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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ

Η Έμμα Γούντχαουζ ήταν όμορφη, έξυπνη και πλούσια· είχε 
φτάσει στην ηλικία των είκοσι ενός ετών χωρίς ιδιαίτερες 
έγνοιες και σκοτούρες.

Τη βραδιά όμως του γάμου της γκουβερνάντας της, της 
δεσποινίδας Τέιλορ, ένιωθε να τη βαραίνει μια έγνοια. Ο 
πατέρας της είχε αποκοιμηθεί στην αγαπημένη του πολυ
θρόνα μετά το δείπνο και η σιωπή βασίλευε στο δωμάτιο, 
με εξαίρεση το τριζοβόλημα της φωτιάς και το απαλό 
ροχαλητό του κυρίου Γούντχαουζ. Η Έμμα σκεφτόταν 
στενοχωρημένη: τώρα που έφυγε η δεσποινίς Τέιλορ, με 
ποιον θα μιλούσε;

Χαιρόταν πολύ για τη δεσποινίδα Τέιλορ –πλέον κυ
ρία Γουέστον– αλλά είχαν περάσει δεκαέξι ολόκληρα 
χρόνια συντροφιά και θα της έλειπε πολύ. Η δεσποινίς 
Τέιλορ της είχε σταθεί περισσότερο σαν φίλη παρά σαν 
γκουβερνάντα. Η Έμμα δε θυμόταν να έχει ακούσει ούτε 
μια αυστηρή κουβέντα από τα χείλη της και ήξερε ότι, 
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αν και η δεσποινίς Τέιλορ αγαπούσε και τη μεγαλύτερη 
αδελφή της, την Ιζαμπέλα, είχε σαφώς ιδιαίτερη αδυναμία 
στην ίδια, τη μικρότερη δεσποινίδα Γούντχαουζ. Η Έμμα, 
σύμφωνα με τη δεσποινίδα Τέιλορ, δεν έκανε ποτέ λάθος 
– αυτό βόλευε πολύ την Έμμα, όταν ήθελε να περάσει το 
δικό της…

Η Έμμα είχε χάσει τη μητέρα της όταν ήταν πολύ μικρή 
και ούτε καν τη θυμόταν, αλλά η δεσποινίς Τέιλορ ήταν 
πάντα δίπλα της: εκείνη φρόντιζε την Έμμα, όταν αρρώ
σταινε, εκείνη γελούσε μαζί της, όταν έκανε κάποια σκα
νταλιά, σ’ εκείνη έτρεχε η Έμμα να πει οποιαδήποτε ιδέα 
τής κατέβαινε στον νου. Έτσι, η Έμμα δεν είχε νιώσει ποτέ 
να της λείπει η μητρική στοργή. Ακόμα κι όταν η Ιζαμπέλα 
παντρεύτηκε κι έφυγε από το χωριό τους, το Χάιμπερι, 
μετακομίζοντας στο Λονδίνο, η Έμμα δεν αισθάνθηκε 
παραμελημένη. Ίσα ίσα, ανέλαβε με χαρά τα καθήκοντα 
της οικοδέσποινας του Χάρτφιλντ Χάουζ, με την ευγενι
κή καθοδήγηση της γκουβερνάντας της στα καθημερινά 
οικιακά ζητήματα. Με λίγα λόγια, οι συνθήκες ζωής της 
Έμμας ήταν απλώς τέλειες.

Η Έμμα αναστέναξε, ίσιωσε τις ζάρες του βραδινού φο
ρέματός της κι ύστερα σήκωσε θαρρετά προς τα πάνω το 
πιγούνι της. Έπρεπε ν’ αντιμετωπίσει αυτή την αλλαγή με 
τρόπο αξιοθαύμαστο και κομψό, όχι να κάθεται μουτρω
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μένη σαν στενοχωρημένο πιτσιρίκι. Στο κάτω κάτω, δική 
της ιδέα ήταν εξαρχής ο γάμος της γκουβερνάντας της.

Πάνω που συνέχαιρε σιωπηλά τον εαυτό της για το προ
ξενιό που είχε κάνει στην γκουβερνάντα της με τον κύριο 
Γουέστον, μπήκε η υπηρέτρια, φέρνοντας το τσάι, και ο 
πατέρας της τινάχτηκε από τον ύπνο του αλαφιασμένος.

«Την καημένη τη δεσποινίδα Τέιλορ!» είπε κι ύστερα 
τράβηξε πάλι την κουβέρτα του ψηλά μέχρι τη μέση του. 
«Τι κρίμα για κείνη που έφυγε από το Χάρτφιλντ! Θα ήταν 
πολύ πιο ευτυχισμένη, αν περνούσε όλη τη ζωή της εδώ 
μαζί μας». 
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Η Έμμα χαμογέλασε. Ο κύριος Γούντχαουζ από παλιά 
απεχθανόταν κάθε είδους αλλαγή. 

«Μπαμπά, η κυρία Γουέστον έχει τώρα δικό της σπίτι κι 
έναν πολύ δοτικό, συμπαθέστατο σύζυγο. Δεν μπορούσε 
να μείνει εδώ και να με ανέχεται για πάντα, όπως πολύ 
καλά γνωρίζεις».

Ο κύριος Γούντχαουζ δυσανασχέτησε: 
«Το Χάρτφιλντ είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το 

νέο σπίτι της. Η καημένη η δεσποινίς Τέιλορ θα έχει ξε
βολευτεί τελείως!»

«Μα δε μένει μακριά. Θα βλέπουμε τον κύριο και την 
κυρία Γουέστον πολύ συχνά, αφού σίγουρα θα μας επισκέ
πτονται όσο τακτικά θα τους επισκεπτόμαστε κι εμείς» 
είπε κεφάτα η Έμμα. 

«Είναι πολύ μακριά για μένα, δεν μπορώ να πάω με τα 
πόδια μέχρι εκεί» διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Γούντχαουζ. 
«Θα κρυολογήσω». 

«Κανείς δε θα περίμενε να περπατήσεις μέχρι εκεί, 
μπαμπά» γέλασε η Έμμα κουνώντας το κεφάλι. «Θα πη
γαίνουμε με την άμαξα, φυσικά». 

«Η άμαξα είναι μεγάλη ταλαιπωρία για τα άλογα» 
γκρίνιαξε ο πατέρας της.

Η Έμμα έκρυψε το χαμόγελό της πλησιάζοντας στο 
στόμα της την κούπα με το τσάι της.
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Ο κύριος Γούντχαουζ ήταν ένας ηλικιωμένος αριστο
κράτης, που είχε μονίμως άγχος μήπως αρρωστήσει. Δεν 
μπορούσε να καταλάβει γιατί κάποιος λογικός άνθρωπος 
θα άφηνε το ζεστό σπιτάκι του, για να γυρνοβολάει εδώ 
κι εκεί. Πίστευε ότι οι κοινωνικές εκδηλώσεις έξω από το 
Χάρτφιλντ ήταν όχι μόνο κουραστικές, αλλά και επικίν
δυνες, αφού μπορούσαν να του προκαλέσουν δυσπεψία 
ή άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Μολονότι σε 
γενικές γραμμές υποδεχόταν με μεγάλη χαρά όσους έρχο
νταν να τον επισκεφτούν, τον έπιανε φοβερό άγχος όταν 
έπρεπε να παραθέσει ένα δείπνο σε πολλούς προσκεκλη
μένους: αφενός, ανησυχούσε μήπως τον καθυστερήσουν 
και δεν πάει στην ώρα του για ύπνο· αφετέρου, έπρεπε 
και να ελέγξει μαζί με τη μαγείρισσα διεξοδικά το μενού 
τουλάχιστον τέσσερις φορές, ώστε να είναι σίγουρος ότι δε 
θα σερβιριζόταν κανένα βαρύ φαγητό στους καλεσμένους 
του. Για τον κύριο Γούντχαουζ δεν υπήρχε μεγαλύτερο 
έγκλημα στον κόσμο από το να σερβίρεις σε κάποιον ένα 
πιάτο που θα του προκαλέσει πονόκοιλο.

Ένας από τους αγαπημένους επισκέπτες του κυρίου Γού
ντχαουζ, ένας νεαρός αριστοκράτης με σκούρα μαλλιά, μπή
κε στο δωμάτιο ακριβώς τη στιγμή που η Έμμα σκεφτόταν 
μήπως μια παρτίδα τάβλι έφτιαχνε το κέφι του πατέρα της.

«Κύριε Νάιτλι!» είπε εγκάρδια ο κύριος Γούντχαουζ. 
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«Καλοσύνη σας που ήρθατε να μας δείτε τόσο αργά. Ελάτε 
δίπλα στη φωτιά, για να μην πουντιάσετε. Πρέπει να έχει 
φοβερή υγρασία έξω με τόσο μουντό καιρό».

«Όχι, καθόλου» αποκρίθηκε ο κύριος Νάιτλι, κλίνοντας 
το κεφάλι στον κύριο Γούντχαουζ και χαμογελώντας με 
νόημα στην Έμμα. «Είναι μια γλυκιά, φεγγαρόλουστη 
βραδιά – ό,τι πρέπει για μια ευχάριστη βόλτα».

Ο κύριος Τζορτζ Νάιτλι ήταν ο αδελφός του Τζον, που 
είχε παντρευτεί την Ιζαμπέλα. Ως συγγενής τους εξ αγχι
στείας λοιπόν, ήταν πάντα ευπρόσδεκτος στο Χάρτφιλντ 
και τους επισκεπτόταν συχνά. Ο ίδιος κατοικούσε στο 
αρχοντικό Ντόνγουελ Άμπι, περίπου ένα μίλι* μακριά, 
και απολάμβανε να περνά ήσυχα τα απογεύματά του με 
τον κύριο Γούντχαουζ και την κόρη του. 

Ο κύριος Νάιτλι είχε μόλις επιστρέψει από μια επίσκε
ψή του στον αδελφό του και στη νύφη του στο Λονδίνο 
κι έτσι απάντησε υπομονετικά στις ερωτήσεις του κυρίου 
Γούντχαουζ για την Ιζαμπέλα και τα παιδιά, πριν η συζή
τηση στραφεί και πάλι στα γεγονότα εκείνης της ημέρας. 

«Φέρθηκαν όλοι κόσμια στον γάμο;» ρώτησε ο κύριος 
Νάιτλι, ακουμπώντας αναπαυτικά την πλάτη του στην 
καρέκλα. «Πείτε μου, παρακαλώ, ποιος έκλαψε πιο πολύ;»

* ένα μίλι = περίπου 1,6 χιλιόμετρα (Σ.τ.Μ.) 
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«Ήταν στενάχωρη εκδήλωση» είπε ο κύριος Γούντχαουζ 
με σοβαρό ύφος. «Την καημένη τη δεσποινίδα Τέιλορ…»

«Όχι και καημένη η δεσποινίς Τέιλορ! Σίγουρα θα ευ
τυχήσει, αφού άφησε τη θέση της γκουβερνάντας, για να 
πάει στο δικό της σπιτικό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει να 
νοιαστεί μόνο για τον σύζυγό της» σχολίασε ο κύριος Νάιτ
λι, κοιτάζοντας την Έμμα με μια παιχνιδιάρικη λάμψη στο 
βλέμμα «αντί για δύο άτομα που είχε εδώ στο Χάρτφιλντ». 

«Και ιδίως αφού το ένα άτομο από εμάς εδώ στο 
Χάρτφιλντ έχει τόσο ιδιότροπο και δύσκολο χαρακτή
ρα» αποκρίθηκε η Έμμα χαμογελώντας. «Αυτό θέλατε να 
προσθέσετε – έτσι δεν είναι, κύριε Νάιτλι;»

«Ναι, όντως» αναστέναξε ο κύριος Γούντχαουζ. «Είμαι 
ιδιότροπος και δύσκολος χαρακτήρας μερικές φορές».

«Δεν εννοούσα εσένα, μπαμπά!» γέλασε η Έμμα. «Για 
τον εαυτό μου μιλούσα. Ο κύριος Νάιτλι απολαμβάνει να 
με πειράζει για τα κουσούρια μου». 

«Οι αληθινοί φίλοι δε θα έχαναν ποτέ τον χρόνο τους 
ανταλλάσσοντας κολακείες» απάντησε χαμογελώντας ο 
κύριος Νάιτλι, γνωρίζοντας καλά πως ήταν ο μοναδικός 
άνθρωπος σε όλο το χωριό που έβρισκε κουσούρια στην 
Έμμα Γούντχαουζ. «Θα πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένη, 
Έμμα, βλέποντας την γκουβερνάντα σου καλοπαντρεμένη».

«Πολύ πιο ευχαριστημένη απ’ τον καθένα, δεδομένου 
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ότι εγώ η ίδια έκανα το προξενιό. Πριν από τέσσερα χρόνια 
το πήρα απόφαση ότι ο κύριος Γουέστον και η δεσποινίς 
Τέιλορ έπρεπε να παντρευτούν, παρόλο που όλοι οι άλλοι 
στο χωριό έλεγαν ότι ο κύριος Γουέστον δε θα ξαναπα
ντρευόταν ποτέ. Μεγάλη επιτυχία!»

«Επιτυχία; Έτσι όπως τα παρουσιάζεις, είναι λες και 
τους τα κανόνισες εσύ με κάθε λεπτομέρεια» είπε ο κύριος 
Νάιτλι κουνώντας το κεφάλι του. 

«Μα αυτό ακριβώς έκανα!» δήλωσε καμαρωτά εκείνη. 
«Εάν δεν είχα ενθαρρύνει τον κύριο Γουέστον να μας επι
σκέπτεται κι αν δεν παίνευα τον χαρακτήρα του με κάθε 
ευκαιρία, ίσως και να μην είχαμε γάμο σήμερα». 

«Ήταν απλώς μια επιτυχημένη πρόβλεψη» είπε ο κύριος 
Νάιτλι, ενώ ένα χαμόγελο σχηματιζόταν αργά στα χείλη 
του. «Αναμφίβολα, πιο πολύ κακό τούς έκανες παρά καλό 
χώνοντας τη μύτη σου». 

«Η Έμμα είναι πολύ γενναιόδωρη» παρενέβη ο κύριος 
Γούντχαουζ, που δεν πρόσεχε και πολύ τη συζήτηση. «Μό
νο που, αγαπητή μου, εάν όντως έκανες εσύ το προξενιό 
που οδήγησε στον σημερινό γάμο, φρόντισε να είναι το 
τελευταίο σου και να μην κάνεις άλλα. Το μόνο που κατα
φέρνει ένας γάμος είναι να σπάει τον οικογενειακό κύκλο 
αυτών που παντρεύονται, ενώ παράλληλα εκθέτει όλους 
μας στον μεγάλο κίνδυνο μιας τούρτας γεμάτης ζάχαρη!»
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«Ένα προξενιό ακόμα, μπαμπά» είπε η Έμμα και ανα
κάθισε στην καρέκλα της. «Είμαι αποφασισμένη να βρω 
σύζυγο στον κύριο Έλτον».

«Στον εφημέριο;»
«Ναι, μπαμπά. Όταν ο κύριος Έλτον ένωσε τα χέρια 

της κυρίας και του κυρίου Γουέστον σήμερα, έβλεπα στα 
μάτια του την επιθυμία να βρεθεί σύντομα κι αυτός στη 
θέση του γαμπρού». 

«Αντί να του βρεις σύζυγο, ίσως είναι καλύτερα να τον 
προσκαλέσεις σε δείπνο» αντέτεινε ο κύριος Γούντχαουζ. 
«Αυτό θα είναι πολύ καλύτερο για τον εφημέριο. Ο κύριος 
Νάιτλι θα συμφωνήσει μαζί μου». 

«Όντως συμφωνώ, κύριε!» Ο επισκέπτης τους γέλασε 
βλέποντας την πεισματάρικη έκφραση της Έμμας. «Ας 
αφήσουμε τον καημένο τον κύριο Έλτον να βρει μόνος 
του σύζυγο. Ένας άντρας είκοσι εφτά ετών δε χρειάζεται 
βοήθεια σε κάτι τέτοιο». 

Η Έμμα χαμογέλασε και άφησε τη συζήτηση να περάσει 
σε άλλα θέματα, ο νους της όμως δούλευε προς αυτή την 
κατεύθυνση. Ο κύριος Νάιτλι έκανε μεγάλο λάθος. Η Έμμα 
Γούντχαουζ ήταν σίγουρη πως σε ό,τι αφορά την αγάπη 
οι άντρες χρειάζονται κάθε δυνατή βοήθεια.

Κι εκείνη ήταν το κατάλληλο άτομο γι’ αυτή τη δουλειά.






