


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1

Ο σερ Γουόλτερ Έλιοτ από το Κέλιντς Χολ, στο 
Σόμερσετσαϊρ, δεν είχε πιάσει ποτέ στα χέρια του 
βιβλίο άλλο από τους Βαρονέτους για προσωπι-

κή του ευχαρίστηση. Εκεί έβρισκε απασχόληση τις άδειες 
ώρες και παρηγοριά τις ώρες της θλίψης. Εκεί αφυπνίζο-
νταν από θαυμασμό και δέος οι δυνατότητές του, καθώς 
συλλογιζόταν τα λιγοστά κατάλοιπα των προηγούμενων 
προνομίων. Εκεί, κάθε δυσάρεστο συναίσθημα που του 
προξενούσαν οι οικογενειακές υποθέσεις μετατρεπόταν 
φυσιολογικά σε οίκτο και περιφρόνηση, καθώς φυλλομε-
τρούσε τα σχεδόν ατέλειωτα επιτεύγματα του περασμένου 
αιώνα. Κι εκεί, αν οποιοδήποτε άλλο φύλλο ήταν ανίσχυ-
ρο, μπορούσε να διαβάσει την ίδια του την ιστορία, με ένα 
ενδιαφέρον που δεν λιγόστευε ποτέ. Κι αυτή ήταν η σελί-
δα όπου άνοιγε πάντα ο αγαπημένος τόμος:
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«ΟΙ ΕΛΙΟΤ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΛΙΝΤΣ ΧΟΛ.

Ο Γουόλτερ Έλιοτ, γεννηθείς την 1η Μαρτίου 1760, 

ενυμφεύθη τη 15η Ιουλίου 1784 την Ελίζαμπεθ, θυ-

γατέρα του εξοχοτάτου Τζέιμς Στίβενσον από το Σάουθ 

Παρκ της κομητείας του Γκλόσεστερ, μετά της οποίας 

(αποθανούσης το 1800) απέκτησε την Ελίζαμπεθ, γεν-

νηθείσα την 1η Ιουνίου 1785, την Άννα, γεννηθείσα 

την 9η Αυγούστου 1787, ένα άρρεν τέκνο το οποίο 

απεβίωσε κατά τον τοκετό την 5η Νοεμβρίου 1789, 

και τη Μαίρη, γεννηθείσα την 20ή Νοεμβρίου 1791».

Ακριβώς έτσι είχε γραφτεί αρχικά η παράγραφος από το 
χέρι του τυπογράφου, αλλά ο σερ Γουόλτερ την είχε βελ-
τιώσει προσθέτοντας, για δική του πληροφόρηση αλλά και 
της οικογένειάς του, αμέσως μετά την ημερομηνία γέννησης 
της Μαίρης, τα εξής: «η οποία ενυμφεύθη τη 16η Δεκεμ-
βρίου 1810 τον Τσαρλς, υιό και κληρονόμο του εξοχοτάτου 
Τσαρλς Μάσγκροουβ από το Άπερκρος της κομητείας του 
Σόμερσετ», και για μεγαλύτερη ακρίβεια ακόμα είχε παρεμ-
βάλει την ημέρα και τον μήνα του χαμού της συζύγου του.

Στη συνέχεια ακολουθούσε, με τους συνήθεις όρους, η 
ιστορία και η ακμή της παλιάς και τιμημένης οικογένειάς 
τους. Πώς είχαν εγκατασταθεί αρχικά στο Τσέσαϊρ, πώς 
αναφέρονταν στον Νταγκντέιλ* – αφού είχαν υπηρετήσει 

* Sir William Dugdale (1605-1686): Ιστορικός και συγγραφέας, 
το έργο του οποίου περιλαμβάνει καταλόγους με τους ευγενείς της 
Αγγλίας. (Σ.τ.Ε.)
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στο αξίωμα του ανώτατου αξιωματούχου του Στέμματος, 
εκπροσωπώντας έναν δήμο σε τρεις διαδοχικές βουλές, 
επιδεικνύοντας αφοσίωση και τιμώντας το αξίωμα του βα-
ρονέτου, κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Καρό-
λου Β΄, καθώς και κάθε Μαίρη και Ελίζαμπεθ που είχαν 
παντρευτεί, ιστορία που διαμόρφωνε συνολικά δύο όμορ-
φα δωδεκάφυλλα και κατέληγε με το έμβλημα και το ρητό: 
«Κύρια έδρα το Κέλιντς Χολ της κομητείας του Σόμερσετ» 
και με τον γραφικό χαρακτήρα του σερ Γουόλτερ να γρά-
φει και πάλι στο τέλος:

«Ο πιθανός κληρονόμος, εξοχότατος Γουίλιαμ Γουόλ-
τερ Έλιοτ, δισέγγονος του σερ Γουόλτερ Β΄».

Η έπαρση ήταν το άλφα και το ωμέγα του χαρακτή-
ρα του σερ Γουόλτερ Έλιοτ. Έπαρση λόγω της εμφάνισής 
του και λόγω της κοινωνικής του θέσης. Στα νιάτα του 
ήταν εξαιρετικά όμορφος, ενώ εξακολουθούσε να είναι 
πολύ ωραίος και στα πενήντα τέσσερα. Ελάχιστες γυναί-
κες ασχολούνταν ίσως με την προσωπική τους εμφάνιση 
περισσότερο από εκείνον, ενώ δεν θα ένιωθε περισσότερο 
υπερήφανος για την κοινωνική του θέση ακόμα κι ο υπη-
ρέτης κάποιου νεοχρισθέντος κόμη. Θεωρούσε το χάρισμα 
της ομορφιάς κατώτερο μόνο από το χάρισμα της βαρονίας, 
και ο σερ Γουόλτερ Έλιοτ, που συγκέντρωνε και τα δύο 
αυτά χαρίσματα, ήταν το διαρκές αντικείμενο του βαθύτε-
ρου σεβασμού και της αφοσίωσής του.

Η ωραία εμφάνιση και το αξίωμά του είχαν παίξει ση-
μαντικό ρόλο στις σχέσεις του, δεδομένου ότι σε αυτά 
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πιθανότατα όφειλε μια σύζυγο με πολύ ανώτερο χαρακτή-
ρα σε σχέση με οτιδήποτε άξιζε ο δικός του. Η λαίδη Έλιοτ 
υπήρξε θαυμάσια γυναίκα, ευαίσθητη και αξιαγάπητη, η 
κρίση και ο χαρακτήρας της οποίας, αν μπορούσε να της 
συγχωρεθεί η νεανική τρέλα που την είχε καταστήσει λαί-
δη Έλιοτ, δεν χρειάστηκε ποτέ στη συνέχεια την επιείκεια 
κανενός. Είχε καταφέρει να διασκεδάσει, να απαλύνει ή 
να αποκρύψει τις αποτυχίες του και είχε προωθήσει την 
αληθινή του αξιοπρέπεια επί δεκαεπτά συναπτά έτη. Και, 
παρ’ ότι η ίδια δεν ήταν το ευτυχέστερο πλάσμα στον κό-
σμο, είχε βρει αρκετή ευτυχία στα καθήκοντά της, στους 
φίλους της και τα παιδιά της για να την κρατήσει στη ζωή 
και να την κάνει να λυπηθεί, όταν ήρθε η ώρα να τους 
εγκαταλείψει. Τρία κορίτσια, τα δύο μεγαλύτερα δεκαέξι 
και δεκατεσσάρων, ήταν η πιο σοβαρή κληρονομιά που θα 
μπορούσε να αφήσει μια μητέρα και μάλλον ένα φοβερό 
βάρος για να το εμπιστευθεί στην εξουσία και την καθοδή-
γηση ενός ξιπασμένου, ανόητου πατέρα. Ωστόσο είχε μια 
πολύ στενή φίλη, μια έξυπνη και άξια γυναίκα, η οποία, 
λόγω της αφοσίωσής της σ’ εκείνη, είχε έρθει να εγκατα-
σταθεί κοντά της, στο χωριό του Κέλιντς. Στην καλοσύ-
νη και τις συμβουλές αυτής της φίλης βασιζόταν κυρίως η 
λαίδη Έλιοτ για τη μεγαλύτερη βοήθεια και τήρηση των 
σωστών αρχών και κατευθύνσεων που είχε αγωνιστεί να 
δώσει στις κόρες της.

Η φίλη αυτή και ο σερ Γουόλτερ δεν παντρεύτηκαν, 
ό,τι και αν ανέμενε πιθανόν επί του θέματος ο κοινωνικός 
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τους περίγυρος. Δεκατρία χρόνια είχαν περάσει από τον 
θάνατο της λαίδης Έλιοτ και εξακολουθούσαν να είναι κα-
λοί γείτονες και στενοί φίλοι, παραμένοντας αυτός χήρος 
κι εκείνη χήρα.

Το γεγονός ότι η λαίδη Ράσελ, με σταθερό χαρακτή-
ρα και ηλικία και εξαιρετικά καλή οικονομική κατάστα-
ση, δεν σκέφτηκε ποτέ έναν δεύτερο γάμο δεν χρειάζεται 
καμιά εξήγηση για τον κόσμο, που έχει την τάση μάλλον 
να δυσανασχετεί αδικαιολόγητα αν μια γυναίκα ξαναπα-
ντρευτεί τελικά παρά αν δεν παντρευτεί. Το γεγονός όμως 
ότι ο σερ Γουόλτερ παρέμενε εργένης απαιτεί μια εξήγη-
ση. Ήταν γνωστό λοιπόν πως ο σερ Γουόλτερ, σαν καλός 
πατέρας (κι αφού είχε αντιμετωπίσει μια δυο προσωπικές 
απογοητεύσεις σε κάποιες πολύ παράλογες προτάσεις), 
υπερηφανευόταν ότι παρέμενε ανύπαντρος για χάρη των 
αγαπημένων του θυγατέρων. Για τη μια θυγατέρα του, τη 
μεγαλύτερη, θα μπορούσε πράγματι να έχει παραιτηθεί 
απ’ οτιδήποτε, κάτι όμως που δεν είχε μπει σε πολύ με-
γάλο πειρασμό να το κάνει. Η Ελίζαμπεθ, στα δεκαέξι της, 
είχε κληρονομήσει, όσο ήταν δυνατόν, τα δικαιώματα και 
τη θέση της μητέρας της. Έτσι όμορφη που ήταν και καθώς 
του έμοιαζε πολύ, η επιρροή της υπήρξε πάντοτε σημα-
ντική, με αποτέλεσμα να ζουν πολύ ευτυχισμένοι οι δυο 
τους. Όμως τα άλλα δύο παιδιά του είχαν πολύ λιγότερη 
σημασία. Η Μαίρη είχε αποκτήσει μια μικρή, επίπλαστη 
αξία ως κυρία Τσαρλς Μάσγκροουβ. Η Άννα όμως, με 
εκλεπτυσμένο μυαλό και γλυκό χαρακτήρα, κάτι που θα 
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μπορούσε να την είχε ανεβάσει στην εκτίμηση οποιουδή-
ποτε διέθετε πραγματική αντίληψη, δεν είχε καμιά σχέση 
με τον πατέρα ή με την αδελφή. Ό,τι και να ’λεγε δεν είχε 
καμιά σημασία, ενώ η ικανοποίηση που πρόσφερε ήταν 
ότι πάντοτε υποχωρούσε. Ήταν απλώς η Άννα.

Για τη λαίδη Ράσελ, ωστόσο, ήταν πραγματικά μια 
πολύ αγαπητή και εξαιρετικά πολύτιμη αναδεχτή, ευνοού-
μενη και φίλη. Η λαίδη Ράσελ τις αγαπούσε όλες, όμως 
μόνο με την Άννα μπορούσε να φαντάζεται ότι ξαναζω-
ντάνευε η μητέρα.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, η Άννα Έλιοτ ήταν ένα πολύ 
χαριτωμένο κορίτσι αλλά η άνθισή της είχε χαθεί πρόω-
ρα. Ακόμα όμως και στο αποκορύφωμα της άνθισής της, ο 
πατέρας της ελάχιστα έβρισκε να θαυμάσει σ’ αυτήν (τόσο 
πολύ διαφορετικά ήταν τα λεπτά της χαρακτηριστικά και 
τα γλυκά σκούρα μάτια της από τα δικά του). Τώρα, χλωμή 
και αδύνατη καθώς ήταν, τίποτα δεν μπορούσε να υπάρξει 
μέσα σ’ αυτά που να προκαλέσει την εκτίμησή του. Δεν 
έτρεφε ποτέ του πολλές ελπίδες, τώρα μάλιστα καμιά, πως 
θα διάβαζε κάποτε το όνομά της σε μια άλλη σελίδα του 
αγαπημένου του βιβλίου. Όλες τις πιθανότητες για μια 
σπουδαία συγγενική σχέση τις εναπέθετε στην Ελίζαμπεθ 
και μόνο, μιας και η Μαίρη είχε απλώς συγγενέψει με μια 
παλιά αγροτική οικογένεια, αξιοσέβαστη βέβαια και με 
μεγάλη περιουσία, έχοντας προσφέρει κάθε τιμή χωρίς να 
πάρει καμιά. Η Ελίζαμπεθ όμως θα παντρευόταν κάποια 
μέρα όπως της έπρεπε.
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Συμβαίνει μερικές φορές μια γυναίκα να είναι ομορ-
φότερη στα είκοσι εννέα απ’ ό,τι δέκα χρόνια πριν και, 
εφόσον γενικότερα δεν υπάρχει ούτε κακή υγεία ούτε 
στενοχώριες, αυτή να είναι μια περίοδος στη ζωή της που 
δύσκολα μπορεί πια να χαθεί όλη της η χάρη. Αυτό συνέ-
βαινε με την Ελίζαμπεθ. Παρέμενε η όμορφη δεσποινίς 
Έλιοτ, όπως είχε ξεκινήσει δεκατρία χρόνια πριν. Ίσως 
γι’ αυτό ο σερ Γουόλτερ να ήταν δικαιολογημένος που ξε-
χνούσε την ηλικία της ή, τουλάχιστον, να ήταν απλώς ένας 
βλάκας και μισός, επειδή πίστευε πως η αφεντιά του και η 
Ελίζαμπεθ ανθούσαν όσο ποτέ άλλοτε, μέσα στη γενικότε-
ρη φθορά που υφίστατο η ομορφιά όλων των άλλων. Διότι 
μπορούσε να βλέπει πεντακάθαρα πόσο γερνούσαν με το 
πέρασμα του χρόνου όλοι οι υπόλοιποι μέσα στην οικογέ-
νεια και τον κύκλο του. Η Άννα καταβεβλημένη, η Μαίρη 
χοντροκομμένη, όλα τα πρόσωπα στη γειτονιά να έχουν 
πάρει την κατιούσα, ενώ εδώ και καιρό είχε αρχίσει να τον 
ενοχλεί η ταχύτητα με την οποία πλήθαιναν οι ρυτίδες στα 
μάτια της λαίδης Ράσελ.

Η Ελίζαμπεθ δεν συναγωνιζόταν επάξια τον πατέρα της 
στην προσωπική ικανοποίηση. Δεκατρία χρόνια την είχαν 
δει να είναι η πρώτη κυρία στο Κέλιντς Χολ, να προΐστα-
ται και να διευθύνει με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικό-
τητα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να δώσουν την εντύπω-
ση ότι ήταν νεότερη απ’ όσο ήταν στην πραγματικότητα. 
Επί δεκατρία χρόνια εκτελούσε χρέη οικοδέσποινας και 
επέβαλλε τους νόμους του νοικοκυριού στο σπίτι, έμπαινε 
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πρώτη στην άμαξα και ακολουθούσε αμέσως μετά τη λαί-
δη Ράσελ βγαίνοντας από όλα τα σαλόνια και τις τραπεζα-
ρίες της περιοχής. Δεκατρείς παγεροί χειμώνες, ο ένας μετά 
τον άλλον, την είχαν παρακολουθήσει να ανοίγει όποιο 
σημαντικό χορό μπορούσε να προσφέρει μια μικρή γειτο-
νιά και δεκατρείς ανοίξεις είχαν γίνει μάρτυρες της άνθι-
σής της, καθώς εκείνη ταξίδευε στο Λονδίνο με τον πατέρα 
της κάθε χρόνο για λίγων εβδομάδων διασκέδαση ανάμε-
σα στην καλή κοινωνία. Είχε τις αναμνήσεις όλων αυτών, 
είχε όμως και την επίγνωση πως ήταν είκοσι εννέα ετών 
για να δοκιμάζει κάποια πίκρα και φόβους. Ήταν απόλυτα 
ικανοποιημένη που εξακολουθούσε να είναι, όπως πάντα, 
το ίδιο όμορφη. Ωστόσο ένιωθε να πλησιάζουν τα επικίν-
δυνα χρόνια και θα ήταν πολύ χαρούμενη αν είχε τη σι-
γουριά ότι θα μπορούσε να αποκατασταθεί όπως έπρεπε, 
με κάποιο βαρόνο, μέσα στα επόμενα ένα δυο χρόνια. Τότε 
ίσως να έπιανε ξανά το βιβλίο των βιβλίων, με την ίδια 
απόλαυση όπως στην πρώτη της νιότη. Τώρα όμως δεν 
της άρεσε. Το να αντικρίζει διαρκώς την ημερομηνία της 
γέννησής της και να μη βλέπει να ακολουθεί γάμος, εκτός 
από εκείνον μιας νεότερης αδελφής, καθιστούσε το βιβλίο 
μια συμφορά. Και ήταν πολλές οι φορές που, όταν ο πατέ-
ρας της τύχαινε να το αφήσει ανοιχτό κοντά της, πάνω στο 
τραπέζι, το είχε κλείσει, αποστρέφοντας το βλέμμα της, και 
το είχε σπρώξει μακριά.

Επιπλέον είχε δοκιμάσει και μια απογοήτευση την 
οποία αυτό το βιβλίο, και ειδικότερα η ιστορία της οικο-
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γένειάς της, την ανάγκαζε να τη θυμάται. Ο πιθανότερος 
κληρονόμος, η εξοχότης του, ο πολύς Γουίλιαμ Γουόλτερ 
Έλιοτ, του οποίου τα δικαιώματα τόσο γενναιόδωρα είχε 
υποστηρίξει ο πατέρας της, αυτός, λοιπόν, την είχε απογοη-
τεύσει.

Νέο κορίτσι ακόμη, μόλις έμαθε πως θα ήταν ο μελ-
λοντικός βαρόνος, δεδομένου ότι η ίδια δεν είχε αδελφό, 
έβαλε σκοπό να τον παντρευτεί, ενώ και ο πατέρας της το 
ήθελε πάντα πάρα πολύ. Δεν τον είχαν γνωρίσει ως μι-
κρό αγόρι, αλλά λίγο μετά τον θάνατο της λαίδης Έλιοτ 
ο σερ Γουόλτερ επιδίωξε τη γνωριμία και, μολονότι τα 
ανοίγματά του δεν αντιμετωπίστηκαν με καμιά θερμότητα, 
επέμενε να την επιδιώκει, δεχόμενος ως ελαφρυντικό την 
ντροπαλή αυτοσυγκράτηση της νιότης. Και σε μια από τις 
ανοιξιάτικες εκδρομές τους στο Λονδίνο, όταν η Ελίζαμπεθ 
ήταν στην πρώτη της άνθιση, ο κύριος Έλιοτ αναγκάστηκε 
να συστηθεί.

Εκείνη την εποχή ήταν ένας νέος άντρας που μόλις 
είχε καταπιαστεί με τις νομικές σπουδές και η Ελίζαμπεθ 
τον βρήκε εξαιρετικά ευχάριστο, με αποτέλεσμα κάθε 
σχέδιο για χάρη του να επικυρωθεί και επισήμως. Τον 
προσκάλεσαν στο Κέλιντς, έγινε η σχετική συζήτηση και 
τον περίμεναν όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Δεν ήρθε ποτέ. 
Την επόμενη άνοιξη τον είδαν ξανά στην πόλη, βρίσκο-
ντάς τον το ίδιο ευχάριστο, τον ενθάρρυναν εκ νέου, τον 
προσκάλεσαν και τον περίμεναν, όμως εκείνος πάλι δεν 
ήρθε. Τα επόμενα νέα ήταν ότι παντρεύτηκε. Αντί να 
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ωθήσει τη μοίρα του προς τη μεριά που ήταν χαραγμένη 
η κληρονομιά του οίκου των Έλιοτ, είχε εξαγοράσει την 
ανεξαρτησία του συνδεόμενος με μια πλούσια γυναίκα 
κατώτερης καταγωγής.

Ο σερ Γουόλτερ προσεβλήθη. Ως επικεφαλής του οί-
κου, ένιωθε ότι έπρεπε να είχε ζητηθεί η γνώμη του, ειδι-
κά μάλιστα αφού είχε αναλάβει την κοινωνική αγωγή του 
νεαρού. «Διότι πρέπει να τους είχαν δει μαζί» παρατήρησε 
«μία φορά στου Τάτερσαλ και δύο φορές στην αίθουσα 
αναμονής της Βουλής των Κοινοτήτων». Η αποδοκιμασία 
του εκφράστηκε, αλλά προφανώς ελήφθη ελάχιστα υπό-
ψη. Ο κύριος Έλιοτ διόλου δεν προσπάθησε να απολο-
γηθεί και επέδειξε παντελή αδιαφορία για το γεγονός ότι 
δεν του έδινε πλέον καμιά προσοχή η οικογένεια, διότι ο 
σερ Γουόλτερ τον θεωρούσε ανάξιο πλέον γι’ αυτήν. Κάθε 
σχέση μεταξύ τους διακόπηκε.




