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Το θύμα

Τ Ο ΑΠΟΓΕΥΜΑ της 26ης Σεπτεμβρίου 1849, ο  
 Έντγκαρ Άλλαν Πόε σταμάτησε στο ιατρείο του 

Τζον Κάρτερ, στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, για να πά-
ρει ένα παυσίπονο για τον πυρετό που τον ταλαιπω-
ρούσε. Έπειτα διέσχισε τον δρόμο και δείπνησε σε το-
πικό πανδοχείο. Πήρε μαζί του, κατά λάθος, τη θήκη 
από ινδικό καλάμι του ξίφους του γιατρού Κάρτερ.

Ο Πόε επρόκειτο να επιβιβαστεί στο ατμόπλοιο 
για τη Βαλτιμόρη. Αυτή ήταν η πρώτη στάση στη δια-
δρομή του για τη Νέα Υόρκη όπου έπρεπε να διεκ-
περαιώσει κάποιες υποθέσεις. Το πλοίο θα αναχω-
ρούσε στις τέσσερις η ώρα το επόμενο πρωί, για ένα 
ταξίδι που θα διαρκούσε περίπου είκοσι πέντε ώρες. 
Οι φίλοι του που τον αποχαιρέτησαν τον βρήκαν εύ-
θυμο και νηφάλιο. Υπολόγιζε ότι θα απουσίαζε από 
το Ρίτσμοντ για δύο βδομάδες. Όμως ξέχασε να πά-
ρει μαζί του τη βαλίτσα του. Αυτή είναι η τελευταία 
επιβεβαιωμένη φορά που κάποιος είδε τον Πόε μέ-
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χρι που βρέθηκε ετοιμοθάνατος σε μια ταβέρνα έξι 
μέρες αργότερα.

Έφτασε στη Βαλτιμόρη την Παρασκευή 28 Σεπτεμ-
βρίου. Ξέμεινε στην πόλη, αντί να συνεχίσει στη Φι-
λαδέλφεια, την επόμενη στάση στη διαδρομή του για 
τη Νέα Υόρκη, και υπάρχουν αφηγήσεις ότι τον είδαν 
να πίνει. Ενδεχομένως να έπινε για να αποφεύγει τις 
επενέργειες του πυρετού. Ίσως να φοβόταν μια ξαφ-
νική καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί στο Ρίτσμοντ 
του είχαν πει ότι η επόμενη κρίση θα ήταν μοιραία.

Είναι πιθανό στη συνέχεια να πήγε με το τρένο στη 
Φιλαδέλφεια. Εκεί επισκέφθηκε μερικούς φίλους, και 
μέθυσε ή αρρώστησε. Το επόμενο πρωί, κι ενώ βρι-
σκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, δήλωσε ότι θα συνέ-
χιζε για τη Νέα Υόρκη. Στην πραγματικότητα όμως, 
είτε τυχαία είτε σκόπιμα, επέστρεψε στη Βαλτιμό-
ρη. Αβάσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι προσπάθη-
σε έπειτα να γυρίσει για άλλη μια φορά στη Φιλα-
δέλφεια, όμως βρέθηκε «αναίσθητος» στο τρένο. Ο 
προϊστάμενος της αμαξοστοιχίας τον πήρε πίσω στη 
Βαλτιμόρη. Η αλήθεια παραμένει άγνωστη. Τα πά-
ντα καλύπτονται από ομίχλη.

Ο Νίλσον Πόε, ο ξάδερφός του, έγραψε αργότε-
ρα στην πεθερά και ανεπίσημη κηδεμόνα του Πόε, 
Μαρία Κλεμ, ότι «δεν έχω μπορέσει να εξακριβώσω 
τι ώρα έφτασε στην πόλη [τη Βαλτιμόρη], πού πέ-
ρασε τον καιρό του όσο ήταν εκεί, ή υπό ποιες συν-
θήκες». Παρά τις έρευνες και τις εικασίες, δεν έχει 



χυθεί περισσότερο φως σε αυτό το ζήτημα. Ίσως να 
περιφερόταν στους δρόμους, ή να πήγαινε τρεκλί-
ζοντας από ταβέρνα σε ταβέρνα. Το μόνο σίγουρα 
γνωστό είναι ότι, στις 3 Οκτωβρίου, ένας τυπογρά-
φος σε εφημερίδα έστειλε ένα μήνυμα στον Τζόζεφ 
Έβανς Σνόντγκρας: «Υπάρχει ένας κύριος, αρκετά 
εξαντλημένος, στην 4η εκλογική περιφέρεια του Ρά-
ιαν, ο οποίος ονομάζεται Έντγκαρ Α. Πόε και δεί-
χνει εξαιρετικά καταπονημένος, λέει ότι είναι γνω-
στός σας και σας διαβεβαιώ ότι χρήζει άμεσης βοή-
θειας». Ο Σνόντγκρας ήταν ο εκδότης του Saturday 
Visiter, στο οποίο είχε αρθρογραφήσει ο Πόε. «Η 4η 
εκλογική περιφέρεια του Ράιαν» αναφέρεται σε μια 
ταβέρνα που χρησιμοποιούνταν ως εκλογικό κέντρο 
για τις εκλογές του Κογκρέσου οι οποίες λάμβαναν 
χώρα εκείνη τη μέρα· Ράιαν ήταν το όνομα του ιδι-
οκτήτη της ταβέρνας.

Το σημείωμα του τυπογράφου ήταν αρκετά σοβα-
ρό ώστε να κάνει τον Σνόντγκρας να πάει να τον συ-
ναντήσει. Μπήκε στο μπαρ όπου βρήκε τον Πόε να 
κάθεται, ζαλισμένος, έχοντας γύρω του ένα πλήθος 
«μεθύστακες». Τα παράταιρα ρούχα του τράβηξαν 
την προσοχή του Σνόντγκρας. Φορούσε ένα κουρελια-
σμένο ψάθινο καπέλο, κι ένα παντελόνι που του έπε-
φτε μεγάλο. Είχε ένα μεταχειρισμένο παλτό, αλλά 
δεν φαινόταν να φορά γιλέκο ή φουλάρι. Με εξαί-
ρεση ίσως το ψάθινο καπέλο, δεν ήταν αυτά τα ρού-
χα με τα οποία είχε φύγει από το Ρίτσμοντ. Προκα-
λεί ωστόσο έκπληξη το γεγονός ότι είχε ακόμα στην 
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κατοχή του τη θήκη από ινδικό καλάμι του γιατρού 
Κάρτερ. Μεθυσμένος και ταλαιπωρημένος καθώς 
ήταν, ίσως να το είχε περάσει για αμυντικό όργανο.

Ο Σνόντγκρας δεν τον πλησίασε, αλλά ζήτησε ένα 
δωμάτιο γι’ αυτόν στην ίδια ταβέρνα. Επρόκειτο να 
ειδοποιήσει τους συγγενείς του Πόε στη Βαλτιμόρη, 
όταν συμπτωματικά κατέφθασαν δύο από αυτούς. Ο 
ένας ήταν ο ξάδερφος του Πόε, Χένρυ Χέρρινγκ, ο 
οποίος είχε έρθει στην ταβέρνα για εκλογικές υπο-
θέσεις. Ήταν συγγενής ενός πολιτικού της περιοχής. 
Ο Σνόντγκρας θυμάται ότι «αρνήθηκαν να τον περι-
θάλψουν οι ίδιοι» επειδή όταν είχε ξαναμεθύσει στο 
παρελθόν τούς είχε προσβάλει· αντίθετα πρότειναν ο 
Πόε να μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο. Κατάφε-
ραν να τον βάλουν στην άμαξα, σαν να κουβαλούσαν 
«ένα πτώμα», και εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο της Ουάσινγκτον.

Ο γιατρός του νοσοκομείου, Τζον Μόραν, ανέφε-
ρε αργότερα ότι ο Πόε παρέμεινε «χωρίς να έχει συ-
ναίσθηση της κατάστασής του» μέχρι νωρίς το επό-
μενο πρωί. Τον λήθαργό του διαδέχθηκε «τρέμουλο 
των άκρων» καθώς και παραλήρημα όπου «μιλούσε 
αδιάκοπα – και συνομιλούσε με απλανές βλέμμα με 
φασματικά και φανταστικά αντικείμενα στους τοί-
χους». Μόλις τη δεύτερη μέρα της εισαγωγής του, 
την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, ανέκτησε την ηρεμία 
του. Άρχισε να μιλά, χωρίς όμως ειρμό. Είπε στον 
γιατρό ότι είχε σύζυγο στο Ρίτσμοντ, το οποίο ήταν 
αναληθές, και πως δεν ήξερε πότε είχε φύγει από 



αυτή την πόλη. Ο γιατρός τότε τον διαβεβαίωσε πως 
σύντομα οι φίλοι του θα βρίσκονταν κοντά του, το 
οποίο του προκάλεσε έντονη θλίψη και κατηγορούσε 
τον εαυτό του πως είχε ξεπέσει, υποστηρίζοντας ότι 
το καλύτερο που θα είχε να κάνει ένας φίλος γι’ αυ-
τόν θα ήταν να τινάξει τα μυαλά του (του Πόε) στον 
αέρα. Έπειτα έπεσε σε λήθαργο.

Μόλις ξύπνησε τον έπιασε παραλήρημα. Το από-
γευμα του Σαββάτου άρχισε να φωνάζει δυνατά «Ρέ-
υνολντς», το οποίο συνεχίστηκε ως τις τρεις το επό-
μενο πρωί της Κυριακής. «Εξαντλημένος από την 
προσπάθεια», έγραψε ο γιατρός, «σώπασε και φά-
νηκε να ξεκουράζεται για λίγο, έπειτα κούνησε απα-
λά το κεφάλι του και είπε ‘‘Κύριε, βοήθησε τη δύ-
στυχη ψυχή μου’’ και ξεψύχησε». Αυτή είναι η μαρ-
τυρία του γιατρού Μόραν την οποία έγραψε στη Μα-
ρία Κλεμ πέντε βδομάδες μετά τα γεγονότα που πε-
ριγράφει. Παρόλο που ο γιατρός προσπάθησε αργό-
τερα να εξωραΐσει την αφήγησή του, είναι ό,τι πιο 
κοντινό στην αλήθεια διαθέτουμε.

Τι έκανε ο Πόε τις ημέρες που θεωρούνται χαμένες 
στη Βαλτιμόρη; Η πιο κοινά αποδεκτή θεωρία εί-
ναι ότι χρησιμοποιήθηκε ως «υποχείριο» για εκλο-
γικούς σκοπούς, ότι μεταμφιεζόταν με τα ρούχα άλ-
λων ώστε να μπορεί να ψηφίζει περισσότερο από μια 
φορά για έναν συγκεκριμένο υποψήφιο. Αυτοί οι ψεύ-
τικοι ψηφοφόροι κρατούνταν σε «κλουβιά» ή παν-
δοχεία όπου τους πότιζαν με αλκοόλ. Έγινε επίσης 
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γνωστό ότι το όνομα «Ρέυνολντς» που επαναλάμ-
βανε ο Πόε στο τελευταίο του παραλήρημα, ήταν το 
επώνυμο ενός από τους εκλογικούς αντιπροσώπους 
στην ταβέρνα του Ράιαν.

Είναι μια πιθανή εξήγηση, όχι όμως και η μονα-
δική. Υπάρχει η άποψη, για παράδειγμα, ότι είχε 
ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από τις συνδρομές στο 
Stylus, ένα περιοδικό που ετοίμαζε, και κατά συνέ-
πεια τον λήστεψαν. Επίσης, ένας πρόωρος θάνατος 
μπορεί να εξηγηθεί με πολλούς τρόπους, οι οποίοι 
περιλαμβάνουν το τρομώδες παραλήρημα και τη φυ-
ματίωση, την «εγκεφαλική βλάβη» ή έναν όγκο στον 
εγκέφαλο, και τον διαβήτη. Το πηγάδι είναι πολύ 
βαθύ για να ανασύρει κανείς την αλήθεια.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Οκτω-
βρίου και παρευρέθηκαν μόλις τέσσερα άτομα. Ανά-
μεσά τους ο Χένρυ Χέρρινγκ και ο Νίλσον Πόε. Η 
τελετή δεν διήρκεσε περισσότερο από τρία ή τέσσε-
ρα λεπτά. Όπως στα αφηγήματα και στους μύθους 
του, έτσι και η ιστορία του Πόε κλείνει απότομα και 
ακατάληκτα· ένα μυστήριο την ταλανίζει το οποίο 
δεν έχει διαλευκανθεί ποτέ, και ίσως ούτε πρόκειται.




