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Γνώρισα τον Σέρλοκ Χολμς εντελώς κατά 

τύχη. Μου φαίνεται πραγματικά παράξενο 

πώς ένα τέτοιο τυχαίο γεγονός μπορεί να 

επηρεάσει τόσο πολύ την πορεία της ζωής 

ενός ανθρώπου, όμως αυτό ακριβώς συνέ-

βη εκείνη την ημέρα στο Λονδίνο.

Είχα μόλις επιστρέψει στην πόλη το 

1879, μετά τον τραυματισμό μου από σφαί-

ρα στον ώμο, που τερμάτισε την καριέρα 

μου ως στρατιωτικού χειρουργού. Η σύ-

νταξή μου μετά βίας κάλυπτε το ενοίκιο για 

ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ η υγεία μου 

ήταν πολύ ευαίσθητη για να εργαστώ.
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Έπινα ένα ποτό στο μπαρ Κραϊτίριον και 

σκεφτόμουν πώς θα έβρισκα φτηνότερο 

σπίτι για να μείνω, όταν κάποιος με σκού-

ντησε στον ώμο. Γύρισα και είδα τον νεα-

ρό Στάμφορντ, βοηθό μου την εποχή που 

δούλευα στο νοσοκομείο του Αγίου Βαρθο-

λομαίου. Χάρηκα που έβλεπα ένα γνώριμο 

πρόσωπο, κι έτσι τον κάλεσα για φαγητό. 

Πήραμε μια άμαξα Χάνσομ και, ενώ δια

σχίζαμε με θόρυβο τους πολυσύχναστους 

δρόμους του Λονδίνου, μέχρι να φτάσου-

με στο εστιατόριο, του διηγήθηκα με λίγα 

λόγια τις περιπέτειές 

μου. Όσο κουβεντιά-

ζαμε, συνειδητοποίη-

σα πόσο μόνος ήμουν 

πραγματικά.
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— Καημένε μου! είπε ο Στάμφορντ ενώ 

καθόμασταν στο τραπέζι μας και κοιτού-

σαμε τον κατάλογο. Τα τραύματά σου θα 

πρέπει να σε ταλαιπωρούν ακόμη. Με τι 

ασχολείσαι αυτόν τον καιρό;

Άμαξα Χάνσομ

Γρήγορο και σχετικά φτηνό δημόσιο μεταφο-
ρικό μέσο, κατάλληλο για δύο άτομα. Μπορεί 
να στρίβει στις γωνίες χωρίς να γέρνει, πα-
ρότι έχει μόνο δύο ρόδες. Ο αμαξάς κάθε-
ται έξω, στο πίσω μέρος της άμαξας, ώστε οι 
επιβάτες να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν 
ιδιαιτέρως.

Παρόμοια επιλογή αποτελούν οι άμαξες 
Κλάρενς, οι οποίες έχουν τέσσερις ρόδες. Τις 
αποκαλούν «γκρινιάρες» λόγω του θορύβου 
που κάνουν πάνω στο λιθόστρωτο. Είναι χρή-
σιμες σε παρέες περισσότερων των δύο ατό-
μων ή όταν υπάρχουν αποσκευές.
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— Ψάχνω για σπίτι, απάντησα και ανα-

ρωτιόμουν αν είναι δυνατόν να βρεις αξιο-

πρεπή διαμονή σε λογική τιμή.

— Πόσο παράξενο, είπε ο Στάμφορντ. 

Είσαι ο δεύτερος που μου λέει κάτι τέτοιο 

σήμερα.

— Και ποιος ήταν ο πρώτος; ρώτησα.

— Ένας τύπος που δουλεύει στο χημικό 

εργαστήριο του νοσοκομείου, είπε. Αναζη-

τά κάποιον να μοιραστεί μαζί του ένα πε-

ριποιημένο σπίτι που έχει βρει στην οδό 

Μπέικερ.

— Εγώ είμαι ο άνθρωπός του! φώναξα. 

Θα προτιμούσα να ζω με συγκάτοικο παρά 

μόνος.

Ο Στάμφορντ με κοίταξε παράξενα πάνω 

από το ποτήρι του. 
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— Δεν έχεις γνωρίσει ακόμη τον Σέρλοκ 

Χολμς, μου είπε. Ίσως να μη σου αρέσει να 

τον έχεις για μόνιμη συντροφιά.

— Τι έχεις να πεις εναντίον του;

— Τίποτα, είπε ο Στάμφορντ αμέσως. Έχει 

κάπως παράξενες ιδέες, όμως κατά τα άλλα 

είναι μια χαρά άνθρωπος. Γνωρίζει τα πά-

ντα για τη χημεία και του αρέσει να μαζεύει 

ασήμαντες γνώσεις. Δεν έχω την παραμι-

κρή ιδέα τι δουλειά σκοπεύει να κάνει.

— Τον έχεις ρωτήσει ποτέ;

Ο Στάμφορντ κούνησε το κεφάλι του. 
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— Δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που 

μιλάει ιδιαίτερα για τον εαυτό του, ούτε και 

για τίποτε άλλο εδώ που τα λέμε.

— Θα ήθελα να τον γνωρίσω, είπα πρό-

θυμα. Ένας ήσυχος και μελετηρός άντρας 

είναι ακριβώς το είδος ανθρώπου που θα 

προτιμούσα για συγκάτοικο. Ο θόρυβος 

και η φασαρία του Αφγανιστάν μού φτά-

νουν για μια ολόκληρη ζωή.

— Τότε θα πάμε στο εργαστήριο μετά το 

φαγητό, είπε ο Στάμφορντ.

Καθώς κατευθυνόμασταν προς το νοσο-

κομείο με την άμαξα, μου έδωσε μερικές 

ακόμα λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που 

επρόκειτο να συναντήσουμε.
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— Μην τα βάλεις μαζί μου όμως αν δεν 

τα βρείτε, είπε ο Στάμφορντ. Κι εγώ ο ίδιος 

τον έχω συναντήσει μόνο λίγες φορές στο 

εργαστήριο. 

— Αν δεν τα βρούμε, δε θα είναι δύσκο-

λο να διακόψουμε τη συγκατοίκηση, είπα. 

Μου φαίνεται όμως, Στάμφορντ, πρόσθε-

σα κοιτώντας τον επίμονα, ότι υπάρχει κά-

ποιος συγκεκριμένος λόγος που δε θέλεις 

να χρεωθείς την ευθύνη. Ποιος είναι 

αυτός; Πες μου ειλικρινά.
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Ο Στάμφορντ γέλασε. 

— Ο Χολμς μοιάζει κάπως ψυχρός. Νο-

μίζω ότι, αν εκτελούσε ένα πείραμα, δε θα 

δίσταζε να το δοκιμάσει πάνω σε έναν φίλο 

του για να δει τι θα γινόταν. Όχι από κα-

κία, καταλαβαίνεις, απλώς από περιέργεια. 

Θα το δοκίμαζε ακόμα και στον εαυτό του. 

Φαίνεται ότι έχει μεγάλο πάθος για την ξε-

κάθαρη και τεκμηριωμένη γνώση.

— Μπράβο του, πολύ σωστός.

— Ναι, αυτό όμως μπορεί να αγγίξει την 

υπερβολή.

Όλα αυτά με προβλημάτιζαν ώσπου να 

φτάσουμε στο νοσοκομείο.

— Εδώ είμαστε, είπε ο συνοδός μου κα-

θώς κατεβαίναμε από την άμαξα. Τώρα 

μπορείς να κρίνεις μόνος σου.
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Στρίψαμε σε ένα στενό δρομάκι και μπή-

καμε στο νοσοκομείο από μια μικρή πλαϊνή 

πόρτα.

Αφού περιπλανηθήκαμε μέσα στο κτίριο, 

φτάσαμε στο εργαστήριο χημείας. Φαρδιά, 

χαμηλά τραπέζια ήταν καλυμμένα με δοκι-

μαστικούς σωλήνες και λάμπες γκαζιού με 

γαλάζιες φλόγες που τρεμόπαιζαν. Μόνο 

ένας άντρας βρισκόταν στον χώρο, σκυμ-

μένος πάνω σε ένα τραπέζι, τελείως απορ-

ροφημένος από την εργασία του. Ξαφνικά 

πετάχτηκε όρθιος από τη χαρά του.

— Το βρήκα! Το βρήκα!

Έτρεξε προς το μέρος μας, κρατώντας 

έναν δοκιμαστικό σωλήνα στο χέρι. 

— Βρήκα τη χημική ένωση που αντιδρά 

με την αιμοσφαιρίνη! 
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Το πρόσωπό του έλαμπε, με μια ικανο-

ποίηση που, ακόμα και χρυσάφι να είχε 

ανακαλύψει, δε θα μπορούσε να ήταν με-

γαλύτερη. 

— Ο δόκτωρ Γουάτσον, κύριε Σέρλοκ 

Χολμς, είπε ο Στάμφορντ συστήνοντάς μας.

— Πώς είστε; 

Ο άντρας έσφιξε το χέρι μου με απίστευ-

τη δύναμη. 




