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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1

Η
οικογένεια των Ντάσγουντ διέμενε εδώ 
και πολύ καιρό στο Σάσεξ. Το υποστατι-
κό τους ήταν πολύ μεγάλο και η κατοικία 

τους ήταν στο Νόρλαντ Παρκ –στο μέσον μιας ιδιόκτη-
της έκτασης–, όπου πολλές γενιές είχαν ζήσει ανεπίληπτα 
και είχαν αποσπάσει τον σεβασμό όλων των κατοίκων 
της γύρω περιοχής1. Ο τελευταίος ιδιοκτήτης του εν λόγω 
υποστατικού –ένας εργένης που έζησε μέχρι τα βαθιά γη-
ρατειά του– είχε για πολλά χρόνια τη σταθερή συντροφιά 
της αδελφής του, η οποία ήταν και οικονόμος του σπιτιού. 
Αλλά ο θάνατός της, δέκα χρόνια πριν φύγει και ο ίδιος 
από τη ζωή, επέφερε μεγάλες μεταβολές στην κατοικία 
του· προκειμένου να παρηγορηθεί, προσκάλεσε να μείνει 
στο σπίτι η οικογένεια του κυρίου Χένρι Ντάσγουντ, νό-

1. Οι μεγαλογαιοκτήμονες και οι αριστοκράτες οι οποίοι περι-
γράφονται σχολαστικά τόσο στο Λογική και ευαισθησία, όσο και στο 
μεγαλύτερο μέρος του έργου της Τζέιν Όστεν, είχαν τη βάση τους 
στα υποστατικά τους στην ύπαιθρο, και η βασική πηγή του εισο-
δήματός τους ήταν τα κέρδη από την εκμετάλλευση της γης που 
είχαν στην κατοχή τους. 
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μιμου κληρονόμου του υποστατικού του Νόρλαντ, καθώς 
ήταν ο άνθρωπος στον οποίο σκόπευε να το κληροδοτή-
σει. Η συναναστροφή με τον ανιψιό, την ανιψιά του και τα 
παιδιά τους βοηθούσε να περνάνε ανέφελα οι μέρες του 
ηλικιωμένου τζέντλεμαν. Η αγάπη του για αυτούς αυξα-
νόταν συνεχώς. Ο κύριος και η κυρία Ντάσγουντ φρόντι-
ζαν να ικανοποιούν όλες τις επιθυμίες του και το έκαναν 
όχι μόνο από συμφέρον αλλά και από την καλοσύνη της 
καρδιάς τους· του παρείχαν τη μέγιστη φροντίδα που θα 
μπορούσε να έχει στην ηλικία του, ενώ η ζωντάνια των 
παιδιών συνέβαλλε στο να έχει κι αυτός κάποιες χαρές 
στα γηρατειά του. 

Από τον πρώτο γάμο του ο κύριος Χένρι Ντάσγουντ 
είχε αποκτήσει έναν γιο· τρεις κόρες από την τωρινή του 
συμβία. Ο γιος, ένας μετρημένος, αξιοπρεπής νεαρός, 
ζούσε πλουσιοπάροχα εξαιτίας της μεγάλης περιουσίας 
που είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του – το ήμισυ 
της οποίας είχε περιέλθει σ’ αυτόν μετά την ενηλικίωσή 
του. Ο γάμος του, που έγινε λίγο αργότερα, επαύξησε τα 
πλούτη του. Οπότε για αυτόν η διαδοχή στο υποστατικό 
του Νόρλαντ δεν ήταν και τόσο σημαντική όσο ήταν για 
τις αδελφές του· η δική τους περιουσία –εκτός από ό,τι 
μπορεί να έπαιρναν αν ο πατέρας τους κληρονομούσε τη 
συγκεκριμένη ιδιοκτησία– ήταν πολύ μικρή. Η μητέρα 
τους δεν είχε περιουσία, και ο πατέρας τους είχε μονάχα 
επτά χιλιάδες λίρες, καθώς το υπόλοιπο μισό της περιου-
σίας της πρώτης συζύγου του θα πήγαινε κι αυτό στον γιο 
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του και ο ίδιος θα κρατούσε μόνο ένα ισόβιο μέρισμα επί 
του εισοδήματος. 

Ο ηλικιωμένος τζέντλεμαν πέθανε· άνοιξαν τη διαθή-
κη του και, όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις διαθήκες, 
πρόσφερε μεγάλη απογοήτευση σε κάποιους και εξί-
σου μεγάλη ικανοποίηση σε κάποιους άλλους. Δεν ήταν 
αγνώμων, ούτε άδικος ώστε να μην αφήσει το υποστατικό 
στον ανιψιό του, αλλά οι όροι ήταν τέτοιοι που περιόρι-
ζαν σχεδόν κατά το ήμισυ την αξία της παροχής. Ο κύριος 
Ντάσγουντ το ήθελε κυρίως για να εξασφαλίσει τη σύζυ-
γο και τις κόρες του και όχι τον γιο του ή τον εαυτό του. 
Όμως το είδε να περιέρχεται στον γιο του και στον εγγο-
νό του, ένα αγοράκι τεσσάρων ετών, γεγονός που δεν του 
επέτρεπε να εξασφαλίσει το μέλλον των πιο προσφιλών 
του προσώπων που είχαν, περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλον, την ανάγκη μιας κάποιας οικονομικής ενίσχυσης – 
είτε από την παραγωγή είτε από την πώληση της ξυλείας 
του κτήματος. Τα πάντα είχαν παραχωρηθεί ανεπιστρεπτί 
σε εκείνο το παιδί, το οποίο κατά τη διάρκεια κάποιων πε-
ριστασιακών επισκέψεων με τον πατέρα και τη μητέρα του 
στο Νόρλαντ είχε αποσπάσει τη συμπάθεια του θείου του, 
λόγω κάποιων χαρισμάτων, όχι και τόσο ασυνήθιστων σε 
παιδιά δυο ή τριών χρόνων: η ατελής άρθρωση, η ανυπο-
χώρητη επιμονή να κάνει πάντα αυτό που ήθελε, τα πο-
νηρά κόλπα και η φασαρία που προκαλούσε την προσοχή 
όλων ήταν αρκετά ώστε ο θείος του να παραβλέψει την 
αξία της φροντίδας που είχε λάβει από την ανιψιά του και 
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τις κόρες της. Δεν ήθελε να είναι άδικος μαζί τους και, ως 
απόδειξη της αγάπης του, άφησε στα τρία κορίτσια χίλιες 
λίρες στην καθεμία. 

Η απογοήτευση του κυρίου Ντάσγουντ ήταν μεγάλη 
στην αρχή· είχε, όμως, αισιόδοξη και θετική προδιάθεση, 
ήλπιζε πως θα ζούσε ακόμα για πολλά χρόνια, και πίστευε 
πως, αν έκανε κάποιες οικονομίες, θα μπορούσε να απο-
ταμιεύει ένα αξιοσέβαστο ποσό από την παραγωγή ενός 
τόσο μεγάλου κτήματος, η οποία θα μπορούσε αμέσως να 
αυξηθεί. Η περιουσία, όμως, η οποία είχε ήδη καθυστερή-
σει τόσο να έρθει στα χέρια του, έγινε δική του για δώδεκα 
μόλις μήνες: Έζησε μόλις ένα χρόνο μετά τον θάνατο του 
θείου του και οι δέκα χιλιάδες λίρες, μαζί με τα ποσά που 
τους άφησε, ήταν όλη κι όλη η περιουσία που είχαν πια η 
χήρα και οι κόρες του. 

Αμέσως μόλις ένιωσε πως κινδύνευε η ζωή του, έστει-
λε να καλέσουν τον γιο του και του ζήτησε, με όση επιμο-
νή και σπουδή του επέτρεπε η κατάστασή του, να αναλά-
βει εκείνος τη φροντίδα της μητριάς του και των αδελφών 
του. 

Ο κύριος Τζον Ντάσγουντ δεν είχε τη μεγαλοθυμία 
που χαρακτήριζε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, αλλά, 
αυτή την κρίσιμη στιγμή, επηρεάστηκε βαθύτατα από μια 
τόσο επιτακτική παράκληση και υποσχέθηκε πως θα έκα-
νε ό,τι ήταν δυνατόν για να τους εξασφαλίσει μια άνετη 
ζωή. Ο πατέρας του, ύστερα από αυτή τη διαβεβαίωση, 
ησύχασε, και ο νεαρός Τζον στη συνέχεια είχε τον χρόνο 
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να σκεφτεί διεξοδικά το τι ήταν δυνατόν και μέσα στα όρια 
των δυνατοτήτων του να κάνει για αυτές.

Δεν ήταν άνθρωπος με κακές προθέσεις, εκτός και αν η 
ψυχρότητα και ο ατομισμός συνεπάγονται τις κακές προθέ-
σεις. Ήταν, σε γενικές γραμμές, ευυπόληπτος και φρόντιζε 
να φέρεται ευπρεπώς στις καθημερινές του συναλλαγές. 
Αν είχε παντρευτεί μια πιο συμπαθητική γυναίκα, μπορεί 
να γινόταν ακόμα πιο ευυπόληπτος, ίσως και συμπαθητι-
κός, καθώς παντρεύτηκε πολύ νέος και πολύ ερωτευμένος 
με τη σύζυγό του. Αλλά η κυρία Τζον Ντάσγουντ ήταν ένα 
πολύ χειρότερο αντίγραφό του – μια γυναίκα στενόμυαλη 
και εγωίστρια. 

Εφόσον έδωσε τον λόγο του στον πατέρα του, ο υιός 
Ντάσγουντ σκέφτηκε να αυξήσει την περιουσία των αδελ-
φών του, παραχωρώντας χίλιες λίρες στην καθεμία. Τότε 
θεώρησε πως ήταν πράγματι σε θέση να το κάνει. Η προ-
οπτική των επιπλέον τεσσάρων χιλιάδων λιρών τον χρόνο 
στο τωρινό του εισόδημα, εκτός από το ήμισυ της περιου-
σίας της μητέρας του που είχε λαμβάνειν, τον ενθάρρυ-
νε, και τον έκανε να νομίζει πως ήταν ικανός να επιδείξει 
γενναιοδωρία. «Ναι, θα τους έδινε τρεις χιλιάδες λίρες: θα 
ήταν μια ωραία και γενναιόδωρη χειρονομία εκ μέρους 
του! Το ποσόν θα ήταν υπεραρκετό για να ζήσουν άνετα. 
Τρεις χιλιάδες λίρες! Και φυσικά ήταν σε θέση να διαθέσει 
αυτό το αξιοσέβαστο ποσό χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα». Το 
σκέφτηκε όλη τη μέρα, το σκέφτηκε και τις επόμενες και 
δεν άλλαξε γνώμη. 
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Αμέσως μόλις τελέστηκε η κηδεία του πεθερού της, η 
κυρία Τζον Ντάσγουντ εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη 
χήρα του, με το παιδί τους και τις υπηρέτριές της. Κανένας 
δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμά της να πάει εκεί. 
Το σπίτι ανήκε στον σύζυγό της μετά τον θάνατο του πατέρα 
του, αλλά αυτή η κίνηση ήταν ενδεικτική της έλλειψης λε-
πτότητας που τη χαρακτήριζε, και οποιαδήποτε γυναίκα στη 
θέση της κυρίας Ντάσγουντ, κάποια γυναίκα με απλοϊκή 
σκέψη, θα έβρισκε μια ανάλογη επίσκεψη αρκετά αδιάκριτη. 
Αλλά εκείνη είχε τέτοια ισχυρή αίσθηση αξιοπρέπειας, τόσο 
ρομαντικές ιδέες, ώστε οι προσβολές του είδους, από όποιον 
κι αν προέρχονταν και όπου κι αν στόχευαν, της προκα-
λούσαν τρομερή αποστροφή. Η κυρία Τζον Ντάσγουντ δεν 
ήταν συμπαθής σε κανένα από τα μέλη της οικογένειας του 
συζύγου της, αν και μέχρι τώρα δεν είχε δοθεί η ευκαιρία 
να τους αποδείξει το πόσο ελάχιστα την ενδιέφεραν οι άλλοι 
άνθρωποι και πόσο ελάχιστη σημασία έδινε στα αισθήματά 
τους, ακόμα και όταν το απαιτούσε η περίσταση. 

Η κυρία Ντάσγουντ ενοχλήθηκε τόσο πολύ από αυτή 
τη μικρόψυχη συμπεριφορά της νύφης της, και ένιωσε τέ-
τοια απέχθεια, ώστε μετά την άφιξή της ήταν έτοιμη να 
φύγει από το σπίτι για πάντα αν η μεγαλύτερη κόρη της 
δεν την παρακαλούσε να το ξανασκεφτεί αν ήταν όντως 
προτιμότερο να φύγει, αν η ίδια η αγάπη της για τα τρία 
παιδιά της δεν την έκανε εντέλει να αποφασίσει να πα-
ραμείνει και για χάρη τους να αποφύγει τη διακοπή των 
σχέσεων με τον αδελφό τους. 
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Η Έλινορ, η μεγαλύτερη κόρη, οι συμβουλές της οποίας 
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, διέθετε μια τέτοια ικανό-
τητα κατανόησης και νηφάλια κρίση που την καθιστού-
σε ικανή, παρότι ήταν μόλις δεκαεννέα χρόνων, να είναι 
και ο σύμβουλος της μητέρας της, να εξισορροπεί ενίοτε, 
προς όφελος και των τριών, την ανυπομονησία της κυ ρίας 
Ντάσ γουντ, η οποία θα μπορούσε, αναμφισβήτητα, να 
οδηγήσει σε απερισκεψίες. Ήταν τρομερά καλόψυχη· τρυ-
φερή, καλοπροαίρετη, με δυνατά αισθήματα, αλλά ήξερε 
πώς να τα δαμάζει: μια γνώση που η μητέρα της δεν είχε 
ακόμη αποκτήσει και που η μια από τις αδελφές της είχε 
αποφασίσει να μην μάθει ποτέ. 

Οι αρετές της Μαριάν ήταν εν πολλοίς ανάλογες με 
αυτές της Έλινορ. Ήταν ευαίσθητη και ευφυής, αλλά υπερ-
βολική σε όλα της: οι θλίψεις και οι χαρές δεν είχαν μέτρο. 
Ήταν γενναιόδωρη, συμπαθητική, ενδιαφέρουσα: είχε τα 
πάντα εκτός από σύνεση. Η ομοιότητα ανάμεσα σε εκείνη 
και στη μητέρα της ήταν εντυπωσιακή.

Η Έλινορ παρατηρούσε με αγωνία τη συναισθηματι-
κή πληθωρικότητα της αδελφής της, και την κυρία Ντάσ-
γουντ να την επιβραβεύει και να την καλλιεργεί. Τώρα η 
μια ανταγωνιζόταν την άλλη στο μέγεθος του πόνου τους. 
Την οδύνη από το πένθος που αρχικά τις είχε καταβάλει 
τώρα την καλλιεργούσαν εθελουσίως και την αναπαρήγαν 
κατ’ επανάληψη. Αφέθηκαν και οι δυο τους απόλυτα στον 
πόνο τους, φροντίζοντας να τον ενισχύουν με σκέψεις που 
τον συνδαύλιζαν, αποκλείοντας την όποια πιθανή παρη-
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γοριά για το μέλλον. Κι η Έλινορ ήταν βαθιά λυπημένη, 
αλλά συνέχισε να αγωνίζεται και να επιδεικνύει αυτοσυ-
γκράτηση. Εκείνη ήταν που συζητούσε με τον αδελφό της· 
εκείνη υποδέχτηκε τη νύφη της όταν ήρθε και πιέστηκε να 
της συμπεριφερθεί με τη δέουσα ευγένεια, ενώ ταυτόχρονα 
πάλευε να πείσει τη μητέρα της να προσπαθήσει κι εκείνη 
να επιδείξει μια ανάλογη στωικότητα. 

Η Μάργκαρετ, η μικρότερη αδελφή, ήταν καλόκαρδη 
και πρόσχαρη κοπέλα. Αλλά έχοντας ήδη στα δεκατρία 
της απορροφήσει μεγάλο μέρος από τον ρομαντισμό της 
Μαριάν, χωρίς ταυτόχρονα να διαθέτει και την εξυπνάδα 
της αδελφής της, δεν έδειχνε πως στο μέλλον θα εξελισσό-
ταν σε κάτι ανάλογο με τις αδελφές της. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2

Η
κυρία Τζον Ντάσγουντ τώρα εγκαταστά-
θηκε στο Νόρλαντ και πήρε τη θέση της 
οικοδέσποινας, ενώ η πεθερά της με τις κό-

ρες της υποβαθμίστηκαν σε απλές φιλοξενούμενες. Είχαν 
την ευκαιρία να δουν την οικοδέσποινα να τους συμπερι-
φέρεται με διακριτική ευγένεια· τον δε σύζυγό της με όση 
ευγένεια μπορούσε να διαθέσει σε άλλον άνθρωπο, πέραν 
του εαυτού του, της συζύγου ή του παιδιού του. Ο ίδιος τις 
πίεζε επίμονα, και μάλλον το εννοούσε, να θεωρούν το 
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Νόρλαντ σαν το σπίτι τους. Η κυρία Ντάσγουντ δεν είχε 
άλλη επιλογή και δέχτηκε την πρότασή του να παραμεί-
νουν, έως ότου βρεθεί κάποιο άλλο σπίτι στην περιοχή. 

Η συνέχιση της παραμονής της σε ένα σπίτι όπου τα 
πάντα τής θύμιζαν τις περασμένες όμορφες μέρες ήταν ό,τι 
ακριβώς χρειαζόταν στην κατάστασή της. Τις καλές επο-
χές, είχε την καλύτερη διάθεση από όλους, κανένας δεν 
μπορούσε να παραβγεί στην απέραντη αισιοδοξία της – η 
επιτομή της αμιγούς, ανέφελης ευτυχίας. Αλλά στη θλίψη, 
η ίδια γυναίκα βυθιζόταν εξίσου απόλυτα στα αισθήματά 
της: ήταν απαρηγόρητη στον πόνο της, όπως ακριβώς ήταν 
απορροφημένη και από τη χαρά της. 

Η κυρία Τζον Ντάσγουντ δεν συμφωνούσε επ’ ουδενί 
με το πλάνο του συζύγου της για τις αδελφές του. Το να 
αποσπάσει τρεις χιλιάδες λίρες από την περιουσία του μο-
νάκριβου παιδιού τους θα ήταν μεγάλο πλήγμα γι’ αυτό. 
Τον παρακάλεσε να το ξανασκεφτεί. Πώς το δικαιολογού-
σε στον εαυτό του το να στερήσει από το παιδί του, τον 
μονάκριβο γιο του, ένα τόσο μεγάλο ποσό; Και με ποιο 
δικαίω μα οι δεσποινίδες Ντάσγουντ, όντας απλώς ετερο-
θαλείς αδελφές του, που κατά την άποψή της δεν ήταν κα-
νονικές αδελφές, περίμεναν από αυτόν μια τέτοια γενναιο-
δωρία; Ήταν γνωστό τοις πάσι πως δεν υπήρχαν δεσμοί 
ανάμεσα σε παιδιά που προέρχονταν από διαφορετικούς 
γάμους. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτός ήθελε να καταστρα-
φεί, αλλά και ο καημένος ο Χάρι, δίνοντας τα λεφτά του 
στις ετεροθαλείς αδελφές του; 
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«Ήταν η τελευταία επιθυμία του πατέρα μου» της απά-
ντησε ο σύζυγός της. «Να βοηθήσω τη χήρα του και τις 
κόρες του». 

«Αυτός δεν ήξερε τι έλεγε· πρέπει να τα είχε χαμένα 
εκείνη την ώρα. Αν ήταν στα λογικά του, δεν θα του περ-
νούσε απ’ το μυαλό να σε παρακαλέσει να δώσεις εσύ τη 
μισή περιουσία του παιδιού σου». 

«Δεν καθόρισε το ποσόν, αγαπητή μου Φάνι· απλώς με 
παρακάλεσε να τις βοηθήσω και να διευκολύνω τη ζωή 
τους, επειδή αυτός δεν θα ήταν πια σε θέση να το κάνει. 
Ίσως θα έπρεπε να το αφήσει σ’ εμένα. Δεν μπορεί να του 
πέρασε απ’ το μυαλό πως θα αδιαφορούσα γι’ αυτές. Αφ’ ης 
στιγμής μου ζήτησε να δώσω τον λόγο μου, δεν μπορούσα 
να μην τον δώσω – τουλάχιστον αυτό θεώρησα πως έπρε-
πε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Του έδωσα την υπόσχεσή 
μου, και πρέπει να την κρατήσω. Κάτι πρέπει να κάνω 
γι’ αυτές όταν φύγουν από το Νόρλαντ και πάνε κάπου 
αλλού να μείνουν». 

«Ωραία λοιπόν, να κάνεις κάτι γι’ αυτές, αλλά αυτό το 
κάτι δεν χρειάζεται να είναι τρεις χιλιάδες λίρες» του είπε. 
«Να θυμάσαι πως, από τη στιγμή που τα λεφτά θα φύγουν 
από σένα, δεν πρόκειται να επιστραφούν ποτέ. Οι αδελφές 
σου θα παντρευτούν και τα λεφτά θα χαθούν για πάντα. 
Αν μπορούσαμε τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε την επι-
στροφή των χρημάτων στο παιδάκι μας…» 

«Σίγουρα» είπε ο σύζυγός της «αυτό θα έκανε μεγάλη 
διαφορά. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον ο Χάρι να 
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νιώσει την έλλειψη αυτών των χρημάτων. Αν, για παρά-
δειγμα, αποκτήσει μια πολυμελή οικογένεια, αυτά τα λε-
φτά θα είναι μια μεγάλη διευκόλυνση γι’ αυτόν». 

«Σίγουρα θα τα χρειαστεί». 
«Τότε ίσως να είναι καλύτερα για όλους αν αυτό το 

χρηματικό ποσόν περιοριστεί κατά το ήμισυ. Με πεντακό-
σιες λίρες η περιουσία της καθεμιάς αυξάνεται κατά πολύ». 

«Α, μόνο πολύ! Ποιος αδελφός θα έδινε τόσα στις 
αδελφές του, ακόμα κι αν ήταν πραγματικές αδελφές του. 
Και καθώς είναι απλώς ετεροθαλείς… αλλά εσύ είσαι τόσο 
γενναιόδωρος!» 

«Δεν θα ήθελα να φανώ τσιγκούνης» απάντησε. «Ένας 
άντρας, σε αυτές τις περιπτώσεις, καλύτερα να κάνει περισ-
σότερα παρά λιγότερα. Δεν θα βρεθεί κανείς να ισχυριστεί 
πως δεν έπραξα τα δέοντα. Ακόμα κι αυτές δεν μπορεί να 
περιμένουν περισσότερα». 

«Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα τι περιμένουν αυτές» 
είπε η κυρία του «αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να σκε-
φτούμε τις δικές τους προσδοκίες· το θέμα είναι τι είσαι σε 
θέση να κάνεις εσύ γι’ αυτές». 

«Οπωσδήποτε. Νομίζω πως θα μπορούσα να δώσω 
πεντακόσιες λίρες στην καθεμιά. Ακόμα και τώρα, χωρίς 
τη δική μου συνδρομή, μετά τον θάνατο της μητέρας τους, 
θα έχουν πάνω από τρεις χιλιάδες λίρες η καθεμιά – μια 
σεβαστή περιουσία για κάθε νεαρή κοπέλα». 

«Να είσαι βέβαιος πως είναι. Και, κατά τη γνώμη μου, 
δεν υπάρχει λόγος για συμπλήρωμα. Θα μοιραστούν δέκα 



18 ΤΖΕΪΝ ΟΣΤΕΝ

χιλιάδες λίρες. Αν παντρευτούν, έχουν εξασφαλισμένο 
έναν καλό γάμο, και αν όχι, μπορεί να ζήσουν όλες μαζί 
πολύ άνετα με τον τόκο των δέκα χιλιάδων λιρών». 

«Αυτό ισχύει. Εν κατακλείδι, μήπως θα ήταν σοφότερο 
να κάνω κάτι για τη μητέρα τους, όσο είναι τουλάχιστον 
εν ζωή, αντί για αυτές – εννοώ κάτι σαν ισόβιο επίδομα; 
Οι αδελφές μου θα ένιωθαν τη θετική επίδραση από μια 
τέτοια κίνηση, όχι μόνο στη ζωή της μητέρας τους, αλλά 
και στη δική τους. Εκατό λίρες τον χρόνο θα διευκόλυναν 
πάρα πολύ τη ζωή τους». 

Η σύζυγός του δίστασε να συμφωνήσει με μια τέτοια 
προοπτική. 

«Είναι βέβαιο» του είπε «πως αυτό είναι προτιμότερο 
από το να δώσεις χίλιες πεντακόσιες λίρες μονομιάς. Αλλά 
και πάλι, αν η κυρία Ντάσγουντ ζήσει δεκαπέντε χρόνια, 
θα μας απομυζήσει». 

«Δεκαπέντε χρόνια! Καλή μου Φάνι, δεν θα προλάβει 
να ζήσει ούτε τα μισά». 

«Συμφωνώ· αλλά, αν προσέξεις, οι άνθρωποι δεν πε-
θαίνουν ποτέ όταν λαμβάνουν κάποιο ισόβιο επίδομα· 
επιπλέον είναι αρκετά γερή και καλοζωισμένη και δεν 
έχει ακόμη πατήσει τα σαράντα. Ένα επίδομα είναι πολύ 
σοβαρή υπόθεση. Είσαι υποχρεωμένος να το καταβάλλεις 
κάθε χρόνο και δεν γίνεται να απαλλαγείς. Δεν έχεις αντι-
ληφθεί τη σοβαρότητα αυτού που πας να κάνεις· εγώ όμως 
τυγχάνει να ξέρω καλά τι πας να φορτωθείς. Η μητέρα μου 
ήταν υποχρεωμένη, από τη διαθήκη του πατέρα μου, να 
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πληρώνει τρία επιδόματα σε τρεις υπερήλικες υπηρέτες 
και ήταν πολύ μεγάλο βάρος. Αυτά τα επιδόματα έπρεπε 
να καταβάλλονται δυο φορές τον χρόνο. Επιπλέον, είχε 
επιβαρυνθεί με τον μπελά να τους τα στέλνει· κάποια στιγ-
μή ακούστηκε πως ένας από τους τρεις είχε πεθάνει, αλλά 
στη συνέχεια αποδείχτηκε πως δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. 
Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με αυτή την υπόθεση. Το 
εισόδημά της δεν ήταν στη δική της δικαιοδοσία, έλεγε, με 
αυτές τις μόνιμες διεκδικήσεις. Και ήταν υπερβολικά άδικο 
εκ μέρους του πατέρα μου, καθώς τα χρήματα θα ανήκαν 
εξ ολοκλήρου στη μητέρα μου αν δεν υπήρχε αυτός ο όρος. 
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, νιώθω μεγάλη απέχθεια 
για τα επιδόματα, και δεν θα δεσμευόμουν με τίποτα να 
πληρώνω, έστω και ένα από αυτά». 

«Συμφωνώ πως δεν είναι καθόλου ευχάριστο» απά-
ντησε ο κύριος Ντάσγουντ. «Να έχεις μια τέτοια ετήσια 
αφαίμαξη από το εισόδημά σου. Όπως πολύ σωστά λέει η 
μητέρα σου, δεν είσαι κύριος των χρημάτων σου. Το να δε-
σμευτείς να πληρώνεις κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό 
δεν είναι κάτι το αμελητέο: χάνεις την ανεξαρτησία σου». 

«Αναμφίβολα. Και στο τέλος δεν πρόκειται να ακού-
σεις κι ένα ευχαριστώ. Αυτές θα αισθάνονται εξασφαλι-
σμένες, θα πιστεύουν πως εσύ πράττεις τα δέοντα και δεν 
θα νιώθουν την παραμικρή ευγνωμοσύνη. Αν ήμουν στη 
θέση σου, εγώ θα έδινα κάτι σύμφωνα με τη δική μου κρί-
ση. Δεν θα δεσμευόμουν να τους παρέχω κάποιο ετήσιο 
επίδομα. Μπορεί να έρθουν χρονιές που δεν θα μπορούμε 
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να διαθέσουμε εκατό, ακόμα και πενήντα λίρες εξαιτίας 
των δικών μας εξόδων».

«Νομίζω πως έχεις δίκιο, αγάπη μου· στη δεδομένη 
περίπτωση είναι προτιμότερο να μην υπάρξει ετήσιο ει-
σόδημα. Ένα κάποιο ποσό που θα τους παρέχω ανά δια-
στήματα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα ετήσιο 
εισόδημα. Αν τους το έδινα, το μόνο που θα έκαναν θα 
ήταν να αναβαθμίσουν τον τρόπο ζωής τους, και στο τέλος 
του χρόνου δεν θα τους έμενε τίποτα. Σίγουρα αυτό είναι 
το καλύτερο: ένα δώρο πενήντα λιρών πότε πότε, έτσι δεν 
θα νιώσουν ποτέ την έλλειψη χρημάτων, και θαρρώ πως 
θα έχω κι εγώ τηρήσει αρκούντως την υπόσχεση που έδω-
σα στον πατέρα μου». 

«Είμαι σίγουρη. Πράγματι, για να λέμε την αλήθεια, 
εγώ δεν νομίζω πως ο πατέρας σου εννοούσε να τους δώ-
σεις κάποιο χρηματικό ποσόν. Η βοήθεια που εννοούσε, 
τολμώ να πω, είναι αυτή που θα ήταν η αναμενόμενη από 
σένα· για παράδειγμα, να βρεις ένα άνετο σπιτάκι για να 
μείνουν, να τις βοηθήσεις να μετακομίσουν και να τους 
στέλνεις ψάρια ή κυνήγι όταν είναι η εποχή τους. Πάω 
στοίχημα πως αυτό εννοούσε και τίποτα περισσότερο· 
πραγματικά θα ήταν εντελώς παράλογο να εννοούσε κάτι 
άλλο. Σκέψου, καλέ μου κύριε Ντάσγουντ, πόσο άνετα, 
πόσο πλουσιοπάροχα η θετή σου μητέρα και οι κόρες της 
θα ζουν με τους τόκους που θα παίρνουν από τις επτά χι-
λιάδες λίρες, συν τις χίλιες λίρες της κάθε κόρης –που θα 
αποφέρουν πενήντα λίρες στην καθεμιά τον χρόνο– και 
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με αυτά τα χρήματα θα μπορούν να δίνουν χρήματα και 
στη μητέρα τους για τη συντήρηση του σπιτιού. Θα έχουν 
συνολικά πεντακόσιες λίρες τον χρόνο, και είναι πράγματι 
ανήκουστο τέσσερις γυναίκες να χρειάζονται παραπάνω 
για να ζήσουν! Και δεν θα έχουν έξοδα. Το νοικοκυριό 
τους δεν τους κοστίζει τίποτα. Δεν θα έχουν άμαξα ούτε 
άλογα, και δεν θα χρειαστούν πάνω από έναν υπηρέτη. 
Δεν θα δέχονται κανέναν και επομένως τα έξοδά τους θα 
είναι μηδενικά! Σκέψου πόσο άνετα θα ζουν! Πεντακόσιες 
λίρες τον χρόνο! Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ το πού θα 
ξοδεύουν τα μισά από αυτά τα λεφτά· όσο για να τους δώ-
σεις εσύ παραπάνω, είναι παράλογο ακόμα και να το σκε-
φτείς. Μάλλον αυτές θα έχουν το περιθώριο να δώσουν 
σ’ εσένα κάτι». 

«Πάω στοίχημα» είπε ο κύριος Ντάσγουντ «πως έχεις 
απόλυτο δίκιο. Ο πατέρας μου δεν μπορεί να εννοούσε 
κάτι άλλο όταν μου ζήτησε να δώσω τον λόγο μου. Τώρα 
το καταλαβαίνω απόλυτα, και θα εκπληρώσω μέχρι κε-
ραίας τα καθήκοντά μου με τέτοιου είδους χειρονομίες, σαν 
αυτές που ανέφερες. Όταν η μητέρα μου μετακομίσει σε 
κάποιο άλλο σπίτι, θα της προσφέρω κάθε δυνατή βοήθεια, 
προκειμένου να τακτοποιηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Θα μπορούσα ακόμα να της χαρίσω και κάποια έπιπλα». 

«Ασφαλώς» απάντησε η κυρία Τζον Ντάσγουντ. 
«Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όταν ο πατέρας σου και 
η μητέρα σου μετακόμισαν στο Νόρλαντ, παρότι πούλη-
σαν τα έπιπλα στο Στάνχιλ, κράτησαν όλα τα πορσελάνινα 
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σκεύη, τα πιατικά, τα λευκά είδη, και τώρα είναι όλα στην 
κατοχή της μητέρας σου. Επομένως το σπίτι της θα είναι 
σχεδόν εξοπλισμένο μόλις μετακομίσει κάπου αλλού». 

«Αυτή είναι όντως μια καίρια παρατήρηση. Πολύτιμη 
κληρονομιά όλα αυτά τα αντικείμενα! Και μερικά από τα 
σερβίτσια θα ήταν ένα πολύ ωραίο συμπλήρωμα στα ήδη 
υπάρχοντα δικά μας». 

«Ναι, το πορσελάνινο σερβίτσιο για το πρωινό είναι 
πολύ ωραιότερο από ό,τι άλλο υπάρχει σ’ αυτό το σπίτι. 
Πολύ ωραίο, κατά τη γνώμη μου, για το σπίτι που θα ανοί-
ξουν αυτές. Αλλά, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο πατέρας σου 
μόνο για αυτές νοιαζόταν. Και πρέπει να σου πω το εξής: 
πως δεν έχεις καμία υποχρέωση απέναντί του, ούτε και εί-
σαι αναγκασμένος να εκπληρώσεις τις επιθυμίες του, επει-
δή ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο μας πως αν μπορούσε θα 
άφηνε τα πάντα σε αυτές».

Αυτό ήταν ακαταμάχητο επιχείρημα και έδωσε στις 
προθέσεις του όλη την αποφασιστικότητα που τους έλειπε 
προηγουμένως. Στο τέλος αποφάσισε πως ήταν απολύτως 
περιττό, αν όχι απολύτως απρεπές, να κάνει κάτι παραπά-
νω για τη χήρα και τις κόρες του πατέρα του, εκτός από τις 
ευγενικές χειρονομίες που του είχε υποδείξει η σύζυγός του.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3

Η
κυρία Ντάσγουντ παρέμεινε στο Νόρλαντ 
αρκετούς μήνες· όχι πως ήταν απρόθυμη 
να φύγει. Αντιθέτως, μόλις η θέα κάθε 

γνώριμου σημείου σταμάτησε να της προκαλεί τα έντονα 
συναισθήματα που την κατέκλυζαν για κάποιο διάστημα, 
όταν η διάθεσή της άρχισε να καλυτερεύει και το μυαλό της 
άρχισε να κάνει και άλλες σκέψεις πέραν αυτών που έκανε 
την περίοδο του πένθους της υπό την επήρεια των μελαγ-
χολικών αναμνήσεων, άρχισε να ανυπομονεί να φύγει και 
έψαχνε ακαταπόνητα να βρει την κατάλληλη κατοικία κο-
ντά στο Νόρλαντ, επειδή δεν άντεχε να απομακρυνθεί από 
αυτή την προσφιλή περιοχή. Αλλά δεν έβρισκε κανένα 
που να ικανοποιεί την ιδέα που είχε η ίδια για την άνεση 
και τις ευκολίες, και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στην 
επιφυλακτικότητα της μεγαλύτερης κόρης της, η οποία με 
τη σύνεσή της είχε απορρίψει αρκετά σπίτια που άρεσαν 
μεν στη μητέρα, αλλά εκείνη θεωρούσε υπερβολικά μεγά-
λα για το εισόδημά τους. 

Η κυρία Ντάσγουντ είχε πληροφορηθεί από τον σύ-
ζυγό της για την επίσημη υπόσχεση που είχε δώσει ο γιος 
του, μια υπόσχεση που είχε καταστήσει πιο ανώδυνες τις 
τελευταίες έγνοιες του σ’ αυτόν τον κόσμο. Όπως ο άντρας 
της, έτσι κι εκείνη δεν αμφέβαλλε στο ελάχιστο για την 
ειλικρίνεια αυτής της υπόσχεσης. Κι αυτή η σκέψη την 
καθησύχαζε –κυρίως για τις κόρες της και όχι για τον εαυ-
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τό της–, εκείνη ήταν σίγουρη πως ακόμα και με μικρότερο 
κεφάλαιο από εφτά χιλιάδες λίρες θα μπορούσε να ζήσει 
άνετα. Χαιρόταν όμως για τον αδελφό των θυγατέρων της, 
για τα καλά αισθήματά του, και ντρεπόταν που υπήρξε 
άδικη μαζί του στο παρελθόν, θεωρώντας τον ανίκανο 
για την όποια γενναιοδωρία. Η επαγρύπνηση που επε-
δείκνυε τόσο στην ίδια όσο και στις αδελφές του την είχε 
πείσει πως νοιαζόταν γι’ αυτές και, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, επαναπαυόταν στη γαλαντομία και στις καλές 
του προθέσεις. 

Η αντιπάθεια που ένιωθε για τη νύφη της από την 
αρχή της γνωριμίας τους είχε αυξηθεί με τη στενότερη 
επαφή που είχε μαζί της, μετά την εξάμηνη παραμονή στο 
σπίτι της, όπου, παρά την πρόθεσή της να επιδείξει τα καλά 
της αισθήματα ή μητρική στοργή, θα ήταν αδύνατον για 
τις δυο γυναίκες να παραμείνουν κάτω από την ίδια στέγη 
για τόσο διάστημα αν δεν είχε προκύψει ένα συγκεκριμένο 
γεγονός το οποίο υποχρέωνε την κυρία Ντάσγουντ να πα-
ρατείνει την παραμονή της κόρης της στο Νόρλαντ. 

Το γεγονός αυτό ήταν η συμπάθεια που είχε αναπτυ-
χθεί ανάμεσα στη μεγαλύτερη κόρη της και στον αδελφό 
της κυρίας Τζον Ντάσγουντ, έναν ευγενικό και συμπα-
θητικό νεαρό, τον οποίο και γνώρισαν αμέσως μετά την 
εγκατάσταση της αδελφής του στο Νόρλαντ, και ο οποίος 
έκτοτε περνούσε μεγάλα διαστήματα εκεί. 

Κάποιες μητέρες μπορεί να ενθάρρυναν αυτή τη σχέ-
ση λόγω συμφέροντος, καθώς ο Έντουαρντ Φέραρς ήταν 
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ο πρωτότοκος γιος, και ο πάμπλουτος πατέρας του είχε πε-
θάνει· κάποιες άλλες μητέρες μπορεί να την αποθάρρυναν 
για λόγους σύνεσης, καθώς, πέρα από ένα ευτελές ποσό, το 
σύνολο της περιουσίας του ήταν ολοκληρωτικά στη δικαιο-
δοσία της μητέρας του. Αλλά η κυρία Ντάσγουντ δεν έδι-
νε σημασία σε τέτοια πράγματα. Για εκείνη αρκούσε που 
έδειχνε καλόκαρδος, που αγαπούσε την κόρη της, και που 
η Έλινορ έμοιαζε να ανταποκρίνεται στο ενδιαφέρον του. 
Ήταν αντίθετο με τις πεποιθήσεις της το ότι η διαφορά ει-
σοδήματος μπορούσε να μπει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους 
που ένιωθαν έλξη και υπήρχε συμφωνία χαρακτήρων· δεν 
μπορούσε να διανοηθεί, επίσης, πως υπήρχε άνθρωπος 
που δεν θα εκτιμούσε τις αρετές της κόρης της. 

Ο Έντουαρντ Φέραρς δεν απέσπασε την καλή τους 
γνώμη εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων χαρισμάτων στην 
εξωτερική εμφάνισή του ή στην προσωπικότητά του. Δεν 
ήταν ωραίος, και ο χαρακτήρας του απαιτούσε μια κάποια 
εξοικείωση για να προκαλέσει το ενδιαφέρον. Ήταν πολύ 
συνεσταλμένος για να εκδηλωθεί, αλλά όταν ξεπερνούσε 
την αρχική του συστολή, η συμπεριφορά του ήταν ενδει-
κτική ενός ανθρώπου ανοιχτόκαρδου και τρυφερού. Η 
αντίληψή του ήταν καλή, και η μόρφωσή του τον είχε βοη-
θήσει να τη βελτιώσει. Αλλά δεν ήταν προικισμένος με τις 
ικανότητες ούτε με τον χαρακτήρα που θα εκπλήρωνε τις 
προσδοκίες της μητέρας και της αδελφής του, οι οποίες λα-
χταρούσαν να τον δουν να διακρίνεται σε κάτι, σε κάποιο 
πεδίο – αν και δεν είχαν ιδέα για το τι είδους πεδίο θα 
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μπορούσε να ήταν αυτό. Ήθελαν απλώς να διακριθεί με 
τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η μητέρα του ήθελε να ασχο-
ληθεί με την πολιτική, να μπει στο κοινοβούλιο ή να τον 
δει να συνάπτει σχέσεις με την οικογένεια κάποιας επι-
φανούς προσωπικότητας. Η κυρία Τζον Ντάσγουντ είχε 
ανάλογες προσδοκίες, αλλά, μέχρι να εκπληρωθεί κάποια 
από αυτές, θα της ήταν αρκετό να τον βλέπει να κυκλοφο-
ρεί με μια πολυτελή τετράτροχη άμαξα. Ωστόσο ο Έντου-
αρντ δεν είχε καμία προτίμηση στις πολυτελείς άμαξες ούτε 
στις επιφανείς προσωπικότητες. Όλες οι φιλοδοξίες του πε-
ριορίζονταν στην οικογενειακή ηρεμία και τη γαλήνη της 
ιδιωτικής του ζωής. Ευτυχώς είχε έναν μικρότερο αδελφό 
που ήταν πιο φέρελπις νέος. 

Ο Έντουαρντ βρισκόταν εδώ και κάποιες βδομάδες στο 
Νόρλαντ και δεν είχε προσελκύσει ακόμη το ενδιαφέρον 
της κυρίας Ντάσγουντ. Εκείνη την εποχή εξακολουθούσε 
να είναι βυθισμένη στον πόνο της και δεν πρόσεχε το πε-
ριβάλλον της. Το μόνο που είχε διακρίνει ήταν πως ο νεα-
ρός ήταν ήσυχος και διακριτικός και της άρεσε αυτό. Δεν 
διέκοπτε τη θλίψη της με άκαιρες και άστοχες συζητήσεις. 
Τον πρόσεξε και τον ενέκρινε περισσότερο όταν άκουσε 
μια μέρα την Έλινορ να λέει κάτι για την τεράστια από-
σταση που χώριζε εκείνον από την αδελφή του. Αυτή η 
διαφορά τον έκανε να ανέβει στα μάτια της μητέρας της. 

«Αυτό μου φτάνει» της είπε. «Το να λες πως είναι εντε-
λώς αντίθετος από τη Φάνι μού είναι αρκετό. Με προδια-
θέτει θετικά. Τον αγαπάω ήδη». 
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«Νομίζω πως θα τον συμπαθήσεις» είπε η Έλινορ 
«όταν τον γνωρίσεις καλύτερα».

«Να τον συμπαθήσω!» απάντησε η μητέρα της χαμογε-
λώντας. «Εγώ δεν μπορώ να αισθανθώ κάποιο θετικό συ-
ναίσθημα για άνθρωπο που να είναι λιγότερο από αγάπη». 

«Μπορεί να νιώσεις εκτίμηση». 
«Δεν μπορώ ακόμη να ξεχωρίσω την εκτίμηση από 

την αγάπη». 
Η κυρία Ντάσγουντ τώρα προσπάθησε να γνωριστεί 

καλύτερα με τον Έντουαρντ. Ο τρόπος που τον πλησίασε 
ήταν αφοπλιστικός και σύντομα κατάφερε να τον πείσει να 
αποβάλει τη συστολή του. Ταχύτατα εντόπισε όλα τα χαρί-
σματά του. Η πεποίθησή της για το ενδιαφέρον του για την 
Έλινορ ίσως και να επηρέασε τη γνώμη της, αλλά δεν είχε 
καμία αμφιβολία για την αξία του. Ακόμα και οι συνεσταλ-
μένοι τρόποι του, που ήταν άκρως αντίθετοι με τις βαθιά 
ριζωμένες ιδέες της για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρο-
νται οι νέοι, δεν της φαίνονταν πλέον παγεροί, καθώς είχε 
πειστεί για τη ζεστή καρδιά του και την τρυφερότητά του. 

Αμέσως μόλις διέκρινε κάποιες ενδείξεις που υποδή-
λωναν ερωτικό ενδιαφέρον στη συμπεριφορά του απένα-
ντι στην Έλινορ, θεώρησε πως ήταν πλέον δεδομένος ο 
σοβαρός δεσμός και περίμενε πως ο γάμος τους θα λάμβα-
νε χώρα το ταχύτερο. 

«Σε λίγους μήνες, αγαπημένη Μαριάν» είπε στην άλλη 
της κόρη «η Έλινορ, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει φτιά-
ξει τη ζωή της. Θα μας λείψει, αλλά θα είναι ευτυχισμένη». 
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«Αχ, μαμά, και πώς θα ζήσουμε χωρίς εκείνη;»
«Αγάπη μου, δεν θα την αποχωριστούμε. Θα μένου-

με μόλις λίγα μίλια μακριά από εκείνη. Θα τη βλέπουμε 
καθημερινά σε όλη μας τη ζωή. Εσύ θα αποκτήσεις έναν 
αδελφό, έναν πραγματικά στοργικό αδελφό. Έχω την κα-
λύτερη γνώμη για τα αισθήματα του Έντουαρντ. Αλλά 
εσένα, Μαριάν, σε βλέπω κατηφή. Μήπως δεν εγκρίνεις 
την επιλογή της αδελφής σου;» 

«Μπορεί» είπε η Μαριάν. «Μπορεί να με ξάφνιασε 
λιγάκι. Ο Έντουαρντ είναι πολύ συμπαθητικός και τον 
αγαπώ πολύ. Αλλά και πάλι δεν είναι το είδος του άντρα 
– κάτι του λείπει – δεν έχει το απαραίτητο παράστημα. Η 
εμφάνισή του δεν διαθέτει τη γοητεία που θα περίμενα να 
έχει ο άντρας που θα συγκινούσε πραγματικά την αδελ-
φή μου. Τα μάτια του δεν έχουν καμία σπίθα, δεν έχουν 
τη φλόγα που υπαινίσσεται προσωπικότητα και ευφυΐα. 
Και εκτός από όλα αυτά, φοβάμαι, μαμά, πως δεν διαθέτει 
πραγματική καλλιτεχνική παιδεία. Η μουσική δεν φαίνε-
ται να τον συγκινεί και, παρότι θαυμάζει πολύ τα σχέδια της 
Έλινορ, δεν νομίζω πως είναι ο θαυμασμός του ανθρώπου 
που καταλαβαίνει την αξία τους. Είναι προφανές, παρά το 
ενδιαφέρον που επιδεικνύει όταν εκείνη ζωγραφίζει, πως 
δεν έχει ιδέα από ζωγραφική. Θαυμάζει όπως θαυμάζουν 
οι ερωτευμένοι και όχι όπως οι άνθρωποι που εκτιμούν 
πραγματικά την τέχνη. Για μένα, αυτές οι ιδιότητες πρέπει 
να συμπίπτουν. Δεν θα ήμουν ευτυχισμένη με έναν άντρα 
οι προτιμήσεις του οποίου δεν θα συνέπιπταν απόλυτα με 
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τις δικές μου. Πρέπει να συμμερίζεται όλα τα συναισθή-
ματά μου, πρέπει να μας συγκινούν τα ίδια βιβλία, η ίδια 
μουσική. Αχ, μαμά! Πόσο άνευρος, πόσο βαρετός ήταν ο 
τρόπος που μας διάβαζε ο Έντουαρντ χθες βράδυ! Τη λυ-
πήθηκα την αδελφή μου! Αλλά εκείνη έδειχνε τόσο ήρε-
μη, σαν να μην το είχε καν προσέξει. Εγώ μετά δυσκολίας 
καθόμουν στη θέση μου. Να ακούω αυτούς τους καταπλη-
κτικούς στίχους που με έχουν συναρπάσει τόσες φορές να 
εκφέρονται με τέτοια ατάραχη αδιαφορία!»

«Ίσως να του πήγαινε καλύτερα η απλή και λυρική 
πρόζα. Κι εγώ το σκέφτηκα αυτό εκείνη την ώρα, αλλά 
εσύ επέμεινες να του δώσεις να διαβάσει τον Γουίλιαμ 
Κάουπερ2».

«Ναι αλλά αν δεν τον συγκινεί ο Κάουπερ, μαμά… τέ-
λος πάντων, ο καθείς και τα γούστα του. Η Έλινορ έχει 
άλλη άποψη, και επομένως μπορεί να μην δίνει σημασία, 
να μην την ενοχλεί. Αλλά εμένα θα με απογοήτευε, αν τον 
αγαπούσα, να τον ακούω να διαβάζει με τόση πλαδαρότη-
τα. Αχ, μητέρα, όσο περισσότερα μαθαίνω για τον κόσμο, 
τόσο περισσότερο πείθομαι πως δεν θα συναντήσω ποτέ 
κάποιον άντρα που θα αγαπήσω πραγματικά. Ζητάω πολ-
λά! Θα πρέπει να έχει όλα τα χαρίσματα του Έντουαρντ, 

2. William Cowper (1731-1800): Άγγλος ποιητής και υμνω-
δός, ένας από τους δημοφιλέστερους ποιητές της εποχής του. Ο 
Κάου περ εισήγαγε σκηνές από την καθημερινή ζωή και τοπία 
της υπαίθρου στην αγγλική ποίηση. Θεωρείται προπομπός των 
Άγγλων ρομαντικών ποιητών. 
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και ταυτόχρονα η προσωπικότητα και η εμφάνισή του να 
επενδύουν γοητευτικά την καλοσύνη του». 

«Ναι αλλά μην ξεχνάς, αγάπη μου, πως δεν είσαι ούτε 
δεκαεπτά. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να το προκατα-
λάβεις αυτό και να θλίβεσαι. Γιατί να μην σταθείς κι εσύ 
το ίδιο τυχερή με τη μητέρα σου; Σε ένα μόνο πράγμα, 
Μαριάν, η μοίρα σου μπορεί να είναι ίδια με τη δική 
μου!» 

Διαβάστε τη συνέχεια στο βιβλίο.
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Δυναμική και παρορμητική, η Μαριάν Ντάσγουντ είναι 
το ακριβώς αντίθετο από τη συγκρατημένη και συνε-

τή αδελφή της, Έλινορ. Έτσι, όταν η Μαριάν ερωτεύεται 
τον εντυπωσιακό αλλά επιπόλαιο Τζον Γουίλομπι, αγνοεί 
την προειδοποίηση της αδελφής της για αυτοσυγκράτηση 
και υπομονή. Η Έλινορ, αντίθετα, αντιμετωπίζει στωικά 
την απόφαση του αγαπημένου της να την εγκαταλείψει και 
παλεύει να κρύψει τη δική της ερωτική απογοήτευση, ακόμα 
και από τους οικείους της. 

Μέσα από την εμπειρία του έρωτα και την απειλή της απώ-
λειάς του, οι δυο αδελφές μαθαίνουν πως η λογική πρέπει 
να συνδυαστεί με την ευαισθησία και το συναίσθημα, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η προσωπική ευτυχία σε μια κοι-
νωνία όπου το χρήμα και η κοινωνική θέση κυβερνούν και 
ορίζουν ακόμα και τη μοίρα της αγάπης. 

Το πρώτο σημαντικό μυθιστόρημα της αγγλικής λογοτε
χνίας του 19ου αιώνα είναι πέρα από μια ιστορία ενηλι
κίωσης και μια απολαυστική «κωμωδία παρεξηγήσεων». 
Με υπόγεια ειρωνεία και ανεπαίσθητο σαρκασμό, η συγ
γραφέας αποκαλύπτει την υποκρισία που διέπει την αρι
στοκρατία και τα ήθη της Αγγλίας εκείνης της εποχής, 
περιγράφοντας τον αγώνα των δύο τόσο διαφορετικών 
αδελφών να ζήσουν με αξιοπρέπεια χωρίς να απαρνηθούν 
την ανθρωπιά και τα αισθήματά τους.


