


Η αφήγηση της ιστορίας μάς κράτησε γύρω 
από το αναμμένο τζάκι σχεδόν με κομμένη 
την ανάσα, αν εξαιρέσω όμως την προφα-

νή παρατήρηση πως ήταν φρικιαστική, έτσι όπως αρμόζει 
σε μια παράξενη ιστορία Παραμονή Χριστουγέννων σε ένα 
παλιό σπίτι, δεν θυμάμαι κανένα σχόλιο, μέχρι τη στιγμή 
που κάποιος πετάχτηκε και είπε πως επρόκειτο για τη μο-
ναδική περίπτωση απ’ όσες είχε ακούσει στην οποία έτυχε 
τέτοια οπτασία σε μικρό παιδί. Μια οπτασία, θα μου επι-
τρέψετε να επισημάνω, μέσα σ’ ένα παλιό σπίτι σαν κι αυτό 
στο οποίο είχαμε συγκεντρωθεί γιορτινές μέρες – οπτασία 
πραγματικά τρομακτική, η οποία εμφανίστηκε σ’ ένα αγο-
ράκι καθώς κοιμόταν με τη μητέρα του· όταν την ξύπνη-
σε κατατρομαγμένο, εκείνη δεν πρόλαβε να διαλύσει τους 
φόβους του και να το ηρεμήσει για να ξανακοιμηθεί, γιατί 
αντίκρισε με τη σειρά της το ίδιο συγκλονιστικό θέαμα. Η 
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παρατήρηση αυτή έκανε τον Ντάγκλας –όχι αμέσως, αλλά 
στη συνέχεια της βραδιάς– να πει κάτι το οποίο είχε ιδιαίτε-
ρη σημασία, και εφιστώ σε αυτό την προσοχή σας. Κάποιος 
άλλος, στο μεταξύ, διηγήθηκε μια ιστορία όχι και τόσο συ-
ναρπαστική, την οποία μάλιστα κατάλαβα ότι o Ντάγκλας 
δεν παρακολουθούσε. Σημάδι πως κι αυτός είχε κάτι στο 
μυαλό του κι έπρεπε απλώς να κάνουμε λίγη υπομονή. 
Χρειάστηκε να περάσουν δυο νύχτες· το ίδιο βράδυ όμως, 
προτού το διαλύσουμε, είπε αυτό που τον απασχολούσε:

«Συμφωνώ –σε ό,τι αφορά το φάντασμα του Γκρίφιν, ή 
ό,τι άλλο ήταν τέλος πάντων– πως το γεγονός ότι παρου-
σιάστηκε πρώτα στο αγοράκι, σε μια τόσο τρυφερή παιδική 
φύση, προσδίδει ιδιαίτερο νόημα. Απ’ όσο ξέρω, όμως, δεν 
είναι η πρώτη φορά που ένα χαριτωμένο επεισόδιο σαν κι 
αυτό σχετίζεται με παιδιά. Κι αν το παιδί δίνει στη βίδα ένα 
στρίψιμο, τι θα λέγατε για δύο παιδιά;».

«Θα λέγαμε φυσικά πως δύο παιδιά δίνουν στη βίδα 
δύο στριψίματα!» αναφώνησε κάποιος. «Θα λέγαμε επίσης 
πως θέλουμε να ακούσουμε την ιστορία τους».

Σαν να βλέπω ακόμη τον Ντάγκλας μπροστά στο τζάκι, 
με την πλάτη γυρισμένη στη φωτιά, να κοιτάζει αφ’ υψη-
λού τον συνομιλητή του με τα χέρια στις τσέπες. «Μέχρι 
σήμερα είμαι ο μόνος που τη γνωρίζω. Φριχτή χωρίς κα-
μία δόση υπερβολής!» Κατά δήλωση ορισμένων από την 
παρέα, αυτό έδινε ασφαλώς μεγαλύτερη αξία στο γεγονός, 
και ο φίλος μας με περισσή τέχνη προετοίμασε τον θρίαμ-
βό του στρέφοντας το βλέμμα του στους υπόλοιπους από 
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μας και συνεχίζοντας: «Υπερβαίνει κάθε φαντασία. Οτιδή-
ποτε άλλο ξέρω ωχριά μπροστά του».

«Σε τρόμο;» θυμάμαι πως ρώτησα. 
Κρίνοντας από το ύφος του, έμοιαζε σαν να ήθελε να 

πει πως δεν ήταν τόσο απλό, αλλά δεν ήξερε πώς να το 
χαρακτηρίσει. Πέρασε την παλάμη του πάνω από τα μάτια 
του και μόρφασε με μια δόση αποτροπιασμού. «Σε φρίκη, 
σε αποστροφή!»

«Έξοχα!» φώναξε μία από τις κυρίες. 
Την αγνόησε. Κοίταξε προς το μέρος μου, αλλά σαν 

να μην έβλεπε εμένα παρά το περιστατικό στο οποίο είχε 
αναφερθεί. «Σε αλλόκοσμη ασχήμια γενικώς, αλλά και σε 
φρίκη και σε πόνο».

«Εντάξει, λοιπόν» είπα εγώ. «Κάθισε αμέσως κάτω και 
ξεκίνα».

Γύρισε προς το τζάκι, κλότσησε ένα κούτσουρο, παρατη-
ρώντας το στιγμιαία. Ύστερα στράφηκε ξανά προς το μέρος 
μας: «Δεν γίνεται να ξεκινήσω. Θα πρέπει να στείλω κά-
ποιον στο Λονδίνο». Η δήλωσή του προκάλεσε ομόφωνη 
κατακραυγή και διαμαρτυρίες. Μόλις καταλάγιασαν, μας 
εξήγησε συλλογισμένος: «Η ιστορία είναι καταγραμμέ-
νη. Βρίσκεται κλειδωμένη σε ένα συρτάρι χρόνια τώρα. 
Θα μπορούσα να γράψω στον υπηρέτη μου εσωκλείοντας 
το κλειδί. Εκείνος θα μου στείλει το πακέτο όπως είναι». 
Έμοιαζε να απευθύνεται σ’ εμένα ιδιαιτέρως – σαν να ήθελε 
να τον βοηθήσω να άρει τους δισταγμούς του. Είχε σπάσει 
ένα παχύ στρώμα πάγου, σχηματισμένο εδώ και πολλούς 
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χειμώνες. Είχε τους λόγους του να σωπαίνει τόσα χρόνια. Οι 
άλλοι δυσανασχέτησαν για την αναβολή, όμως εμένα αυ-
τοί ακριβώς οι ενδοιασμοί του ήταν που με συνεπήραν. Τον 
εξόρκισα να στείλει το γράμμα με το πρώτο ταχυδρομείο και 
να δεσμευτεί πως θα μας διαβάσει το χειρόγραφο το συντο-
μότερο δυνατόν. Κατόπιν τούτου τον ρώτησα αν επρόκειτο 
για προσωπική εμπειρία. «Όχι, δόξα τω Θεώ!»

«Και το χειρόγραφο δικό σου; Εσύ το έγραψες;»
«Το αποτύπωμα και μόνο. Είναι χαραγμένο εδώ» έδει-

ξε χτυπώντας με το δάχτυλο στο μέρος της καρδιάς. «Ποτέ 
δεν χάθηκε αποδώ μέσα».

«Τότε λοιπόν το χειρόγραφο που έχεις…»
«Είναι γραμμένο με παλιό, ξεθωριασμένο μελάνι, και 

με πολύ ωραίο γραφικό χαρακτήρα». Κοντοστάθηκε για 
λίγο: «Ανήκει σε μια γυναίκα νεκρή εδώ και είκοσι χρόνια. 
Μου το έστειλε λίγο πριν πεθάνει». Όλοι τώρα παρακο-
λουθούσαν με προσοχή, κάποιος βέβαια έκανε ως συνήθως 
τον έξυπνο, ή τέλος πάντων βιάστηκε να βγάλει συμπερά-
σματα. Αγέλαστος αλλά διόλου ενοχλημένος, ο φίλος μου 
ικανοποίησε την περιέργειά του: «Ήταν άκρως γοητευτική, 
αλλά ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερή μου. Η γκουβερνάντα 
της αδερφής μου» είπε. «Δεν έχω συναντήσει πιο πρόσχα-
ρη γυναίκα σε αυτήν τη δουλειά. Θα μπορούσε να σταθεί 
οπουδήποτε. Πάει καιρός που πέθανε και το επεισόδιο αυτό 
είχε συμβεί πολλά χρόνια νωρίτερα. Ήμουν εσωτερικός στο 
Κολέγιο Τρίνιτι και τη βρήκα σπίτι όταν επέστρεψα το δεύ-
τερο καλοκαίρι. Έμεινα αρκετό διάστημα εκείνο τον χρόνο, 
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είχε καλό καιρό, και στον ελεύθερο χρόνο της κάναμε περι-
πάτους και συζητήσεις στον κήπο – συζητήσεις στις οποίες 
με εντυπωσίαζε με την ευφυΐα και την καλή της προαίρεση. 
Μάλιστα! Και μη χαμογελάτε καθόλου! Τη συμπαθούσα 
πολύ, και μέχρι σήμερα νιώθω χαρά στη σκέψη ότι κι εκεί-
νη με συμπαθούσε. Δεν θα μου το έλεγε αν δεν το αισθα-
νόταν πραγματικά. Δεν το είχε πει ποτέ σε κανέναν. Όχι 
μόνο επειδή με διαβεβαίωσε γι’ αυτό, αλλά επειδή το ήξερα 
ότι έτσι ήταν. Ήμουν σίγουρος. Μπορούσα να το καταλάβω. 
Θα κρίνετε εύκολα και μόνοι σας αν με ακούσετε».

«Επειδή είναι τόσο τρομακτική αυτή η ιστορία;»
Συνέχισε να με κοιτάζει στα μάτια: «Θα είναι εύκολο 

να κρίνεις» επανέλαβε. «Εσύ». 
Τον κοίταξα κι εγώ: «Κατάλαβα. Ήταν ερωτευμένη».
Γέλασε για πρώτη φορά. «Μυαλό ξυράφι! Ναι, ήταν 

ερωτευμένη. Αυτό προέκυψε στην πορεία. Δεν μπορούσε 
να αφηγηθεί την ιστορία της δίχως να το αποκαλύψει. Το 
κατάλαβα και το αντιλήφθηκε κι εκείνη. Κανείς μας όμως 
δεν μίλησε. Θυμάμαι την ώρα και το μέρος – τη γωνιά με 
την πελούζα, τη σκιά που έριχναν οι ψηλές οξιές και το μα-
κρύ ζεστό καλοκαιριάτικο απόγευμα. Μη φανταστείτε κα-
νένα ανατριχιαστικό σκηνικό, όμως τώρα…» Απομακρύν-
θηκε από τη φωτιά και σωριάστηκε στην πολυθρόνα του. 

«Θα το έχεις το πακέτο Πέμπτη πρωί;» τον ρώτησα.
«Πιθανόν με το δεύτερο ταχυδρομείο».
«Εντάξει, λοιπόν, μετά το δείπνο…»
«Θα συναντηθούμε πάλι εδώ όλοι;» ρώτησε κοιτάζο-
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ντας τριγύρω του. «Κανείς δεν πρόκειται να φύγει;» Το 
είπε σαν να το ήλπιζε. 

«Όλοι θα μείνουμε!»
«Κι εγώ… κι εγώ» αναφώνησαν μία μία οι κυρίες, των 

οποίων η αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη. Η κυρία 
Γκρίφιν, ωστόσο, επιζητούσε περισσότερες πληροφορίες. 
«Με ποιον ήταν ερωτευμένη;»

«Θα το μάθουμε διαβάζοντας την ιστορία» παρενέβην.
«Ω, δεν μπορώ να περιμένω!»
«Αμ δεν θα το μάθετε» είπε ο Ντάγκλας. «Τουλάχιστον 

όχι με τον συνήθη, ωμό τρόπο».
«Κρίμα τότε. Είναι ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνω».
«Δεν θα μας το πεις εσύ, Ντάγκλας;» ρώτησε κάποιος 

άλλος. 
Πετάχτηκε πάλι όρθιος. «Ναι, αύριο. Τώρα πάω να 

κοιμηθώ. Καληνύχτα». Αρπάζοντας το καντηλέρι, μας 
άφησε ελαφρώς σύξυλους. Από εκεί που καθόμασταν, 
στην άκρη του μεγάλου διαδρόμου, ακούσαμε τα βήμα-
τά του στη σκάλα. Στο σημείο αυτό η κυρία Γκρίφιν είπε: 
«Δεν ξέρω με ποιον ήταν εκείνη ερωτευμένη, ξέρω όμως 
ποιος ήταν ερωτευμένος μαζί της».

«Ήταν δέκα χρόνια μεγαλύτερή του» παρατήρησε ο 
σύζυγός της. 

«Raison de plus* – σ’ εκείνη την ηλικία! Ωστόσο είναι 
μάλλον προς τιμήν του αυτή η μακρά σιωπή».

* Γαλλικά στο πρωτότυπο: Ένας λόγος παραπάνω. (Σ.τ.Μ.)
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«Σαράντα χρόνια» πρόσθεσε ο Γκρίφιν. 
«Ξέσπασε, επιτέλους».
«Το ξέσπασμά του αυτό υπόσχεται μια εξαιρετική βρα-

διά την Πέμπτη» σχολίασα με τη σειρά μου. Όλοι συμφώ-
νησαν μαζί μου και ξαφνικά χάθηκε κάθε ενδιαφέρον για 
οτιδήποτε άλλο. Η τελευταία ιστορία, όσο ημιτελής κι αν 
ήταν σαν πρόλογος επιφυλλίδας, δεν θα είχε άλλη συνέ-
χεια για απόψε. Χαιρετηθήκαμε με τα καντηλέρια στο χέρι 
και πήγαμε στα κρεβάτια μας. 

Την επόμενη μέρα πληροφορήθηκα πως ένα γράμμα 
που περιείχε το κλειδί έφυγε με το πρώτο ταχυδρομείο 
για το σπίτι του στο Λονδίνο. Αλλά παρά το γεγονός ότι 
δια δόθηκε αυτή η είδηση –ή μάλλον εξαιτίας αυτού– δεν 
τον ενοχλήσαμε καθόλου μέχρι να δειπνήσουμε, μέχρι τη 
βραδινή εκείνη ώρα που ταίριαζε καλύτερα με το είδος της 
συγκίνησης που προσδοκούσαμε. Ύστερα έγινε αρκούντως 
ομιλητικός και μας εξήγησε τον λόγο. Είχαμε συγκεντρω-
θεί πάλι γύρω από το τζάκι, εκεί όπου την προηγούμενη 
νύχτα ακούσαμε τα μετρίου μεγέθους θαύματα. Φαίνεται 
πως η αφήγηση που είχε υποσχεθεί να μας διαβάσει απαι-
τούσε ένα είδος προλόγου, για να την καταλάβουμε σωστά. 
Να ξεκαθαρίσω στο σημείο αυτό, μια και καλή, πως την 
ιστορία αυτή θα την παραθέσω από ένα πιστό αντίγρα-
φο που έφτιαξα πολύ αργότερα. Ο καημένος ο Ντάγκλας, 
προτού πεθάνει –όταν διαισθάνθηκε το τέλος του–, μου 
εμπιστεύθηκε το χειρόγραφο που έφτασε στα χέρια του την 
εποχή που συζητάμε την τρίτη μέρα. Τη νύχτα της τέταρτης 
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μέρας, στο γνωστό μέρος, άρχισε να το διαβάζει προκαλώ-
ντας μεγάλη εντύπωση στη μικρή μας παρέα που άκουγε 
χωρίς να μιλά. Οι κυρίες που επρόκειτο να αναβάλουν την 
αναχώρησή τους δεν το έκαναν, δόξα τω Θεώ: έφυγαν, θέ-
λοντας και μη, έχοντας λυσσάξει από την περιέργειά τους, 
όπως μας δήλωσαν, την οποία είχε εμφυσήσει σε όλους 
μας με τις νύξεις του ο Ντάγκλας. Σχηματίστηκε τελικά ένα 
μικρό ακροατήριο γύρω από το τζάκι, εκλεκτό και ομοιό-
μορφο, με ένα κοινό αίσθημα συγκίνησης. 

Ο Ντάγκλας μάς είχε ήδη εξηγήσει πως το χειρόγραφο 
έπιανε την ιστορία κάπου από τη μέση. Έπρεπε να ξέρου-
με λοιπόν πως η παλιά του φίλη, η νεότερη από τις ουκ 
ολίγες θυγατέρες ενός φτωχού πάστορα της επαρχίας, είχε 
έρθει για πρώτη φορά στο Λονδίνο, στα είκοσί της χρό-
νια, αντιμετωπίζοντας με δέος την προοπτική να αναλάβει 
καθήκοντα παιδαγωγού. Είχε διαβάσει μια αγγελία στην 
εφημερίδα, και ύστερα από σύντομη αλληλογραφία θα 
συναντούσε τον πιθανό εργοδότη της. Το πρόσωπο αυτό, 
όταν επιτέλους η κοπέλα παρουσιάστηκε μπροστά του σ’ 
ένα σπίτι της οδού Χάρλεϊ που της φάνηκε τεράστιο και 
επιβλητικό, αποδείχτηκε ένας πραγματικός κύριος, εργέ-
νης στην ακμή της ηλικίας του, που ένα ανήσυχο και τα-
ραγμένο κορίτσι από ένα φτωχό πρεσβυτέριο του Χαμσάιρ 
θα μπορούσε μόνο να ονειρευτεί ή να διαβάσει σε κάποιο 
παλιό μυθιστόρημα. Εύκολα θα περιέγραφε κανείς τον 
τύπο του, ο οποίος ευτυχώς δεν εκλείπει ποτέ: Ωραίος, τολ-
μηρός, ευχάριστος, ευφυολόγος, εύθυμος και καλόκαρδος. 
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Γοητεύτηκε αναπόφευκτα από τον υπέροχο ιππότη, αλλά 
αυτό που τη σκλάβωσε στην κυριολεξία και της εμφύσησε 
το κουράγιο που επέδειξε στη συνέχεια ήταν ότι της πα-
ρουσίασε το όλο ζήτημα σαν χάρη που του έκανε η ίδια και 
για την οποία θα έπρεπε να την ευγνωμονεί. Τον έκοψε 
για πλούσιο αλλά εξαιρετικά σπάταλο – τον φανταζόταν 
τυλιγμένο σε μια λάμψη κοσμικότητας, γοητείας, με πο-
λυέξοδα γούστα, με ακαταμάχητους τρόπους απέναντι στις 
γυναίκες. Στο Λονδίνο έμενε σε ένα μεγάλο σπίτι, γεμάτο 
με αντικείμενα φερμένα από τα ταξίδια του και κυνηγετικά 
τρόπαια, αλλά την παιδαγωγό τη χρειαζόταν για το εξοχικό 
του, μια παλιά οικογενειακή ιδιοκτησία στο Έσεξ.

Είχε αναλάβει, μετά τον θάνατο των γονιών τους στην 
Ινδία, την κηδεμονία ενός μικρού ανιψιού και μιας μικρής 
ανιψιάς, παιδιά ενός μικρότερου αδερφού του, στρατιωτι-
κού στο επάγγελμα, που τον είχε χάσει πριν από δύο χρό-
νια. Για έναν εργένη σαν κι αυτόν χωρίς την απαιτούμε-
νη πείρα και υπομονή, ήταν μεγάλο βάρος τα παιδιά που 
του φόρτωσε μια παράξενη μοίρα. Μεγάλη η χάρη τους, 
και από δική του υπαιτιότητα αναμφίβολα είχαν γίνει ένα 
σωρό λάθη. Τα λυπόταν όμως τα καημένα τα ορφανά κι 
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε: τα έστειλε στο άλλο του 
σπίτι, μια και το κατάλληλο μέρος γι’ αυτά ήταν, φυσικά, 
η εξοχή, κι έμεναν εκεί εξαρχής, με τα καταλληλότερα 
πρόσωπα που βρήκε για να τα φροντίζουν. Αποχωρίστη-
κε ακόμα και τους δικούς του υπηρέτες για να τα υπηρε-
τούν, ενώ κι ο ίδιος τα επισκεπτόταν όποτε το επέτρεπαν 
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οι δουλειές του. Δυστυχώς δεν υπήρχαν άλλοι συγγενείς, 
κι εκείνος ήταν εξαιρετικά πολυάσχολος. Τους παραχώρησε 
το Μπλάι, ήσυχο μέρος με υγιεινό κλίμα, τοποθετώντας ως 
επικεφαλής στο μικρό νοικοκυριό τους –αλλά μόνο σε θέμα-
τα υπηρεσίας– μια εξαιρετική γυναίκα, την κυρία Γκρόουζ, 
πάλαι ποτέ καμαριέρα της μητέρας του, την οποία σίγουρα 
θα συμπαθούσε η γκουβερνάντα. Για την ώρα, είχε ανα-
λάβει την επιστασία του σπιτιού κι επέβλεπε προσωρι-
νά τη μικρή, την οποία ευτυχώς λάτρευε όντας άκληρη. 
Υπήρχαν πολλά χέρια βοηθείας, αλλά οπωσδήποτε η νέα 
κοπέλα που θα πήγαινε ως γκουβερνάντα θα είχε το γενι-
κό πρόσταγμα. Θα φρόντιζε επίσης στις διακοπές το μικρό 
αγόρι, που ήταν εσωτερικός σε σχολείο –παραήταν μικρός 
για εσωτερικός, αλλά τι άλλο μπορούσε να γίνει;– και κα-
θώς τελείωνε η σχολική χρονιά θα επέστρεφε από μέρα 
σε μέρα. Αρχικά τα παιδιά τα φρόντιζε μια νεαρή κοπέλα 
την οποία είχαν την ατυχία να στερηθούν. Τα περιποιόταν 
ιδιαίτερα –πολύ καθωσπρέπει κοπέλα!– μέχρι τον θάνατό 
της, και αυτή ακριβώς η μεγάλη αναποδιά δεν άφηνε κα-
μία άλλη εναλλακτική λύση από το σχολείο για τον μικρό 
Μάιλς. Έκτοτε η κυρία Γκρόουζ έκανε ό,τι μπορούσε για 
τη μικρή Φλώρα, στο ζήτημα της κοινωνικής μόρφωσης. 
Υπήρχαν επιπλέον μια μαγείρισσα, μια καμαριέρα, μια 
γυναίκα για τις αγελάδες, ένα γέρικο αλογάκι, ένας γέρος 
σταβλίτης κι ένας ηλικιωμένος κηπουρός, όλοι τους εξίσου 
υποδειγματικοί.






