
Κριτικές για το έργο 

«Ρημαγμένοι άνθρωποι. Άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν ξέρουν πώς να φτάσουν σ’ αυτό που 

επιθυμούν, και η ματαίωσή τους αυτή γίνεται αρρώστια, σωματική και ψυχική, γίνεται μία και 

μοναδική έξοδος και διέξοδος προς την εκδίκηση και το απόλυτο κακό. Αυτοί είναι οι άνθρωποι 

που ζουν μέσα ή γύρω από μια σπίτι στους λόφους, στα «Ανεμοδαρμένα ύψη», στα τέλη του 

18ου αιώνα κάπου στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας. Έτσι τους φαντάστηκε η δημιουργός τους, η 

συγγραφέας Έμιλυ Μπροντέ στο ένα και μοναδικό της μυθιστόρημα που έγραψε από τον 

Δεκέμβριο του 1845 μέχρι τον Ιούλιο του 1846. Εκδόθηκε με το ψευδώνυμο Ελλις Μπελ, το 

1847. Έναν χρόνο αργότερα, το 1848, η δημιουργός του έφυγε από τη ζωή.» 

Όλγα Σελλά, Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ο Αναγνώστης  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Αυτό το αλλόκοτο μυθιστόρημα προβάλλει στα μάτια μας, τόσα χρόνια μετά τη δημοσίευσή 

του, σαν ένα μαγευτικό καλειδοσκόπιο που αλλάζει διαρκώς σχήματα και προοπτική, αναλόγως 

πώς το προσλαμβάνει κανείς. Είναι μια εκμαυλιστική πρόκληση απέναντι στην επάρκειά μας ως 

αναγνώστες, καθώς, εκεί που πιστεύει κανείς πως έχει κατακτήσει τα κλειδιά για την 

αποκωδικοποίησή του, αμέσως προκύπτει ένα καινούριο αίνιγμα. Δικαίως προβλημάτισε την 

κριτική γραφίδα και απέδειξε για μιαν ακόμα φορά ότι τα σπουδαία έργα δεν υπόκεινται στους 

κανόνες του χωροχρόνου και ασκούν καταλυτική επίδραση όχι μόνον σε όσους επιχειρήσουν να 

διερευνήσουν τα βαθύτερα στρώματα της γένεσής τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 

Ανιχνεύοντας προσεκτικά τα ίχνη που άφησε πίσω του και ψηλαφώντας σε όλο και μεγαλύτερο 

βάθος την εκρηκτική σύστασή του, αντιλαμβάνεται κανείς όλο και πιο έντονα πως δεν πρόκειται 

απλώς για ένα αποκύημα οργιώδους φαντασίας ούτε βέβαια για μια καλοστημένη νοητική 

σύλληψη, παρ’ όλο που η αριστοτεχνική δομή του στηρίζεται σε στέρεα και άρτια υλικά. 

Πρόκειται, όσο κι αν ακούγεται μεγαλόστομο, για ένα έργο μεταφυσικής ορμής, που σαρώνει 

όλες τις συμβάσεις και ξεγυμνώνει την ανθρώπινη ύπαρξη μέχρι τον πυρήνα της, ανάγοντας τη 

δημιουργό του σε ύψος δυσθεώρητο για τα ανθρώπινα μέτρα.» 

Χαρά Νικολακοπούλου, Ωδή στο Κακό, μικρή μελέτη για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη της ‘Εμιλυ 

Μπροντέ, εκδ. ΑΩ 2022 


