Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ είναι το τρίτο από τα τέσσερα αστυνοµικά
µυθιστορήµατα του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ µε ήρωα τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολµς.
Αρχικά δηµοσιεύτηκε σε σειρές στο The Strand Magazine από τον Αύγουστο του
1901 έως τον Απρίλιο του 1902. Σε µεγάλο βαθµό διαδραµατίζεται στο Ντάρτµουρ,
στο Ντέβον της Αγγλίας, και αφηγείται την ιστορία µίας απόπειρας δολοφονίας
εµπνευσµένη από το θρύλο ενός τροµακτικού, διαβολικού κυνηγόσκυλου.

Η έµπνευση
Ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ έγραψε αυτή την ιστορία λίγο µετά την επιστροφή του
από τη Νότια Αφρική, όπου είχε εργαστεί ως γιατρός εθελοντής στο νοσοκοµείο
Langman Field στο Μπλουµφοντέιν. Οι ιδέες του προήλθαν από το θρύλο του
Richard Cabell, που ήταν η βασική έµπνευση για την ιστορία ενός κολασµένου
κυνηγόσκυλου των Μπάσκερβιλ. Ο τάφος του Cabell βρίσκεται στο Buckfastleigh
του Ντέβον[2][3].
Ο γαιοκτήµονας Richard Cabell έζησε κατά τον 17ο αιώνα και ήταν ο τοπικός άρχων
στο Buckfastleigh. Είχε πάθος για το κυνήγι και ήταν αυτό που εκείνες τις ηµέρες
περιγραφόταν ως 'τερατώδης κακός άνθρωπος'. Απέκτησε αυτή τη φήµη για την
ανηθικότητά του και επειδή λεγόταν ότι είχε πουλήσει τη ψυχή του στο ∆ιάβολο.
Υπήρξε επίσης µία φήµη ότι είχε δολοφονήσει τη γυναίκα του. Στις 5 Ιουλίου του
1677 πέθανε, αλλά αυτό ήταν µόνο η αρχή της ιστορίας. Ο θρύλος λέει ότι τη νύχτα
της ταφής του, ένα κοπάδι κυνηγόσκυλα διέσχισαν γαβγίζοντας τον βάλτο και
ούρλιαζαν από τον τάφο του. Από κείνη τη νύχτα, ο Cabell οδηγούσε το κοπάδι µέσω
του βάλτου, συνήθως στην επέτειο του θανάτου του. Αν το κοπάδι δεν ήταν έξω για
κυνήγι, µπορούσε να το βρει κανείς να ουρλιάζει γύρω από τον τάφο. Σε µια
προσπάθεια να αφήσουν τη ψυχή του Cabell να αναπαυθεί, οι χωρικοί έχτισαν ένα
µεγάλο κτίριο γύρω από τον τάφο του, και για να είναι σίγουροι τοποθέτησαν µία
τεράστια πλάκα πάνω από τον τάφο για να µην µπορεί να διαφύγει το φάντασµα του
γαιοκτήµονα[4].
Επιπλέον, η λαογραφία του Ντέβον περιλαµβάνει ιστορίες γύρω από έναν τροµακτικό
υπερφυσικό σκύλο για τον οποίο ίσως να έχει ακούσει ο Κόναν Ντόυλ.
Η περιγραφή του πύργου των Μπάσκερβιλ είναι εµπνευσµένη από µία επίσκεψη του
Κόναν Ντόυλ στο Νόρφολκ. Κάποια άλλα στοιχεία της ιστορίας είναι το προϊόν της
παραµονής του Ντόυλ σ' ένα ξενοδοχείο κοντά στο Κρόµερ, όπου άκουσε για πρώτη
φορά την ιστορία ενός σκύλου-φαντάσµατος. Επισηµαίνεται ότι ο πύργος των
Μπάσκερβιλ όπως τον βλέπει για πρώτη φορά ο Γουάτσον µοιάζει πολύ µε το παλιό
σχολείο του Κόναν Ντόυλ, το Κολέγιο Στόουνυχερστ στο Λάνκασερ, όπως φαίνεται
από το δρόµο[5].

Υπόθεση

Εικονογράφηση από τον Sidney Paget για το Strand Magazine (1902)

Εξώφυλλο από κόµικ
Ο γιατρός Μόρτιµερ επισκέπτεται τον ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολµς και του δείχνει ένα
χειρόγραφο που εξιστορούσε το θάνατο του Χούγκο Μπάσκερβιλ, ενός νεαρού
γλεντζέ, που είχε κληρονοµήσει τον πύργο των Μπάσκερβιλ. Σύµφωνα µε όσα
έγραφαν τα κιτρινισµένα φύλλα του χειρόγραφου, ο Χούγκο βρέθηκε
κατασπαραγµένος στα κοντινά εκεί βαλτοτόπια, ενώ κυνηγούσε µε µια παρέα
καβαλλάρηδων. Μερικοί είπαν ότι είχαν δει ένα άγριο σκυλί να κυνηγάει τον
Χούγκο. Στο τέλος, το χειρόγραφο προειδοποιούσε όλους τους απόγονους του
Μπάσκερβιλ ότι τους περίµενε ο ίδιος θάνατος, αν τολµούσαν να περάσουν νύχτα
από το βάλτο.
Από τότε, εξήγησε ο γιατρός Μόρτιµερ, πολλοί Μπάσκερβιλ βρήκανε µυστηριώδη
θάνατο στο βάλτο. Και επειδή τώρα ερχόταν από τον Καναδά ο τελευταίος
Μπάσκερβιλ, ο σερ Χένρυ, έπρεπε να βρεθεί τρόπος να εµποδισθεί.
Ο Σέρλοκ Χολµς, αφού έκανε ορισµένες ερωτήσεις στο γιατρό Μόρτιµερ για τους
περίοικους και το προσωπικό του πύργου, απάντησε ότι του χρειάζονταν 24 ώρες για
να σκεφτεί.

Την εποµένη, ο γιατρός Μόρτιµερ, συνοδευόµενος από τον Χένρυ Μπάσκερβιλ,
χτυπούσε την πόρτα του Σέρλοκ Χολµς. Ανέφερε στον ντετέκτιβ ότι είχε µιλήσει
στον σερ Χένρυ, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος είχε λάβει προ ολίγου µια
προειδοποίηση που έλεγε: "Αν θέλεις τη ζωή σου και το µυαλό σου, να µείνεις µακριά
από τον βάλτο!".
Το γεγονός φαινόταν ανεξήγητο, αφού κανείς απολύτως δεν ήξερε το ξενοδοχείο στο
οποίο είχε καταλύσει ο σερ Χένρυ. Το περιστατικό αυτό έδειχνε ότι κάποιος
παρακολουθούσε στενά τον νέο κληρονόµο του πύργου. Στη συζήτηση που έγινε, ο
σερ Χένρυ τόνισε ότι τίποτα δεν ήταν ικανό να τον κρατήσει µακριά από τον
προγονικό του πύργο και ότι ήταν αποφασισµένος να πάει και να µείνει εκεί.
Ο Σέρλοκ Χολµς δεν προσπάθησε να µεταπείσει τον σερ Χένρυ. Ζήτησε µόνο να
φάνε µαζί εκείνη την ηµέρα στο ξενοδοχείο που έµενε. Όταν ο γιατρός Μόρτιµερ και
ο σερ Χένρυ έφυγαν, ο Σέρλοκ Χολµς µαζί µε τον βοηθό του, τον δρ. Γουάτσον, τους
ακολούθησαν. ∆ιεπίστωσαν έτσι ότι ένας µυστηριώδης γενειοφόρος παρακολουθούσε
από ένα αµάξι τον σερ Χένρυ. Σε µια στιγµή όµως το αµάξι άρχισε να τρέχει ξέφρενα
και εξαφανίστηκε στο βάθος του δρόµου. Πρόφτασε όµως ο Σέρλοκ Χολµς να
σηµειώσει τον αριθµό του. Τηλεγράφησε αµέσως στο κεντρικό γραφείο αδειών
αµαξών και ζήτησε να µάθει το όνοµα και τη διεύθυνση του αµαξά. Σε λίγο
παρουσιάστηκε µπροστά του ο ίδιος ο αµαξάς και ανέφερε στον Σέρλοκ Χολµς ότι ο
µυστηριώδης γενειοφόρος που είχε µπει στο αµάξι, τού είχε πει ότι ήταν ο περίφηµος
ντετέκτιβ... Σέρλοκ Χολµς.
Την προκαθορισµένη ώρα ο Σέρλοκ Χολµς και ο Γουάτσον έφτασαν στο ξενοδοχείο
όπου έµενε ο σερ Χένρυ. Εκεί ο Σέρλοκ Χολµς πληροφορήθηκε από τον γιατρό
Μόρτιµερ ότι ένας άνθρωπος µε τα χαρακτηριστικά του µυστηριώδους γενειοφόρου,
υπηρετούσε ως οικονόµος στον πύργο των Μπάσκερβιλ. Συνέστησε επίσης στον σερ
Χένρυ να πάρει µαζί του για ασφάλεια τον Γουάτσον[6].
Ο διάσηµος ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολµς θα χρειαστεί όλες του τις δυνάµεις
"στοιχειώδους" εξαγωγής συµπερασµάτων, καθώς και την ανεκτίµητη βοήθεια του
αφοσιωµένου φίλου του, δόκτορα Γουάτσον, για να λύσει το τροµακτικό µυστήριο
της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης µε την προαιώνια κατάρα ενός σκύλουφαντάσµατος.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%A3%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%AF_
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