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O Λόκγουντ είναι ένας πλούσιος κύριος, ο οποίος ενοικιάζει την έπαυλη 

Θράσκρος Γκρέιντζ για να βρει ησυχία και να αναρρώσει από την 

ασθένειά του. Λίγο μετά την άφιξή του, επισκέπτεται τον ιδιοκτήτη της 

έπαυλης, τον Χίθκλιφ, ο οποίος ζει σε ένα απομακρυσμένο σπίτι που 

λέγεται "Ανεμοδαρμένα Ύψη". Ο κ. Λόκγουντ βρίσκει την συμπεριφορά 

των κατοίκων του σπιτιού περίεργη αφού ο Χίθκλιφ δείχνει σκληρός και 

απόμακρος με πολλές ιδιομορφίες στον χαρακτήρα του, η κυρία του 

σπιτιού είναι ακόμα έφηβη και ένας νεαρός άντρας  που φαίνεται να είναι 

μέλος της οικογένειας, ντύνεται σαν υπηρέτης. Έτσι, μπερδεμένος καθώς 

είναι, ο Λόκγουντ ζητάει από την οικονόμο, κυρία Ντιν, να του πει την 

ιστορία της οικογένειας από τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. 

  Σε μια αναδρομική αφήγηση η κυρία Ντιν διηγείται πως τριάντα 

χρόνια νωρίτερα, στα Ανεμοδαρμένα Ύψη ζούσε η οικογένεια Έρνσο. Τα 

παιδιά της οικογένειας είναι ο Χίντλεϊ και η μικρή Κάθριν. Ο κ. Έρνσο 

ταξιδεύει στο Λίβερπουλ, όπου βρίσκει ένα πεινασμένο και άστεγο αγόρι, 

το οποίο αποφασίζει να υιοθετήσει δίνοντάς του το όνομα "Χίθκλιφ". Ο 

Χίντλεϊ ζηλεύει τον Χίθκλιφ αφού νιώθει πως πλέον δεν έχει την 

αποκλειστική αγάπη του πατέρα του και έτσι κρατά εχθρική στάση 

απέναντί του. Ωστόσο, η Κάθριν αναπτύσσει μία ιδιαίτερη φιλία μαζί του. 

Σύντομα, τα δύο παιδιά έρχονται πιο κοντά και ο Χίθκλιφ γίνεται ο 

σύντροφος των παιδικών χρόνων της Κάθριν. Αργότερα, ο Χίντλεϊ 

στέλνεται στο κολέγιο. Στα χρόνια που περνά μακριά από το σπίτι του, 

παντρεύεται την Φράνσις και τρία χρόνια αργότερα επιστρέφει, αφού έχει 

πεθάνει ο κ. Έρνσο. Ο Χίντλεϊ γίνεται κύριος του σπιτιού και αμέσως 

δείχνει όλο το μίσος που τρέφει εναντίον του Χίθκλιφ, που για να τον 

ταπεινώσει τον κάνει υπηρέτη και εργάτη στα κτήματα. Τη σκληρή αυτή 

μεταχείριση μαλακώνει η στοργή της Κάθριν, που μαθαίνει στον Χίθκλιφ 

τα μαθήματά της και παίζει μαζί του στα χωράφια. Μερικούς μήνες μετά 

την επιστροφή του Χίντλεϊ, ο Χίθκλιφ και η Κάθριν πήγαν στο Θράσκρος 

Γκρέιντζ για να διασκεδάσουν "κατασκοπεύοντας" από τα παράθυρα την 

οικογένεια Λίντον. Η παρουσία τους όμως έγινε αντιληπτή και στην 

προσπάθειά τους να το σκάσουν ο σκύλος του σπιτιού δάγκωσε το πόδι 

της Κάθριν. Οι Λίντον κράτησαν την Κάθριν για να της περιποιηθούν τα 

τραύματα, ενώ ο Χίθκλιφ στάλθηκε σπίτι. Η Κάθριν έμεινε στην έπαυλη 

της οικογένειας Λίντον αρκετές εβδομάδες και όταν τελικά επέστρεψε στα 

Ανεμοδαρμένα Ύψη ήταν διαφορετική, καθώς κοιτούσε και ενεργούσε 

σαν κυρία ενώ γελούσε με την απεριποίητη εμφάνιση του Χίθκλιφ. Στο 

διάστημα που ήταν στο Θράσκρος Γκρέιντζ, η Κάθριν ήρθε κοντά με τον 

Έντγκαρ Λίντον. Όταν η οικογένεια Λίντον επισκέφτηκε τα 

Ανεμοδαρμένα Ύψη, ο Χίθκλιφ τσακώθηκε με τον Έντγκαρ. Μετά την 



εξοργισμένη αντίδραση του Χίντλεϊ, ο Χίθκλιφ κλειδώθηκε στη σοφίτα 

όπου αργότερα η Κάθριν προσπάθησε να τον παρηγορήσει. Τότε ο 

Χίθκλιφ ορκίστηκε να εκδικηθεί τον Χίντλεϊ. Αργότερα, η Φράνσις γεννάει 

έναν γιο, τον Έρτον, αλλά η ίδια πεθαίνει πριν το τέλος της χρονιάς κι ο 

Χίντλεϊ γίνεται αλκοολικός.   

 Δυο χρόνια αργότερα, η Κάθριν έχει γίνει πλέον στενή φίλη με τον 

Έντγκαρ Λίντον κρατώντας όλο και μεγαλύτερη απόσταση από τον 

Χίθκλιφ. Μία μέρα και ενώ ο Χίντλεϊ απουσιάζει από το σπίτι, οι δύο νέοι 

εκδηλώνουν την αγάπη τους. Έπειτα, η Κάθριν λέει στην κυρία Ντιν ότι ο 

Έντγκαρ τής έκανε πρόταση γάμου και ότι την αποδέχθηκε. Της 

εξομολογείται ότι στην πραγματικότητα δεν αγαπά τον Έντγκαρ αλλά 

τον Χίθκλιφ και ότι δυστυχώς δεν θα μπορούσε ποτέ να παντρευτεί τον 

Χίθκλιφ, λόγω της κατώτερης κοινωνικής του θέσης. Όμως ο Χίθκλιφ 

κρυφάκουσε το μέρος που η Κάθριν έλεγε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να 

τον παντρευτεί και έτσι εξαφανίστηκε από το σπίτι, χωρίς ν' ακούσει την 

εξομολόγηση της αγάπης της Κάθριν γι' αυτόν. Τρία χρόνια αργότερα, και 

με τον Χίθκλιφ εξαφανισμένο, η Κάθριν παντρεύεται τον Έντγκαρ. Έξι 

μήνες μετά το γάμο ο Χίθκλιφ επιστρέφει ως πλούσιος τζέντλεμαν. Η 

Κάθριν είναι ευτυχισμένη που τον ξαναβλέπει, σε αντίθεση με τον 

Έντγκαρ που δεν είναι και τόσο ενθουσιασμένος. Η αδελφή του Έντγκαρ, 

Ισαβέλλα, ερωτεύεται τον Χίθκλιφ. Εκείνος ενθαρρύνει τον έρωτά της με 

σκοπό να εκδικηθεί τον Έντγκαρ. Μία μέρα, ο Χίθκλιφ τσακώνεται με τον 

Έντγκαρ για την Ισαβέλλα με αποτέλεσμα η Κάθριν να αρρωστήσει. Ο 

Χίντλεϊ χάνει σταδιακά την περιουσία του και υποθηκεύει το σπίτι στον 

Χίθκλιφ για να εξοφλήσει τα χρέη του. Ενώ η Κάθριν είναι άρρωστη, ο 

Χίθκλιφ κλέβεται με την Ισαβέλλα και ο Έντγκαρ αποκληρώνει την 

αδελφή του. Το ζευγάρι παντρεύεται και μερικούς μήνες αργότερα 

επιστρέφει στα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Ο Χίθκλιφ ακούει ότι η Κάθριν είναι 

άρρωστη και κανονίζει με την κυρία Ντιν να την επισκεφθεί στα κρυφά. 

Μετά τη συνάντησή τους, η Κάθριν γεννά την Κάθι και στη συνέχεια 

πεθαίνει αφήνοντας το νεογέννητο κοριτσάκι της ορφανό.  

 Την επόμενη μέρα της κηδείας της Κάθριν, η Ισαβέλλα 

εγκαταλείπει τον Χίθκλιφ και πηγαίνει στη νότια Αγγλία όπου γεννάει 

τον Λίντον. Ο Χίντλεϊ πεθαίνει λίγους μήνες μετά την Κάθριν και ο 

Χίθκλιφ γίνεται κύριος του σπιτιού και κηδεμόνας του Έρτον. Δώδεκα 

χρόνια αργότερα, η Κάθι έχει εξελιχθεί σε μία πολύ όμορφη κοπέλα. Ο 

Έντγκαρ μαθαίνει ότι η Ισαβέλλα πεθαίνει, και φεύγει για να πάει να 

πάρει το γιο της, τον Λίντον, με σκοπό να τον υιοθετήσει. Καθώς ο 

Έντγκαρ απουσιάζει, η Κάθι γνωρίζει τον ξάδελφό της, τον Έρτον, κι έτσι 

μαθαίνει την ύπαρξη της οικίας Ανεμοδαρμένα Ύψη. Ο Έντγκαρ 

επιστρέφει με τον Λίντον, ο οποίος είναι ένα άρρωστο αγόρι. Αν και η 

Κάθι συμπαθεί τον Λίντον, ο Χίθκλιφ επιμένει να πάρει τον γιο του στα 

Ανεμοδαρμένα Ύψη. Τρία χρόνια αργότερα, η Έλεν και η Κάθι συναντάνε 



τον Χίθκλιφ, ο οποίος τις παίρνει στην οικία του για να δούνε τον Λίντον 

και τον Έρτον. Ο Χίθκλιφ σχεδιάζει να παντρέψει τον Λίντον με την Κάθι 

ώστε να κληρονομήσει το Θράσκρος Γκρέιντζ. Η Κάθι και ο Λίντον 

ξεκινούν μία μυστική φιλία. Ενώ ο Έντγκαρ είναι πολύ άρρωστος, η κυρία 

Ντιν και η Κάθι επισκέπτονται τα Ανεμοδαρμένα Ύψη και ο Χίθκλιφ τις 

κλειδώνει εκεί θέλοντας να εκβιάσει την Κάθι να παντρευτεί τον Λίντον 

και ταυτόχρονα να την εμποδίσει να δει τον πατέρα της. Μετά από πέντε 

ημέρες, η  Κάθι δραπετεύει με τη βοήθεια του Λίντον προλαβαίνοντας να 

δει έγκαιρα τον πατέρα της λίγο πριν πεθάνει. Όταν ο Έντγκαρ πεθαίνει, 

ο Λίντον ως σύζυγος πλέον της Κάθι παίρνει την περιουσία της. Πεθαίνει 

όμως κι αυτός κι έτσι η έπαυλη Θράσκρος Γκρέιντζ περνάει στα χέρια του 

Χίθκλιφ, ενώ η Κάθι μένει χήρα και ουσιαστικά "αιχμάλωτη" του Χίθκλιφ. 

Αν και ο Έρτον προσπαθεί να είναι ευγενικός μαζί της, η Κάθι κλείνεται 

στον εαυτό της. Αυτό είναι το σημείο της ιστορίας που καταφτάνει ο κ. 

Λόκγουντ. Αφού για κάποιο χρονικό διάστημα ήταν άρρωστος, ο 

Λόκγουντ αποφασίζει ότι δεν μπορεί να ζήσει άλλο εκεί και φεύγει. Οκτώ 

μήνες μετά την αναχώρησή του, ο Λόκγουντ επιστρέφει στην περιοχή και 

αποφασίζει να μείνει στο Θράσκρος Γκρέιντζ. Η κυρία Ντιν ζει πλέον στα 

Ανεμοδαρμένα Ύψη. Ο Λόκγουντ πηγαίνει εκεί κι εκείνη συμπληρώνει το 

υπόλοιπο της ιστορίας. Η κυρία Ντιν είχε μετακομίσει στα Ανεμοδαρμένα 

Ύψη αμέσως μετά την αναχώρηση του Λόκγουντ προκειμένου να 

αντικαταστήσει την οικονόμο που είχε φύγει. Ο Έρτον είχε ένα ατύχημα 

με αποτέλεσμα να περιοριστεί στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια εκείνης της 

περιόδου, αναπτύχθηκε μία πολύ δυνατή φιλία μεταξύ του Έρτον και της 

Κάθι. Αργότερα, ο Χίθκλιφ άρχισε να βλέπει οράματα της Κάθριν. Μετά 

από τέσσερις ημέρες κατά τις οποίες ο Χίθκλιφ δεν έφαγε τίποτα, βρέθηκε 

νεκρός στο δωμάτιό του και τάφηκε δίπλα στην Κάθριν. Ο Λόκγουντ 

επισκέπτεται τους τάφους τους. Πριν φύγει και πάλι, μαθαίνει ότι ο Έρτον 

και η Κάθι σχεδιάζουν να παντρευτούν την Πρωτοχρονιά και να ζήσουν 

στο Θράσκρος Γκρέιντζ, ενώ τα Ανεμοδαρμένα Ύψη θα κλείσουν για 

πάντα. 

  Ο Χίθκλιφ και η Κάθριν αγαπήθηκαν από παιδιά καθώς 

μεγάλωσαν μαζί. Παρά τα εμπόδια που τους θέτει το περιβάλλον τους, 

αυτοί παλεύουν να είναι μαζί, ακόμη και μετά τον θάνατο. Παρ’ όλες τις 

εξωτερικές επιρροές, τα αισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον 

παραμένουν αμετάκλητα. Φαίνεται πως όσο ανίκανοι κι αν είναι να 

αγαπήσουν τον οποιοδήποτε, άλλο τόσο είναι ικανοί να αγαπήσουν άνευ 

όρων ο ένας τον άλλον. Κι έτσι θα μπορούσε να συνεχιστεί η ιστορία. Να 

είναι μαζί αυτοί οι δύο άνθρωποι ευτυχισμένοι. Αλλά μάλλον η αγάπη 

όσο δυνατή κι αν είναι, λυγίζει μπροστά στον εγωισμό. Αντί οι ζωές τους 

να ξεχειλίζουν από αγάπη κι έρωτα, αντίθετα βουλιάζουν στον πόνο και 

την μανία της εκδίκησης. Κι έτσι καταλήγουν να πληγώνουν ο ένας τον 

άλλον. Είναι δύο άνθρωποι που θα μπορούσες να πεις πως είναι 



φτιαγμένοι για να είναι μαζί. Σαν δύο μισά κομμάτια ενός συνόλου, όπως 

συμβαίνει στον ιδανικό έρωτα που περιγράφει ο Πλάτωνας στο Συμπόσιο. 

Όπως λέει και η ίδια η Κάθριν: “Είμαι ο Χίθκλιφ. Είναι πάντα μες στο 

μυαλό μου, όχι σαν μια ευχαρίστηση, εκτός κι αν είμαι ευχαρίστηση για 

τον εαυτό μου, αλλά σαν το είναι μου”. Αυτό που τους οδηγεί στη 

δυστυχία είναι οι επιλογές τους. 

 Στο μυθιστόρημα αυτό, που είναι και το μοναδικό έργο της Έμιλυ 

Μπροντέ, συναντά ο αναγνώστης έντονα συναισθήματα, τον 

ανεκπλήρωτο και απελπισμένο έρωτα, που οδηγεί στην τραγωδία, τις 

δραματικές συγκρούσεις και τις εσωτερικές αντιφάσεις των χαρακτήρων, 

ώστε εύλογα κατατάσσεται στο κίνημα του ρομαντισμού. 


