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ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΣ ΖΗΤΑΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΑ .... 

 

Όταν η αρχιδούκισσα Σοφία θεώρησε ότι ήταν πλέον καιρός να παντρευτεί ο γιος της, ο νεαρός αυτοκράτορας 

της Αυστρίας Φραγκίσκος Ιωσήφ, άρχισε να αναζητά την κατάλληλη νύφη. Τελικά, επέλεξε την Ελένη της 

Βαυαρίας. Η «Νενέ», όπως την ονόµαζαν, ήταν η πρωτότοκος κόρη της αδελφής της Λουδοβίκας. Η µικρότερή της 

αδελφή, Ελισάβετ, ένα αγριµάκι 15 χρονών, βρισκόταν τότε ακόµα στην εφηβεία. Μόλις είχε βιώσει την πρώτη της 

ερωτική απογοήτευση ενώ κατά τα άλλα, την απασχολούσαν τα συνήθη για την ηλικία της προβλήµατα. Για να 

αλλάξει σκέψεις, αλλά και για να υπενθυµίσουν την ύπαρξή της στο µικρότερο αδελφό του Φραγκίσκου Ιωσήφ, της 

επιτράπηκε να συνοδέψει την αδελφή της στο ταξίδι των αρραβώνων της µε προορισµό το αυτοκρατορικό θέρετρο 

Μπαντ Ισλ. 

Ωστόσο, ακριβώς αυτή η αυθόρµητη φυσικότητά της και η ανεπιτήδευτοι τρόποι της, µάγεψαν τον 23-χρονο 

αυτοκράτορα. Εκείνος παρέβλεψε κυριολεκτικά την Ελένη και ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα τη Σίσσυ, όπως συνήθιζε 

να την αποκαλεί αργότερα. Οι αρραβώνες ορίστηκαν για µόλις δύο µέρες µετά την πρώτη τους συνάντηση. Η 

νεότατη πριγκίπισσα συµπαρασύρθηκε από τα γεγονότα: Είχε ερωτευτεί παράφορα το νεαρό όµορφο ξάδελφό της 

και χωρίς αµφιβολία ένοιωθε σε µεγάλο βαθµό κολακευµένη από την ερωτική του πολιορκία. Ωστόσο όµως, είχε το 

προαίσθηµα ότι η ζωή της κοντά του κάθε άλλο παρά ξέγνοιαστη θα ήταν. «Να ήταν τουλάχιστον ένας απλός 

ράφτης», έλεγε αναστενάζοντας, και µε τα λόγια της αυτά, αποδείκνυε ότι πραγµατικά τον αγαπούσε. Η άνοδός της 

στο θρόνο της αυτοκράτειρας δεν ήταν αυτό που επεδίωκε, αντίθετα, αισθανόταν ότι ο ρόλος αυτός θα ήταν βάρος 

γι’ αυτήν. Στην απόφαση του Φραγκίσκου Ιωσήφ όµως δεν ήταν δυνατό να αντιταχθούν ενδοιασµοί. «∆ε λένε όχι σ’

έναν αυτοκράτορα», διευκρίνισε η µητέρα της Λουδοβίκα, έχοντας έτσι τον τελευταίο λόγο. 

Η Σίσσυ παντρεύτηκε το Φραγκίσκο Ιωσήφ από έρωτα και είχε τις καλύτερες προθέσεις να γίνει µια καλή 

σύζυγος και σύντροφος. Το επόµενο ποίηµα, το οποίο έγραψε τον καιρό που ο έρωτάς της για εκείνον είχε προ 

πολλού µετατραπεί σε πικρία, µαρτυρεί την αρχική ευτυχία του ζευγαριού: 

Το τέλος 

∆ε χρειάζεται να φέρω στη θύµησή σου εκείνο τον καιρό, 

Τότε που είµαστε τόσο ολόψυχα ενωµένοι, 

Τον καιρό που δε θα µπορέσουµε ποτέ να ξεχάσουµε, 

Κι’ ας µας φαίνεται τώρα απέραντα µακρινός. 

Ναι, έδωσα πολλές µάχες, 

Και πολλές πίκρες πήρα από τότε 

Όµως τίποτ’ άλλο δεν πλήγωσε την καρδιά µου πιο βαθιά 

Όσο το να δω τον έρωτά µας να πεθαίνει. 

Ο νεαρός Φραγκίσκος Ιωσήφ ερωτεύτηκε

κεραυνοβόλα την ξαδέλφη του Ελισάβετ

όταν την αντίκρισε για πρώτη φορά. 



1312

Οι αρραβώνες του Φραγκίσκου Ιωσήφ και της Ελισάβετ έγιναν µόλις δυο µέρες µετά την πρώτη τους συνάντηση στο

θέρετρο Μπαντ Ισλ. Η έπαυλη ήταν το γαµήλιο δώρο της αρχιδούκισσας Σοφίας στο ζευγάρι. 

Απεικόνιση του νεαρού ζευγαριού πάνω 

σε πορσελάνη λίγο µετά τους αρραβώνες.
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ΟΟ ΘΑΝΑΤΟΣΣ ΕΝΟΣΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥΥ 

Μόλις ένα χρόνο µετά το γάµο, η νεαρή αυτοκράτειρα γέννησε ένα κοριτσάκι στο οποίο δόθηκε το όνοµα της

Σοφίας, της µητέρας του Φραγκίσκου Ιωσήφ. Τον επόµενο χρόνο χάρισε στο Φραγκίσκο Ιωσήφ και δεύτερη κόρη,

τη Γκίζελα. Παρ’ όλο που τα παιδιά ήταν κορίτσια και δεν χρειαζόταν να προετοιµαστούν κατάλληλα για να

αναλάβουν ηγεµονικά καθήκοντά στο µέλλον, δεν επιτράπηκε στη Σίσσυ να έχει την επιµέλειά τους. Τι κι’ αν εκείνη

τα είχε φέρει στον κόσµο, η Σοφία δήλωσε ότι ήταν πολύ νέα για τη διαπαιδαγώγησή τους και της αφαίρεσε κάθε

δικαίωµα φροντίδας των παιδιών της. Αργότερα, η Ελισάβετ θα πει: «Τα παιδιά µου µου τα πήραν αµέσως. Μόνον 

εάν η αρχιδούκισσα Σοφία το επέτρεπε, µπορούσα να τα δω. Ήταν πάντα παρούσα όταν τα επισκεπτόµουν. Στο

τέλος, παραιτήθηκα και ανέβαινα µόνο σπάνια στα διαµερίσµατά τους.» Οι παρακλήσεις της Σίσσυ στον

αυτοκράτορα για να επέµβει στη Σοφία δεν εισακούστηκαν. Μόνο σ’ ένα ταξίδι που έκαναν οι δυο τους , µακριά 

από την επιρροή της Σοφίας, η Σίσσυ κατάφερε επιτέλους να κερδίσει την υποστήριξη του αυτοκράτορα ώστε να

τής επιτραπεί να περνάει περισσότερο καιρό µε τα παιδιά της. Αργότερα η Σίσσυ, σε ανοιχτή πλέον αντιπαράθεση 

µε την πεθερά της, κατόρθωσε παρ’ όλα αυτά να επιβάλει τη θέλησή της και να παίρνει µαζί της τα παιδιά και στα

ταξίδια.

Σε ένα ταξίδι στην Ουγγαρία όµως, το αυτοκρατορικό ζευγάρι έζησε την προσωπική του τραγωδία: Τα δυο

κοριτσάκια αρρώστησαν µε πυρετό και διάρροια. Η δεκάµηνη Γκίζελα σύντοµα έγινε πάλι καλά, η δίχρονη Σοφία

όµως, έφυγε στην αγκαλιά της µητέρας της µετά από εντεκάωρο ψυχοµαχητό. Και σα να µην έφτανε αυτό, στην

Ελισάβετ αποδόθηκε ή έµµεση ευθύνη για το θάνατο του παιδιού της. Μετά από όλες αυτές τις δοκιµασίες, η Σίσσυ

κατέρρευσε. Ήταν πολύ βαρύ το φορτίο για τη 19-χρονη αυτοκράτειρα. Για πρώτη φορά παρουσίασε σωµατικά και 

ψυχικά συµπτώµατα, τα οποία θα εµφανιζόντουσαν ξανά και αργότερα, κάθε φορά που θα περνούσε µια κρίσιµη 

περίοδο στη ζωή της: Αποσυρόταν εντελώς για ολόκληρες βδοµάδες ακόµα και µήνες, κλειδωνόταν και έκλαιγε όλη

την ηµέρα. Η ακόµα, περνούσε πολλές ώρες ιππεύοντας µέχρι εξάντλησης για να µην της µένει χρόνος να

σκέφτεται. Επιπλέον, δεν έτρωγε πια σχεδόν τίποτα. Η κατάσταση της ψυχικής και σωµατικής της υγείας άρχισε να

εµπνέει ανησυχίες. Αυτό φάνηκε κυρίως από το γεγονός ότι παραιτήθηκε ακόµα και από τον αγώνα για να κερδίσει

πίσω το δεύτερό της παιδί. Στη συνέχεια αποµακρύνθηκε και συναισθηµατικά από τη Γκίζελα και δε συµµετείχε

πλέον σχεδόν καθόλου στην µετέπειτα πορεία της ζωής της. Η Μαρί Φέστετιτς, κυρία επί των τιµών και κατά τα

άλλα έµπιστη και αφοσιωµένη ακόλουθος της Ελισάβετ, γράφει στο ηµερολόγιό της, ότι η αυτοκράτειρα δε

συµµετείχε αργότερα ούτε καν στις ετοιµασίες του γάµου της µεγαλύτερης κόρης της 

Ανάλογη ήταν αργότερα και η στάση της προς το µοναχογιό της Ροδόλφο, ο οποίος επίσης παραδόθηκε στην

πεθερά της αµέσως µετά τη γέννησή του.  

Το νεαρό αυτοκρατορικό ζευγάρι µε το πρώτο του παιδί,

τη µικρή Σοφία (1855-1857).

Μια συγκινητική λεπτοµέρεια από ένα επίσηµο πορτραίτο

της 26-χρονης αυτοκράτειρας: Στο βραχιόλι της Ελισάβετ

απεικονίζεται η νεκρή της κόρη.
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ΗΗ ΑΛΛΑΓΗΗ –– ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΗ ΚΑΙΙ ΟΜΟΡΦΙΑΑ 

Τη δεκαετία του εξήντα, δηλαδή από τα 25 ως τα 35 της χρόνια περίπου, η Ελισάβετ βρισκόταν στο απόγειο 

της οµορφιάς της. Τώρα πια ήταν µια ώριµη γυναίκα µε πλήρη συνείδηση της ακτινοβολίας της. Την ακτινοβολία 

αυτή δυνάµωνε ακόµα περισσότερο και η αυτοπεποίθηση την οποία είχε αποκτήσει µε την πάροδο του χρόνου. 

Απολάµβανε το θαυµασµό που της επεφύλασσαν και εξ’ άλλου είχε µάθει να εκτιµά τα οφέλη που προέκυπταν απ’

αυτό. Τώρα πια δεν επέτρεπε να της υπαγορεύουν τι να κάνει και επέβαλλε µάλιστα τις επιθυµίες της και στο 

Φραγκίσκο Ιωσήφ. Εκείνος λάτρευε την «αγγελική του Σίσσυ» εξ αποστάσεως, χωρίς ποτέ να µπορέσει να βρει 

τρόπο να την πλησιάσει πραγµατικά.

Η οµορφιά της Ελισάβετ είχε γίνει πλέον µύθος και οι δηµόσιες εµφανίσεις της προκαλούσαν αναµενόµενο 

πάταγο. Ο εντυπωσιασµός που προκαλούσε δεν οφειλόταν όµως σε µακιγιάζ, αρώµατα ή άλλα τεχνητά µέσα 

οµορφιάς, τα οποία εκείνη απέρριπτε συλλήβδην. Αντίθετα, ήταν αποτέλεσµα ενός συναρπαστικού κοκτέιλ πολλών 

φυσικών ιδιοτήτων που διέθετε η αυτοκράτειρα: Το ανάστηµά της, η λεπτή και ευλύγιστη σιλουέτα της, τα πλούσια 

µαλλιά της, τα φορέµατά της, αλλά και το γεµάτο µεγαλοπρέπεια στυλ που είχε στο µεταξύ υιοθετήσει. 

Στην περίοδο αυτή της άρεσε να ποζάρει για πορτραίτο της και κυρίως για φωτογραφίες. ∆ιακατεχόταν από το 

φόβο, µήπως και ο κόσµος δε θα τη θυµόταν µε τη οµορφιά της νιότης της. Όταν παρατήρησε τα πρώτα σηµάδια 

των γηρατειών, αποσύρθηκε. Από τη µέση της ζωής της και έπειτα, δεν επέτρεπε πια σε κανέναν να φτιάξει το 

πορτραίτο της. Στις δηµόσιες εµφανίσεις της άρχισε να κρύβει το πρόσωπό της πίσω από την απαραίτητη πλέον 

βεντάλια της. Οι πορτραιτίστες ζωγράφοι αναγκαζόντουσαν να χρησιµοποιήσουν παλιότερες απεικονίσεις της. Για 

το λόγο αυτό, είναι σχεδόν αδύνατο να διαπιστωθεί πώς ήταν η µορφή της πραγµατικά, (βλ. Σελ. 114 και 115). Η Σίσσυ σε

ηλικία 26

χρονών.
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Ο Φραντς Ξάβερ Βίντερχαλτερ είχε την τιµή να του επιτραπεί να φιλοτεχνήσει δύο τολµηρά για την 

εποχή εκείνη πορτραίτα της αυτοκράτειρας, αφού την απεικόνιζαν µε τα µαλλιά λυµένα,. (εδώ και 

δεξιά). Αυτό ήταν το αγαπηµένο πορτραίτο του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το οποίο βρισκόταν στο γραφείο 

του στο Σένµπρουν.

(εδώ και 

Αργότερα, τα µαλλιά της

Σίσσυ, θα έφταναν ως

τους αστραγάλους της. 

Μερικές φορές, για να

ανακουφιστεί λίγο το

κεφάλι της από όλο αυτό

το βάρος και να 

µετριαστούν οι

πονοκέφαλοι, κρεµούσαν 

για αρκετή ώρα τα µαλλιά

της σε ένα σκοινί 

αναρτηµένο πάνω από την

καθιστή αυτοκράτειρα. 
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