


ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΒΟΗΜΙΑ

Γ ια τον Σέρλοκ Χολμς εκείνη είναι πάντα η ιδανική 
γυναίκα. Σπάνια τον έχω ακούσει να την αναφέρει 

με άλλο όνομα. Στα μάτια του, εκείνη επισκιάζει και επικρα
τεί σε όλο το γυναικείο φύλο. Αυτό που ένιωθε για την Ιρέν 
Άντλερ δεν ήταν έρωτας. Όλα τα συναισθήματα, και ιδιαίτερα 
αυτό, ήταν ασυμβίβαστα με το ψυχρό, λογικό, αλλά αξιοθαύ
μαστα ισορροπημένο μυαλό του. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, 
η πιο τέλεια συλλογιστική και παρατηρητική μηχανή που 
γνώρισε ποτέ ο κόσμος. Σαν εραστής όμως δεν τα κατάφερ
νε καθόλου καλά. Ποτέ δεν μιλούσε για τα τρυφερά πάθη, 
παρά μόνο με χλεύη και ειρωνεία. Για τον παρατηρητή ήταν 
πράγματα αξιολάτρευτα – ιδανικά για να διαπιστώσει κανείς 
τις προθέσεις και τις ενέργειες κάποιου. Για τον εκπαιδευμένο 
λογικό συζητητή όμως, το να παραδεχτεί τέτοιου είδους εισβο
λή στην εκλεπτυσμένη και τέλεια ρυθμισμένη ιδιο συγκρασία 
του ήταν σαν να επέτρεπε σε έναν παραμορφωτικό παράγο
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ντα να ανατρέψει και να θέσει υπό αμφισβήτηση όλα τα πνευ
ματικά του συμπεράσματα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι 
τόσο ενοχλητικό όσο ένα δυνατό συναίσθημα σαν αυτό. Δεν 
υπήρχε παρά μόνο μια γυναίκα γι’ αυτόν και εκείνη η γυναί
κα ήταν η πρώην Ιρέν Άντλερ, η ανάμνηση της οποίας ήταν 
αμφίβολη και γεμάτη ερωτηματικά.

Είχα πολύ καιρό να συναντήσω τον Χολμς. Ο γάμος μου 
μας είχε απομακρύνει. Η δική μου απόλυτη ευτυχία και τα 
ενδιαφέροντα του σπιτιού, που κάνουν τον άντρα να νιώθει 
κυρίαρχος, ήταν αρκετά για να με απορροφήσουν ολοκληρω
τικά, ενώ ο Χολμς, ο οποίος σιχαινόταν κάθε είδους κοινω
νικότητα με όλη του την ψυχή, παρέμεινε στο σπίτι μας, στην 
Μπέικερ Στριτ, θαμμένος μέσα στα βιβλία του, εναλλάσσοντας 
κάθε βδομάδα την κοκαΐνη και τη φιλοδοξία, τη νάρκη του 
ναρκωτικού και τη δυναμική ενέργεια της παράξενης φύσης 
του. Τον ενδιέφερε ακόμα πάρα πολύ, όπως πάντα άλλωστε, 
η μελέτη του εγκλήματος, και χρησιμοποιούσε την εξαιρετι
κή του ικανότητα παρατήρησης εμμένοντας σ’ αυτά τα συ
μπεράσματα και ξεδιαλύνοντας εκείνα τα μυστήρια που είχε 
εγκαταλείψει η αστυνομία επειδή τα θεωρούσε άλυτα. Κάπου 
κάπου μάθαινα τα κατορθώματά του: για τη δικαστική κλήση 
του στην Οδησσό στην υπόθεση φόνου του Τρέποφ, την εξι
χνίαση της μυστηριώδους τραγωδίας των αδελφών Άτκινσον 
στο Τρινκομάλε και, βέβαια, την αποστολή που είχε φέρει σε 
πέρας τόσο επιδέξια και με πλήρη επιτυχία και που αφορούσε 
τη βασιλική οικογένεια της Ολλανδίας. Πέρα όμως από τις 
δραστηριότητές του, που απλώς μοιραζόμουν με όλους τους 
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αναγνώστες του ημερήσιου τύπου, ελάχιστα πράγματα ήξερα 
για τον παλιό φίλο και συνεργάτη μου.

Μια νύχτα –ήταν 20 Μαρτίου 1888– γύριζα από μια επί
σκεψη σ’ έναν ασθενή –διότι τώρα είχα επιστρέψει στην πο
λιτική ζωή–, όταν τα βήματά μου με οδήγησαν στην Μπέικερ 
Στριτ. Καθώς πέρασα την πολύ γνωστή εξώπορτα, που ήταν 
συνδεδεμένη στο μυαλό μου με τις ερωτικές μου περιπέτειες 
και με τα σκοτεινά περιστατικά του γραφείου στη Σκάρλετ, μ’ 
έπιασε μεγάλη επιθυμία να δω πάλι τον Χολμς και να μάθω 
με τι απασχολεί τις υπερφυσικές του δυνάμεις. Τα δωμάτιά 
του ήταν κατάφωτα και, καθώς κοίταξα προς τα πάνω, είδα 
την ψηλή φιγούρα του να περνάει δυο φορές μπροστά από 
το παράθυρο. Περπατούσε απαλά, ανυπόμονα, με το κεφάλι 
γερμένο στο στήθος και τα χέρια πλεγμένα πίσω. Για μένα, 
που γνώριζα κάθε διάθεση και συνήθειά του, η στάση κι ο 
τρόπος του έλεγαν τη δική τους ιστορία. Με κάτι ήταν απα
σχολημένος πάλι. Είχε ξυπνήσει από τα εφιαλτικά του όνει
ρα και απασχολούσε το μυαλό του με κάποιο νέο πρόβλημα. 
Χτύπησα το κουδούνι και βρέθηκα στο δωμάτιο που κάποτε 
υπήρξε και δικό μου.

Το καλωσόρισμά του δεν ήταν διαχυτικό. Σπάνια ήταν, 
νομίζω όμως ότι χάρηκε που με είδε. Χωρίς να πει ούτε λέξη, 
αλλά και δίχως να μ’ αφήσει από τα μάτια του, μου έκανε νόη
μα να καθίσω σε μια πολυθρόνα, μου πέταξε την ταμπακιέρα 
με τα τσιγάρα του και μου έδειξε ένα μπαρ με ποτά και ένα 
γκαζοζέν στη γωνία. Μετά στάθηκε μπροστά στο τζάκι και με 
επιθεώρησε με τον μοναδικό, ερευνητικό τρόπο του.
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«Νομίζω ότι ο γάμος σού έκανε καλό, Γουάτσον. Έχεις πά
ρει κάμποσα κιλά από τότε που σε είδα για τελευταία φορά».

«Εφτά κιλά» απάντησα.
«Εγώ υπολόγιζα λίγα παραπάνω. Φαντάζομαι, Γουάτσον, 

ότι είναι από την καλοπέραση. Βλέπω ότι άρχισες δουλειά 
πάλι. Δεν μου είπες ότι σκόπευες να εργαστείς».

«Πώς το ξέρεις λοιπόν;»
«Το καταλαβαίνω, το συμπεραίνω. Πώς γνωρίζω ότι τε

λευταία έγινες μούσκεμα κι ότι έχεις μια πάρα πολύ αδέξια κι 
απρόσεκτη υπηρέτρια;»

«Αγαπητέ μου Χολμς, αυτό πάει πολύ» είπα. «Σίγουρα 
θα σε είχαν κάψει αν ζούσες λίγους αιώνες πριν. Είναι αλή
θεια ότι έκανα ένα περίπατο στην εξοχή και γύρισα σπίτι σε 
κακό χάλι. Έχω αλλάξει όμως τα ρούχα μου και απορώ πώς 
το κατάλαβες. Όσο για τη Μαίρη Τζέιν, είναι αδιόρθωτη και 
η γυναίκα μου την παρατηρεί συνέχεια, δεν μπορώ όμως να 
καταλάβω πώς το συμπέρανες».

Χαμογέλασε κι έτριψε μεταξύ τους τις μεγάλες, νευρώδεις 
παλάμες του.

«Είναι πολύ απλό» είπε. «Τα μάτια μου λένε ότι στο εσω
τερικό του αριστερού σου παπουτσιού, εκεί που το φωτίζει 
η φωτιά, το δέρμα είναι κομμένο σε έξι παράλληλα σημεία. 
Προφανώς, τα προκάλεσε κάποιος που έξυσε πολύ αδέξια τις 
άκρες της σόλας για να ξεκολλήσει την ξερή λάσπη. Επομέ
νως καταλαβαίνεις το διπλό συμπέρασμά μου, ότι ήσουν έξω 
με απαίσιο καιρό κι ότι έχεις μια ιδιαίτερα κακή υπηρέτρια. 
Όσο για τη δουλειά σου, όταν ένας κύριος μπαίνει στο σπί
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τι μου και μυρίζει ιώδιο, έχει ένα μαύρο σημάδι από νιτρικό 
αλάτι πάνω στον δεξιό δείκτη κι ένα εξόγκωμα στο πλάι του 
καπέλου του, που φανερώνει το σημείο που έχει κρύψει το 
στηθοσκόπιό του, θα πρέπει να είμαι πραγματικά χαζός για να 
μην καταλάβω ότι είναι γιατρός εν ενεργεία».

Δεν μπόρεσα να μην γελάσω με την ευκολία που ανέλυσε 
τα συμπεράσματά του:

«Όταν σε ακούω να εξηγείς τις απόψεις σου, το πρώτο 
πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι η υπόθεση είναι τόσο παιδα
ριώδης, που εύκολα θα μπορούσα να την καταλάβω και μό
νος μου, αν και όποτε προβάλλεις τα στοιχεία σου μπερδεύο
μαι ώσπου να εξηγήσεις τη σκέψη σου. Επιπλέον, πιστεύω ότι 
τα μάτια μου είναι το ίδιο γερά όσο και τα δικά σου».

«Απόλυτα» απάντησε.
Άναψε ένα τσιγάρο, κάθισε βαριά σε μια πολυθρόνα και 

συνέχισε:
«Βλέπεις, αλλά δεν παρατηρείς. Η διαφορά είναι ολοφά

νερη. Έχεις δει αρκετές φορές τα σκαλοπάτια που ανεβαίνουν 
από την είσοδο σ’ αυτό εδώ το δωμάτιο, έτσι δεν είναι;»

«Πολλές φορές».
«Πόσες;»
«Καμιά εκατοστή φορές».
«Τότε, πες μου πόσα είναι».
«Πόσα είναι; Δεν ξέρω».
«Δεν έχεις παρατηρήσει. Τα έχεις δει όμως. Αυτό θέλω να 

πω. Εγώ γνωρίζω ότι τα σκαλοπάτια είναι δεκαεφτά, γιατί και 
τα είδα και τα παρατήρησα. Με την ευκαιρία λοιπόν, επειδή 
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σε ενδιαφέρουν αυτά τα μικρά προβλήματα κι επειδή είσαι 
αρκετά καλός για να εξιστορείς μια ή δυο επιπόλαιες εμπειρίες 
μου, μπορεί να ενδιαφέρεσαι γι’ αυτό».

Πήρε από το τραπέζι ένα κομμάτι χαρτί από ένα χοντρό 
ροζ σημειωματάριο, που ήταν ανοιχτό.

«Ήρθε με το ταχυδρομείο» είπε. «Διάβασέ το δυνατά».
Το σημείωμα δεν είχε ημερομηνία, ούτε υπογραφή ή 

διεύ θυνση.
«Θα σας επισκεφθεί απόψε, στις οχτώ παρά τέταρτο, ένας 

κύριος ο οποίος επιθυμεί να σας συμβουλευθεί για ένα πολύ 
σοβαρό ζήτημα. Οι πρόσφατες υπηρεσίες σας σ’ έναν από τους 
βασιλικούς οίκους της Ευρώπης απέδειξαν ότι είστε κάποιος 
που μπορούν να του εμπιστευθούν πολύ σοβαρά θέματα, τα 
οποία δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν υπερβολικά. Αυτές 
τις πληροφορίες πήραμε από παντού. Να βρίσκεστε την κα
θορισμένη ώρα στο σπίτι σας και μην προσβληθείτε αν ο επι
σκέπτης σας φοράει μάσκα» έλεγε το σημείωμα.

«Αυτό είναι πράγματι μυστηριώδες» παρατήρησα. «Τι φα
ντάζεσαι να συμβαίνει;»

«Δεν έχω ακόμη στοιχεία. Είναι σημαντικό λάθος να βγά
ζεις συμπεράσματα χωρίς να έχεις στοιχεία. Σωστό είναι να 
προσαρμόζεις τα γεγονότα στη θεωρία και όχι τις θεωρίες στα 
γεγονότα. Υπάρχει όμως το σημείωμα. Τι συμπεραίνεις απ’ 
αυτό;»

Εξέτασα προσεκτικά τον γραφικό χαρακτήρα και το χαρτί 
πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο.

«Ο άνθρωπος που το έγραψε ήταν, υποθέτω, ευκατάστα
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στος» παρατήρησα, προσπαθώντας να μιμηθώ το είδος συλ
λογισμού του συντρόφου μου. «Αυτό το χαρτί είναι ακριβό. 
Είναι περίεργα γερό και σκληρό».

«Περίεργα! – αυτό είναι ακριβώς» είπε ο Χολμς. «Δεν εί
ναι καν εγγλέζικο χαρτί. Κράτησέ το ψηλά στο φως».

Το σήκωσα και τότε είδα ένα μεγάλο Ε μαζί μ’ ένα μικρό 
γ, ένα Χ, κι ένα μεγάλο Γ μ’ ένα μικρό τ, τυπωμένα μέσα στην 
υφή του χαρτιού.

«Τι συμπεραίνεις από αυτό;» ρώτησε ο Χολμς.
«Χωρίς αμφιβολία, το όνομα του κατασκευαστή ή, μάλλον, 

το μονόγραμμά του».
«Τίποτε απ’ τα δύο. Το Γ με το μικρό τ σημαίνει “Γκέσελ

σαφτ”, που στα γερμανικά σημαίνει “εταιρεία”. Είναι κάτι σαν 
το δικό μας “Σία”. Το Χ, φυσικά, σημαίνει “χαρτί”. Όσο τώρα 
για το Ε και το γ, ας ρίξουμε μια ματιά στην εγκυκλοπαίδεια».

Κατέβασε ένα βαρύ καφέ τόμο από τα ράφια του.
«Έγκλοου, Έγκλονιτζ – εδώ είμαστε, Έγκρια. Είναι μια 

γερμανόφωνη επαρχία στη Βοημία, κοντά στο Κάρλσμπαντ. 
Είναι γνωστό επειδή εκεί πέθανε ο Βαλενστάιν, καθώς και 
για τα πολυάριθμα εργοστάσια κρυστάλλων και χαρτοποιίας. 
Χα, χα! Αγόρι μου, τι λες τώρα;»

Τα μάτια του άστραψαν και φύσηξε θριαμβευτικά μια γα
λάζια τολύπα καπνού από το τσιγάρο του.

«Το χαρτί κατασκευάστηκε στη Βοημία» είπα.
«Ακριβώς. Και ο άνθρωπος που έγραψε το σημείωμα είναι 

Γερμανός. Πρόσεξες πόσο περίεργη σύνταξη έχει η πρότασή 
του; “Αυτές τις πληροφορίες πήραμε από παντού”. Ένας Γάλ
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λος ή Ρώσος δεν θα το έγραφε έτσι. Γερμανός είναι αυτός που 
έχει τέτοια αγένεια με τα ρήματα. Απομένει λοιπόν ν’ ανακα
λύψουμε τι θέλει αυτός ο Γερμανός που γράφει σε χαρτί από 
τη Βοημία και προτιμάει να φοράει μάσκα. Κι έρχεται εδώ, αν 
δεν κάνω λάθος, για να λύσει όλες τις απορίες μας».

Ενώ μιλούσε ακόμη, ακούστηκε ένας δυνατός ήχος από 
οπλές αλόγων και τροχούς άμαξας πάνω στο πλακόστρωτο, 
και μετά ένα δυνατό τράβηγμα του σήμαντρου. Ο Χολμς σφύ
ριξε με θαυμασμό.

«Ζευγάρι ακούω από τον ήχο» είπε. «Ναι» συνέχισε κοι
τάζοντας έξω από το παράθυρο. «Μια όμορφη, μικρή άμαξα 
κι ένα ζευγάρι όμορφα άλογα. Εκατόν πενήντα γκινέες το ένα. 
Υπάρχουν χρήματα στην υπόθεση, Γουάτσον, αν δεν υπάρχει 
τίποτε άλλο».

«Καλύτερα να πηγαίνω, Χολμς».
«Καθόλου, γιατρέ. Μείνε εκεί που είσαι. Είμαι χαμένος 

χωρίς τον δικό μου Μπόσουελ. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, θα είναι 
ενδιαφέρον. Θα είναι κρίμα να το χάσεις».

«Ο πελάτης σου, όμως…»
«Άσ’ τον αυτόν. Ίσως να χρειαστούμε, τόσο εγώ όσο κι αυ

τός, τη βοήθειά σου. Έρχεται. Γιατρέ, κάθισε σ’ αυτή την πολυ
θρόνα και πρόσεξέ μας καλά».

Το αργό και βαρύ βήμα που είχε ακουστεί στα σκαλιά και 
τον διάδρομο σταμάτησε έξω ακριβώς από την πόρτα. Μετά 
ακούστηκε ένα δυνατό και σταθερό χτύπημα.

«Περάστε!» είπε ο Χολμς.
Μπήκε ένας άντρας πανύψηλος και γεροδεμένος σαν τον 
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Ηρακλή. Τα ρούχα του ήταν πανάκριβα και τόσο πολυτελή, 
που θα μπορούσαν στην Αγγλία να θεωρηθούν κακόγου
στα. Το σταυρωτό του παλτό ήταν γαρνιρισμένο με λωρίδες 
αστρακάν στα μανίκια και στο μπροστινό μέρος, ενώ ο σκου
ρόχρωμος μπλε μανδύας που ήταν ριγμένος στους ώμους 
του ήταν φοδραρισμένος με μεταξωτό ύφασμα κι έδενε στον 
λαιμό με μια πόρπη που είχε ένα μόνο αστραφτερό κόκ
κινο σμαράγδι. Οι μπότες του, που του έφταναν ως το γό
νατο, ήταν γαρνιρισμένες με μια πλούσια καφέ γούνα και 
συμπλήρωναν την εντύπωση του βάρβαρου πλούτου που 
δήλωνε η όλη εμφάνισή του. Στα χέρια του κρατούσε ένα 
καπέλο με φαρδύ μπορ, ενώ στο πάνω μέρος του προσώπου 
του φορούσε μια μαύρη μάσκα που κάλυπτε και τα μάγουλά 
του. Φαίνεται ότι την είχε βάλει μόλις πριν από λίγο, γιατί 
το χέρι του την έπιανε ακόμη καθώς έμπαινε μέσα. Από το 
υπόλοιπο πρόσωπό του έμοιαζε άνθρωπος με δυνατό χαρα
κτήρα, με σαρκώδες κρεμαστό κάτω χείλος και μακρύ, ίσιο 
πιγούνι, υποδηλωτικό του επαναστάτη που κρυβόταν κάτω 
από την πολυτέλεια.

«Πήρατε το μήνυμά μου;» ρώτησε με βαθιά, τραχιά φωνή, 
με πολύ έντονη γερμανική προφορά. «Σας έστειλα ειδοποίη
ση πως θα ερχόμουν!»

Μας κοίταξε και τους δύο, σαν να μην ήξερε σε ποιον να 
απευθυνθεί.

«Καθίστε, παρακαλώ» είπε ο Χολμς. «Αποδώ ο φίλος και 
συνάδελφος δόκτωρ Γουάτσον, που καμιά φορά με βοηθάει 
στις υποθέσεις μου. Με ποιον έχω την τιμή να μιλάω;»
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«Μπορείτε να με ονομάζετε κόμη φον Κραμ. Είμαι ευγε
νής από τη Βοημία. Απ’ ό,τι κατάλαβα, αυτός ο κύριος, ο φίλος 
σας, είναι έντιμος και εχέμυθος, και μπορώ ενώπιόν του να 
εμπιστευθώ ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Αν κάνω λάθος, 
θα προτιμούσα να συνομιλήσω μόνος μαζί σας».

Σηκώθηκα να φύγω, αλλά ο Χολμς μ’ έπιασε από τον 
καρπό και μ’ έσπρωξε πίσω στην καρέκλα μου.

«Ή δύο ή κανένας!» είπε. «Μπορείτε να πείτε οτιδήποτε 
θέλετε σ’ εμένα, μπροστά σ’ αυτόν τον κύριο».

Ο κόμης ανασήκωσε τους φαρδείς ώμους του.
«Τότε πρέπει ν’ αρχίσω» είπε «ζητώντας κι από τους δυο 

σας πλήρη εχεμύθεια για δύο χρόνια. Έπειτα από αυτό το 
χρονικό διάστημα, το θέμα δεν θα είναι σημαντικό. Προς το 
παρόν, αυτό που θα σας πω είναι τόσο σοβαρό, που μπορεί να 
επηρεάσει την ιστορία της Ευρώπης!»




