111, 20/6/
πάραυτα, δια μιάς επ. 72, 25/4/ και αμέσως επ. 74,
27/4/1903 )
φρενοβλαβούς επ. 73, 26/4/, παράφρονες επ. 73,
26/4/ και τρελλός επ. 74, 27/4/
άσυλον φρενοβλαβών – φρενοκομείου επ. 73, 26/4/
ανθρωποκτόνον τινά πρόθεσιν επ. 73, 26/4/
φονικήν απόπειρα επ. 79, 2/5/, επ. 85, 16/5/
σημείωσις επ. 74, 27/4/, έγγραφα επ. 74, 27/4/, πείρα
επ. 76, 29/4/

scar σ. 255, 268

άχνης επ. 76, 29/4/, ατμίδος επ. 81, 7/5/ και ομίχλη
επ. 87, 18/5/
λήθαργος επ. 81, 9/5/, ναρκωμέναι επ. 85, 16/5/,
ληθαργούσαν επ. 86, 17/5/ και ληθαργία επ. 103,
11/6/
πληγάς επ. 86, 17/5/, μώλωπες επ. 86, 17/5/ και
τραύμα επ. 91, 22/5/
ουλή επ. 88, 19/5/ και στίγμα επ. 94, 26/5/

mark σ. 256, 268

στίγμα επ. 89, 20/5/, σημείον επ. 94, 26/5/

the lock σ. 266, 270, 275

κλειδωνιά επ. 93, 25/5/, κλειδαριάν επ. 95, 28/5/,
κλείθρα επ. 94, 1/6/

Policeman σ. 269 ‐ 270

αστυνομικός, αστυνομικά όργανα, πολισμάνον,
αστυφύλακα επ. 94, 26/5/, επ. 95, 28/5/

Darling σ. 286, 318

συμβία επ. 98, 5/6/ και τον σύζυγόν μου επ. 108,

lethargy σ. 235, 246, 249, 303

wounds σ. 249, 250, 261
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snow – flurries σ. 318, 325, 331
field‐glasses, glasses σ. 331, 332, 333

17/6/
αραιαί νιφάδες χιόνος επ. 108, 17/6/, επ.110, 19/6/,
χιονοστροβίλων επ. 112, 22/6/
σ. 331, τηλεσκόπιον επ. 112, 22/6/, σ. 333 επ. 114,
24/6/, σ. 332, κυάλι επ. 113, 23/6?

β) Σύμπτυξη
Nocturnal existence σ. 28

Νυκτοζωία επ. 8, 4/2/ [ίσως κατά το υμνογραφικό
«αυτοζωία»]

γ) Παροιμίες – Ιδιωματικές εκφράσεις
Welcome the coming, speed the parting καλώς ήλθε που ήλθε, διώξε τον που φεύγει επ. 13,
guest σ. 44
8/2/
Build our castles in the air σ. 49
να κτίζωμεν τους πύργους μας εις τον αέρα επ. 14,
9/2/
Tough nut to crack σ. 50
σκληρόν καρύδι να σπάση επ. 15, 10/2/
It never rains, but it pours σ. 51
ποτέ δεν βρέχει αλλά πλημμυρεί επ. 15, 10/2/
It be all fool‐talk, lock, stock, and barrel; Είνε όλα άρες‐μάρες, παλαβομάρες, κουταμάρες επ.
σ. 59
17, 12/2/
Clegs an’ dowpes σ. 60
κοράκους και τα όρνια επ. 19, 13/2/.
[Το clegs=αλογόμυγες]
To try to make both ends meet σ. 66
προσπαθούντες να κάμωμεν τας δύο άκρας της
κλωστής να συναντηθούν επ. 20, 14/2/
With one foot abaft the krook‐hooal σ. με το ένα πόδι μέσα στο λάκκο επ. 21, 15/2/
67
Turned the corner σ. 81
παρέκαμψεν τον κίνδυνον επ. 26, 21/2/
Pass through the bitter waters to reach περάσωμεν από τα πικρά νερά πριν φθάσωμεν τα
the sweet σ. 155, 182
γλυκά επ. 52, 22/3/ και επ. 61, 10/3/
Buy a pig in a poke σ. 184
να αγοράζω κανέν εμπόρευμα εις τα τυφλά επ. 64,
11/3/
Once our feet are on the ploughshare
αφού ήδη τα πόδια μας είναι πάνω στο άροτρο (ηνίο)
σ. 199
επ. 69, 17/4/
I have an appetite like a cormorant σ. 97 έχω όρεξιν λαιμάργου επ. 30, 25/2/
some of them hardly in mental επειδή μερικοί απ’ αυτούς δεν τα έχουν σωστά επ. 73.
equilibrium σ. 214
26/4/
A bitter pill for me to swallow σ. 222
ήτο πικρόν χάπι δι’εμέ να το καταπιώ επ. 77, 30/4/
Woe is me! σ. 227
συμφορά μου! επ. 79, 2/5/
but we live and learn σ. 229
αλλά τα παθήματα, μαθήματα επ. 79, 2/5/
Couldn’t throw a shadder σ. 239
Δεν θα μπορούσε να σκοτώση μύγα επ. 82, 12/5/
fell from his high‐horse σ. 244
έπεσε από την υψηλοφροσύνη επ. 85, 16/5/
Stop the earths σ. 265
«να σταματήσωμεν το χώμα επ. 93, 25/5/
[κυνηγετικός όρος=φράζω την τρύπα της σπηλιάς της
αλεπούς]
δ) Register
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Ως register σημειώνεται ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η ιδιόλεκτος των χαρακτήρων του
Dracula από τον Παπαδιαμάντη, όπου αυτή απαντάται. Παρατηρούμε ότι η ομιλία των λαϊκών
χαρακτήρων, όπως του γέρου ναυτικού Σγουέλλς (βλ. ιδ. επ. 17, 12/2/1903), του φύλακα του
ζωολογικού κήπου και των μεταφορέων, αποδίδεται με αντίστοιχες στα ελληνικά λαϊκές
εκφράσεις ή αργκό. Στην περίπτωση του ξένου Βαν Έλσιγγ εκφράσεις, όπως το επιφωνηματικό
«Mein Gott!», άλλοτε παραμένει αμετάφραστο άλλοτε μεταγράφεται και μεταφράζεται («Γκόττ
ίν Χίμμελ! (Θεέ επουράνιε)» επ. 37, 4/3). Η ομιλία του Κόμητος, που χαρακτηρίζεται από υψηλή
αγγλομάθεια (η οποία σχολιάζεται και από τον Άρκερ) αποδίδεται με εκφράσεις καθαρεύουσας.
I wouldn’t fash massel σ. 58
δεν
πολυσκοτίζομαι
επ.
17,
12/2/
[fash massel= fuss myself]
These bans an’ wafts an’ boh‐ghosts an’ Αυτά τα στοιχειά κι οι νεράιδες κι οι βρυκολάκοι, κι οι
bar‐guests and bogles an’ all anent them στρίγλες και τα παρόμοια είναι καλά μονάχα για να τα
is only fit to se bairns an’ dizzy women a‐ χουν οι γρηές ως σκιάχτρα να φοβερίζουν τα μωρά
παιδιά επ. 17, 12/2/[Παρά τις παραλλαγές που
belderin’ σ. 59
υπάρχουν στην απόδοση των λαϊκών λέξεων του
γέρου ναυτικού, το νόημα παραμένει το ίδιο]
…be all invented by parsons an’ illsome ανθρώπους συμφεροντολόγους και πονηρούς για να
beuk‐bodies an’ railway‐touters to skeer κάνουν τους κουτούς να χάνουν το λίγο μυαλό που
έχουν επ. 17, 12/2/. [τα parsons και beuk (=book)
an’ scunner hafflin’s σ. 58
bodies =ιερείς και ανθρώπους μορφωμένους]
Quare scowderment σ. 59
νταβαντούρι επ. 17, 12/2/
A regular lamiter he was σ. 61
επήγαινε στην ταβέρνα καθώς όλοι οι νέοι επ. 19,
13/2/.
I give the wolves and the jackals and the Εγώ δίνω και στους λύκους και στα τσακάλια και στας
hyenas in all our section their tea afore I υαίνας να πάρουν το ταḯνι τους πριν τα ρωτήσω
τίποτε επ. 40, 9/3/[Εδώ το tea μεταφράζεται ως ταḯνι
begins to arsk them questions σ. 124
=ταγίνι, σιτηρέσιο.]
thin chap σ. 126
τσιλιγκρός επ. 41, 10/3/.
Bersicker is quick σ. 126
Ο Μπερσίκης δε σηκώνει χωρατά επ. 41, 10/3/
That ‘ere wolf is a‐idin’ of, somewhere
αυτός ο λύκος είναι τεμπέλης κι’αγαπούσε πολύ το
σ. 127
σουλάτσο επ. 41, 10/3/. [a‐din’ = hiding]
They would have made short work of θα τον κατέβαλλον με ολίγους γρόνθους επ. 48, 19/3/
him σ. 143
That’ ere’ house, guv’nor is the rummiest Αυτό το παληόσπιτο εκεί αφέντη πιάνει φόβος τον
άνθρωπο που μπαίνει μέσα στο ρημαδικό επ. 72,
I ever was in σ. 209
25/4/
Blyme! but it aint been touched sence Πώς να μην στοιχειώση που είνε εκατό χρόνια που
hundred years σ. 209
δεν επάτησεν άνθρωπος το πόδι του εκεί μέσα επ. 72,
25/4/
There was dust that thick in the place Είχε τόση σκόνη ώστε μπορούσατε να κοιμηθήτε
that you might have slep’ on it without’ πάνω χωρίς να σας πονέσουν τα κόκκαλα επ. 72,
25/4/
urtin’ of yer bones σ. 209
But the ole chapel that took the cike, Μα το παληό παρεκκλήσι εκείνο δα ήταν που ήταν!
that did! σ. 209
επ.72, 25/4/
Me and my mate we thort we wouldn’t Εγώ κι ο σύντροφός μου εκυττάξαμε πως να φύγουμε
never git out quick enough σ. 209
το γληγορώτερο μακρυά απ’εκεί επ.72, 25/4/
Lor’ I wouldn’t take less nor a quid a Δεν ήθελα ούτε για μια στιγμή να βρεθώ εκεί μέσα
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moment to stay there after dark σ. 209
άμα νυχτώση. επ.72, 25/4)
my own pet lunatic σ. 214
ευνοούμενος τρελλός μου επ. 74, 27/4/
Well, guv’nor, you’ve treated me very Να σας ’πω , κύριε , η αφεντιά σας μ’ετρατάρατε με
’an’some, an’ I’ll tell her all I know. I πολλή γαλαντομία, και θα σας ’πω ό, τι ξέρω κ’ εγώ.
heeard a man by the name of Bloxam say Άκουσα έναν άνθρωπο, Μπλόξαμ τον λένε στ’όνομά
four nights ago in the ’Are an ’Ounds, in του, να λέη, είνε τέσσερες ημέρες εις το Πίντσερς
Pincher’s Alley, as’ ow he an’ his mate Άλλεϋ, το πώς αυτός κι’ ο σύντροφός του
’ad’ ad a rare dusty job in a old’ house at εκουβάλησαν κάτι βαρειές, βαρειές κασσέλες από ένα
Purfleet. There ain’t a many such jobs as κατασκονισμένο σπίτι από το Πούρφλητ. Θαρρώ πως
this’ ere, an’ I’m thinkin’ that maybe Sam αυτός ο Σάμης Μπλόξαμ θα μπορούσε να σας ’πη κάτι
Bloxam could tell me ye summut σ. 237 – τι. επ. 82, 12/5/
38
Look’ ere, guv’nor, there ain’t no sense Κυττάτ’ εδώ, κύριε, δεν θα ήτο μεγάλη στόχαση από
in me a‐keepin’ you’ ere. I may find Sam μέρους μου να σας κρατώ εδώ. Μπορώ να εύρω τον
soon, or I mayn’t but anyhow he ain’t Σάμη αμέσως μπορώ να μην τον εύρω μα όπως κι’
like to be in a way to tell ye much to‐ είνε δεν θα είνε σε θέσι για να βγάλη λόγο απόψε. Ο
night. Sam is a rare one when he starts Σάμης είνε ολιγόλογος σαν αρχίση την κανάτα. Αν
on the booze. If you can give me an μπορήτε να μου δώσετ’ ένα φάκελλο μ’ένα
envelope with a stamp on it, and put yer γραμματόσημο επάνω και βάλετε την αντρέσσα σας
address on it, I’ll find out where Sam is to επάνω, θα βρω ’σε τι νερά βρίσκεται ο Σάμης και θα
be found and post it to ye to‐night. But σας το στείλω με την πόστα απόψε. Μα πρέπει να
ye’d better be up arter’ im soon in the τρέξετε πρωί αύριο να τον πιάσετε αλλοιώς μπορεί να
mornin’ , or maybe ye won’t ketch’ im; μην τον προφτάσετε’ γιατί ο Σάμης βγαίνει έξω πολύ
for Sam gets off main early, never mind πρωί όσο μεγάλη κι ’αν ήτο η κανάτα αποβραδής.
επ.82, 12/5/
the booze the night afore σ. 238
Στο σημείο αυτό επ.83, σ.239) έχουμε το διάλογο του Jonathan Harker με τον Sam Bloxam στον
οποίο ο πρώτος ζητά να μάθει σε ποιο σπίτι μετέφεραν τα κιβώτια του κόμη.
Well, guv’nor, I forgits the number, but it Αλήθεια, αφεντικό, ξέχασα τον αριθμό, μα ήτον μόνον
was only a few doors from a big white ολίγες πόρτες από μια μεγάλη άσπρη εκκλησία ή κάτι
church or something of the kind, not σαν εκκλησία, νεοκτισμένη. Ήτον ένα κατασκονισμένο
long built. It was a dusty old ’ouse, too, σπίτι κι’ αυτό, μα δεν μπορούσε να παραβγή με τη
though nothin’ to the dustiness of the’ σκόνη του σπιτιού από που πήραμε τις κασσέλες επ.
ouse we tooked the bloomin’ boxes from 82, 12/5/
σ. 239
There was the old party what engaged Εκεί παρουσιάστηκε ο ίδιος άνθρωπος, ένας γέρος
me a‐waitin’ in the’ ouse at Purfleet. He’ που μ’εσυμφώνησε να πάω στο σπίτι, στο Πούρφλητ.
elped me to lift the boxes and put them Μ’εβοήθησε να σηκώσω τις κάσσες και να τις
in the dray. Curse me, but he was the ανεβάσω στο κάρρο. Ο διάβολος να μ’επάρη μα ήτο ο
strongest chap I ever struck, an’ him a δυνατώτερος άνθρωπος που μου καπιτάρισε και
old feller, with a white moustache, one γέρος μ’ άσπρα μουστάκια τόσο τσιλιγκρός, ώστε
that thin you would think he couldn’t θαρρούσατε πως δεν μπορούσε να σκοτώση μια
throw a shadder σ. 239
μύγα. επ. 82, 12/5/
Why,’ e took up’ is end o’ the boxes like Το λοιπόν εσήκωσε, που λέτε, την άκρη απ΄τις κάσσες
they was pounds of tea, and me a‐puffin’ σαν να ήταν τι να σας πω, ένα φύλλο από χαρτί και
an’ a‐blowin’ afore I could up‐end mine τρέχοντας και σπρώχνοντας με ’μπρος που δεν είμαι
anyhow… an’ I’m no chicken, neither σ. κ’ εγώ κανένα ψοφίμι, τις εφορτώσαμε στο κάρρο. επ.
239
82, 12/5/
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He was there too. He must ’a’ started off
and got there afore me,for when I rung
of the bell he kem an’ opened the door
’isself an’ elped me to carry the boxes
into the ’all σ. 239
Yus; there wa five in the first load an’
four in the second. It was main dry work,
an’ I don’t so well remember ’ow I got
’ome σ. 239
Never used no key nor nothink. The old
gent, he opened the doot’ isself, an’ shut
it again when I druv off. I don’t
remember the last time… but there was
the beer σ. 239
No, sir. But ye needn’t have no difficulty
about that. It’s a’ igh’ un with a stone
front woth a bow on it, an’ ’igh steps up
to the door. I know them steps,’ avin’ ’ad
to carry the boxes up with three loafers
what come round to earn a copper σ.
239

Εκεί βρέθηκε ο ίδιος. Πρέπει να έτρεξε κ’ έφτασε
μπροστά από μένα, γιατί όταν ετράβηξα το κουδούνι
ήρθε κι’ άνοιξε την πόρτα και μ’ εβοήθησε να
κουβαλήσω τις κάσσες στη σάλλα. επ. 82, 12/5/
Ναι ήταν πέντε στο πρώτο φόρτωμα και τέσσερες στο
δεύτερο. Ήτον πολύ ξηραγκιανή δουλειά και καλά
καλά δεν θυμούμαι πώς την έβγαλα πέρα και γύρισα
στο σπίτι. επ. 82, 12/5/
Ούτε κλειδί ούτε τίποτε. Ο γέρο παλλήκαρος ήνοιξε
την πόρτα μονάχος και την εσφάλισε πάλι σαν
ετράβηξα δρόμο. Δεν θυμούμαι την τελευταία
φορά...μα την πρώτη. επ. 82, 12/5/
[μένει αμετάφραστη η φράση but there was the beer]
Όχι, αφεντικό.Μα δεν θάχετε δυσκολία, όσο γι’αυτό.
Είνε ψηλό σπίτι με πέτρινο μέτωπο με μια καμάρα και
ψηλά σκαλοπάτια ως την πόρτα. Γνωρίζω αυτά τα
σκαλοπάτια, επειδής είχα ν’ανεβάσω τις κάσσες με
τρεις χασομέρηδες που τρέχουν τριγύρω για να
κολλήσουν καμιά πεντάρα. επ. 82, 12/5/

Ο διάλογος του captain Donelson της «Τσαρίνα‐Κατερίνα» που μετέφερε τον κόμη πίσω στη
Ρουμανία με τους Van Helsing, Dr.Seward και Jonathan Harker. (σ.310 – 311, επ.105) και (σ.311,
επ.106).
Man! but it made us afeard, for we Μπα! μας έπιασε φόβος μήπως ήτο κακοσημαδιά και
expeckit that we should have to pay for μας εύρη καμμιά μεγάλη αναποδιά στο ύστερο, για
it wi’ some rare piece o’ ill luck, so as to να’ ρθουμε ίσα ίσα. επ. 105, 13/6/
keep up the average σ. 310
...as though the Devil himself were Εφαίνετο ωσάν ο ίδιος ο Διάβολος να φυσούσε τα
πανιά μας για τους σκοπούς του. επ. 105, 13/6/
blawin’ on yer sail for his ain purpose
σ. 310
Gin we were nigh a ship, or a port, or a Όταν ήμεθα κοντά σε κανένα καράβι, ή λιμένα, ή
headland, a fog fell on us and travelled κάβο μια καταχνιά έπεφτε επάνω μας, κι αρμένιζε κι
αυτή μαζή μας, ώς που να φύγωμεν μακράν απ’τό
wi’ us, till when after it had lifted σ. 311
συναπάντημα. επ. 105, 13/6/
when we got past the Bosphorus the Σαν απεράσαμε τον Βόσπορον, οι σύντροφοι άρχισαν
men began to grumble σ. 311
μια γκρίνια, ένα κακό. επ. 105, 13/6/
some o’ them, the Roumanians, came Οι Ρουμάνοι που ήταν μαζή μας ήρθαν και μούπαν να
and asked me to have overboard a big πετάξω στη θάλασσα μια μεγάλη κάσσα, που μας είχε
box which had been pur on board by a φορτώσει ένας πολύ παράξενος άνθρωπος την ώρα
queer lookin’ old man just before we had που φεύγαμε απ’την Λόνδρα. επ. 106, 15/6/
started frae London σ. 311
Man!but the supersteetion of foreigners Μπα! μα οι δεισιδαιμονίες αυτών των ανθρώπων είνε
is pairfectly rideeculous! We had a fair πράγμα που να γελά κανείς. Αρμενίσαμε περίφημα.
επ. 106, 15/6/
way σ. 311
the Roumanians were wild, and wanted οι Ρουμάνοι αγρίεψαν κ’ εγύρευαν με το καλό ή με το
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me, right or wrong, to take out the box
and fling it in the river. I had to argy wi’
them aboot it wi’ a handspike σ. 311
property and the trust of my owners
were better in my hands than in the
River Danube.They had , mind ye, taken
the box on the deck ready to fling in, and
as it was marked Galatz via Varna, I
thocht I’d let it lie till we discharged it in
the port an’ get rid o’ t athegither σ. 311

στανιό, να με καταφέρουν να ρίψω στον ποταμό την
κάσσα εκείνη που σας είπα. Εχρειάσθη να
μεταχειρισθώ το σκουπόξυλο. επ. 106, 15/6/
για να τους δώσω να καταλάβουν ότι πως η
ιδιοκτησία των ανθρώπων που μ’ εμπιστεύθηκαν ήτο
πλειό σίγουρη στα χέρια μου παρά στον ποταμό τον
Δούναβι. Είχαν ανεβάσει την κάσσαν στην κουβέρτα,
έτοιμη για να την ρίξουν απάνω απ’ την κουπαστή κ’
επειδή ήμουν ναυλωμένος δια Γαλάτζι μέσω Βάρνας
καλλίτερο ενόμισα να την αφήσω στην κουβέρτα ως
το πρωί που θα ξεφορτώναμε μια και καλή.
επ. 106, 15/6/
Το πρωί μια ώρα πριν βγη ο ήλιος ήρθ’ ένας
άνθρωπος που τον είχαν στείλει από την Αγγλία να
παραλάβη μια κάσσα μαρκαρισμένη ’ς όνομα ενός
κάποιου κόντε‐Δράκουλα.
επ. 106, 15/6/
Του την επαρέδωσα αμέσως κ’ εχάρηκα που γλύτωσα
απ’το διαβολικό πράγμα, γιατί είχα αρχίσει κι ο ίδιος
ν’ανησυχώ. Ανίσως ο διάβολος είχε να κάμει τίποτε
στο κάργο μου, βέβαια κανέν άλλο πράγμα δεν θα
είχε παρ’ αυτό, επ. 106, 15/6/

In the mornin’, braw an’ airly, an hour
before sun‐up, a man came aboard wi’
an order, written to him from England,
to receive a box marked for one Count
Dracula σ. 311
Sure enuch the matter was one ready to
his hand an’ glad I wasto be rid o’ the
dam thing, for I was beginnin’ masel’ to
feel uneasy at it. If the Deil did have any
luggage aboord the ship, I’ m thinkin’ it
was nane ither than that same σ. 311
ε) Ιδεολογικές επιλογές – παρεμβάσεις
…be all invented by parsons an’ illsome ανθρώπους συμφεροντολόγους και πονηρούς για να
beuk‐bodies an’ railway‐touters to skeer κάνουν τους κουτούς να χάνουν το λίγο μυαλό που
an’ scunner hafflin’s σ. 58
έχουν επ. 17, 12/2/. [τα parsons και beuk (=book)
bodies =ιερείς και ανθρώπους μορφωμένους]
Did I tell yer to go to hell? σ. 125
σας είπα κι εγώ να πάτε και στο Γκραν Πάπα επ. 40,
9/3/.
an’ the place was that neglected that yer είχε μια αποφορά που φαίνεται πως όλη η Μέκκα με
might ’ave smelled ole Jerusalem in it σ. την πανούκλα της ήτο μέσα εκεί επ. 72, 25/4/
[Η Ιερουσαλήμ γίνεται Μέκκα. Η πανούκλα πέρασε
209
στην Ευρώπη το 1348 μέσω των προσκυνητών των
Αγίων Τόπων και εξελίχτηκε σε πανδημία για όλη τη
Γηραιά Ήπειρο]
will be a match for whatever may come μπορεί να τα βγάλουμε πέρα και με Σλοβάκους και
along σ.315
με λύκους επ. 107, 16/6)
you must not […] re‐incarnate σ. 315‐316 Εδώ παραλείπονται 5 αράδες πρωτοτύπου κειμένου,
ενδεχομένως η παράλειψη να ενέχει και ιδεολογικό
στοιχείο, καθώς ο Βαν Έλσιγγ αναφέρει ότι ο Κόμης
πρέπει να αποκεφαλιστεί ώστε να αποτραπεί η
οποιαδήποτε πιθανότητα ανάστασής του. επ. 107,
16/6/
9) ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
Welcome sight σ.13
ασπάσιον το θέαμα επ. 4, 30/1/ [ασπάσιος: ομηρική
λέξη που απαντάται στην Οδ., ψ, 233]
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Stranger in a strange land σ. 17
I am in fear – in awful fear – and there is
no escape for me σ. 29
Hell‐fire σ. 32

As if the dove from the ark had lighted
there σ. 41
would have held its own in the
nethermost Hell σ. 46

But I guess you will wait till you find a
man that is you will go join them seven
young women with the lamps when you
quit. σ. 52

In the hope of a glorious resurrection
σ.61
He was the only son of his mother, and
she was a widow σ. 61
A steadfastness as noble as that of the
young Casabianca σ. 73

The real God taketh heed lest a sparrow
fall σ. 91
You will not pass me by σ. 92

He thinks of the loaves and fishes even
when he believes he is in a Real Presence
σ. 92‐93

ένας ξένος εις ξένον τόπον επ. 5, 31/1/.
[Η φράση είναι από Έξ. 2: 22 ανήκει στον Μωυσή]
Φόβος και τρόμος έχει επιπέσει επ’ εμέ και «απώλετο
φυγή απ’ εμού» επ. 9, 4/2/. [Φράση σε εισαγωγικά
που ο Παπαδιαμάντης αντλεί από τον Ψλ 141:5]
Του πυρός και της γεένης επ. 10, 4/2/ Μτ 5:22
ως εάν η περιστερά της κιβωτού είχεν επικαθίσει εκεί
επ. 12, 7/2/. [αναφορά στην κιβωτό του Νώε που
βρίσκεται στη Γεν.]]
πολύ ευπρεπώς θα εστόλιζε τα νέρτερα του Άδου επ.
14, 9/2/ [Χρησιμοποιεί την αρχαία έκφραση για να
εκμεταλλευτεί το ομόηχο νέρτερα/nethermore και
nether world= νερτέρου κόσμου επ. 81, σ. 233) ο κάτω
κόσμος επ. 104, σ. 298). Πρόκειται για όρο την
τραγωδία Πέρσαι του Αισχύλου, στ. 619]
μα απεικάζω, πως αν απαντέχετε να βρήτε άνθρωπον
που να συντροφέψετε μαζή του για να πάτε να
ξανοίξετε τον θησαυρό που φυλάν οι επτά δράκοι με
τας επτά λυχνίας ‐ δεν θέλετε να δέσετε την κλωστή
σας δίπλα εις εμένα και να τρέξουμε μακρύν δρόμον
αντάμα, πιλαλώντας με διπλές σέλλες; επ. 16, 11/2/
[Προβληματικό χωρίο το οποίο επιδέχεται πολλών
ερμηνειών: η πρώτη θέλει τον Stoker να παρουσιάζει
τον Κουίνσι ως έναν αμαθή Αμερικανό ο οποίος δεν
γνωρίζει την παραβολή των δέκα παρθένων (Μτ. 25:
1‐13). Μία δεύτερη ερμηνεία παραπέμπει στον μύθο
των επτά θυγατέρων του Άτλαντα, τις οποίες ο Δίας
μεταμόρφωσε σε άστρα προκειμένου να τις γλιτώσει
από τον Ωρίωνα. Βλ. και Καμπερίδης, «...με εντάφια
κτερίσματα»...για τους Επτά παίδας της Εφέσσου, σ.
52‐56]
εν ελπίδι κρείττονος αναστάσεως επ. 19, 13/2/1903.
[Εβρ 11:33 και 12:32]
ος ην μόνος τη μητρί αυτού και αύτη χήρα επ. 19,
13/2/ [Λκ 7:11‐16]
εγκαρτέρησις τόσον ευγενής ως η του νεαρού
αγοριού Καζαμπιάγκα επ. 22, 16/2/
[Διακειμενική αναφορά του Stoker στο ποίημα
Casabianca της Felicia Herman]
Ο αληθής Θεός προφυλάττει όπως και στρουθίον μη
πέση επ. 28, 23/2/ [Μτ 10: 29‐31]
δεν θα με παρίδης επ. 28, 23/2/.
[Το ρήμα παρίδης απαντάται και στους Ψλ 131 και Ψλ
140]
Συλλογίζεται τους άρτους και τα οψάρια ακόμη και
όταν πιστεύη εις την αληθή Παρουσίαν επ. 28, 23/2/.
[Χορτασμό των Πεντακισχιλίων Μτ 14:14‐22]
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And lying like Ophelia in the play, with «με παρθενικά στολίδια και κοριτσίσια σκεπάσματα»
επ. 39, 8/3/.
“virgin crants and maiden strewments”
[Shakespeare, Hamlet, πράξη v, σκηνή i]
σ. 121
Decay’s effacing fingers σ. 150
ίχνη των δακτύλων της φθοράς κατά τον ποιητήν επ.
50., 21/3/
[Αναφορά στο ποίημα του Byron, The Giaour, στ. 72.
Το ποίημα από τα πρώτα έργα με αναφορά σε
βρυκόλακα]
“bloofer lady” σ. 158
«λευκοφορεμένην κυρίαν» επ. 55, 26/3/
[Ο Παπαδιαμάντης δεν γνωρίζει ότι το bloofer είναι
baby talk το οποίο σημαίνει beautiful, ωστόσο η
μετάφραση δεν αποκλείεται να είναι διακειμενική
αναφορά του στην μτφρ. του Woman in White ως Η
Λευκοφόρος]
Poor lily girl σ. 164
εκείνης της ατυχούς κόρης που ήτον «το κρίνον των
κοιλάδων» επ. 56, 27/3/. [Προσθήκη μτφρ. Άσμ. 2:1]
Non causae σ. 214
νον κάουζαι επ. 73, 26/4/. [Αναφορά στη λατινική
φράση του Arthur Schopenhauer «fallacia non causae
ut causae» στο έργο του Η Τέχνη του να έχεις πάντα
δίκαιο. Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία ένα
συμπέρασμα είναι σωστό αλλά προήλθε από
αναληθείς συλλογισμούς]
Ignoratio elenchi σ. 214
αγνοία ελέγχου επ. 73, 26/4/. [Συλλογιστική πορεία
που ανήκει στον Αριστοτέλη].
«in manus tuas, Domine!» σ. 230
εις χείρας σου, Κύριε! επ. 80, 3/5/. [«Πάτερ εις χείρας
σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου» (Λκ 23:46) στο
πρωτότυπο]
a pillar of cloud by day and of fire by Στύλος νεφέλης εν ημέρα και πυρός εν νυκτί επ. 81,
night σ. 235
9/5/. [Αναφορά στην εμφάνιση του Θεού στους
Εβραίους [ Έξ. 13: 21‐22]
have become the face of Malvolio σ. 242 θα ήρμοζε ίσως εις το πρόσωπον του Μεφιστοφελούς
επ. 84, 15/5/1903
[Η αναφορά του Stoker στον Shakespeare, Δωδέκατη
Νύχτα. Ο Malvolio δολοπλόκος με πονηρό χαμόγελο
γίνεται
και
αντικείμενο
πειραγμάτων.
Ο
Παπαδιαμάντης
προτιμά
το
πρόσωπο
του
Μεφιστοφελή, επειδή διαθέτει τα δαιμονικά
χαρακτηριστικά του Κόμη και είναι μάλλον
γνωστότερο στο ελληνικό κοινό. Βλ. Ν.Δ.
Τριανταφυλλόπουλος
και
Λαμπρινή
Τριανταφυλλοπούλου, «Ο παρδαλός Συρικτής της
Εμλίνης. Για τον μεταφραστή Παπαδιαμάντη»,
Νεφέλη, Αθήνα 2007, σ. 73‐82 και ιδ. 79‐82]
Enoch σ. 243
Ενώχ επ. 84, 15/5/ [Εβρ 11: 5]
flesh of my flesh; blood of my blood; kin ανήκεις τώρα εις εμέ οστούν εκ των οστέων μου, σαρξ
εκ της σαρκός μου, αίμα εκ του αίματός μου επ. 91,
of my kin σ. 261
22/5/ [Δεν αποδίδεται το kin of my kin. Η μτφρ.
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παραπέμπει στην εικόνα της Μίνας που ρουφάει
αίμα, υπονοώντας ότι ο Κόμης δημιουργεί ξανά τη
Μίνα σύμφωνα με τη δική του εικόνα.(Γεν 2: 21‐22).
Βλ. και Καμπερίδης, «με εντάφια..», σ. 86‐90]
bountifull wine‐press σ. 261
η ληνός του οίνου μου επ. 91, 22/5/ [Ησ 63: 2‐4 και Απ
14:20]
in meekness and righteousness σ. 261
εν πραότητι και δικαιοσύνη επ. 91, 22/5/ [βλ. Ψλ 44:
5].
As the leper in his mantle σ. 268
Όπως ο λεπρός πάλαι το σουδάριόν του επ. 94, 26/5/
Unclean! Unlean! σ. 268
Ακάθαρτη! Ακάθαρτη! επ. 94, 26/5/.
[Παλαιά Διαθήκη στο νόμο για τους λεπρούς (Λευ 13:
44‐45)]
Through stripes and shame σ.268
Μέσω πληγών και ονειδισμών επ. 94, 26/5/ [Εβρ.
11:26, 13:13]
Sits on high to watch over his children σ. Ο θεός εις τα υψηλά κατοικεί και τα ταπεινά εφορά
286
επ. 98, 5/6/ [Ψλ. 112: 5‐6]
Nordau and Lombroso would so classify Ο Νορδάου και ο Λομπρόζο ούτω θα τον εταξινόμουν
him σ. 306 [as a criminal type]
επ. 104, 12/6/ [πρόκειται για τις θεωρίες που
περιλαμβάνονται στα βιβλία τους «Ο εγκληματίας
άνθρωπος» (1876) και «Εκφυλισμός» (1892)
αντίστοιχα, τα οποία μεταφρ. αρχ. 20ου στην Ελλάδα]
The hunter is taken in his own snare as Συνελήφθη ο θηρευτής εις την παγίδα του, ως λέγει ο
μέγας ψαλμωδός επ. 105, 13/6/. [Ψλ 123: 7 «Η ψυχή
the great Psalmist says σ. 307
ημών ως στρουθίον ερρύσθη εκ της παγίδος των
θηρευόντων. Η παγίς συνετρίβη και ημείς
ερρύσθημεν» και 68:23 «γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν
ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς
σκάνδαλον».]

