
Τι (και πως) ξέρει    
ο κύριος Σέρλοκ Χολµς  





«Η δουλειά του ντετέκτιβ είναι θετική 
επιστήµη και ασκείται µε τον ίδιο ψυχρό 
τρόπο. Εσύ, Γουώτσον, προσπάθησες να 
της προσδώσεις ροµαντικά στοιχεία, 
πράγµα τόσο χρήσιµο όσο το να εµπλέξεις 
κάποια ερωτική ιστορία ή απαγωγή στην 
Πέµπτη Πρόταση του Ευκλείδη». 

Το Σήµα των Τεσσάρων  
(The Sign of Four) 



Η Πέµπτη Πρόταση του Ευκλείδη 



Edgar Allan Poe (1809-1849) 

Ο Πατέρας του Γένους (του Whodunit)  
Τα εγκλήµατα της Οδού Μοργκ (1841) 

Το Μυστήριο της Μαρί Ροζέ (1842) 

Το Κλεµένο Γράµµα (1844) 



«Ο Λε Βιγιάρ διαθέτει δύο από τις τρεις    
ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον ιδανικό 
ντετέκτιβ, την παρατήρηση και τη λογική. 
Του λείπει µόνο η γνώση».  

Το Σήµα των Τεσσάρων 
(The Sign of Four) 

Το ιδανικό δείγµα 



Francis Bacon (1561–1626) 

•  Παρατήρηση (περιλαµβάνει τη µεθοδική 
αναζήτηση και το πείραµα) 

•  Ταξινόµηση – Γνώση 
•  Επαγωγή (δηµιουργία νόµων) 



Παρατήρηση 

Κύρια όργανα: αισθήσεις, µεθοδικότητα 



«Στοιχεία! Στοιχεία! Στοιχεία! Δώστε µου 
στοιχεία! Δεν µπορώ να φτιάξω τούβλα 
χωρίς πηλό!» 

Η Περιπέτεια των Κόκκινων Οξιών  

(The Adventure of the Copper Beeches) 



«Ο κόσµος είναι γεµάτος από πράγµατα 
προφανή, που όµως κανείς, ποτέ δεν 
παρατηρεί». 

Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ 
(The Hound of the Baskervilles) 

«Τίποτε δεν µας παραπλανά όσο ένα 
προφανές γεγονός.» 

Το Μυστήριο της Κοιλάδας Μπόσκοµ 
(The Boscombe Valley Mystery) 



«Υπάρχει κάτι άλλο που θες να επισηµάνεις,  
Χολµς;» 
«Το παράξενο γεγονός µε τον σκύλο τη 
νύχτα». 
«Μα ο σκύλος δεν έκανε τίποτε τη νύχτα». 
«Αυτό είναι το παράξενο γεγονός». 

Ασηµένια Φλόγα 
(Silver Blaze) 



Ταξινόµηση-Γνώση 

Κύρια όργανα: µνήµη, µεθοδικότητα 



«O ανθρώπινος νους είναι σαν ένα άδειο 
πατάρι, που µπορούµε να το 
παραγεµίσουµε µε ό,τι επιλέξουµε.              
Ο ανόητος, στοιβάζει εκεί µέσα ό,τι βρει,     
κι έτσι δεν έχει χώρο να βάλει τη γνώση που 
πραγµατικά του είναι χρήσιµη». 

Σπουδή στο Κόκκινο 
(Study in Scarlet) 



«Δεν  καταλαβαίνω πως µου ξέφυγε», είπε ο 
Επιθεωρητής ενοχληµένος. 

«Μπα», είπε ο Χολµς ξαφνικά. «Τι είναι αυτό;» 
Ήταν ένα µικρό σπίρτο, µισοκαµένο, και τόσο 
λασπωµένο, που το  είχα πάρει για σκουπίδι. 

«Ήταν θαµµένο στη λάσπη», είπε ο Χολµς. «Το 
βρήκα µόνο επειδή το αναζήτησα». 

«Τι», απόρησε ο Επιθεωρητής. «Ξέρατε ότι   
θα το βρείτε;» 
«Δεν το θεωρούσα απίθανο», είπε ο Χολµς. 

Η Ασηµένια Φλόγα 
(Silver Blaze) 



Επαγωγή 

Κύρια όργανα: αφαιρετική ικανότητα 



«Αν και οι µεµονωµένοι άνθρωποι είναι 
δυσεπίλυτα προβλήµατα, στο σύνολο τους, 
µετατρέπονται σε µαθηµατική βεβαιότητα. 
Αν και δεν µπορείς ποτέ να υπολογίσεις µε 
ακρίβεια µια µεµονωµένη συµπεριφορά, ο 
µέσος όρος είναι εντελώς προβλέψιµος. Τα 
άτοµα ποικίλουν, αλλά τα ποσοστά µένουν 
σταθερά». 

Το Σήµα των Τεσσάρων 
(The Sign of Four) 



Επαγωγικός Συλλογισµός 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι από αυτό το σακί. 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι άσπρα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ: 
Όλα τα φασόλια σε αυτό το σακί είναι άσπρα. 

Γενικευτικός κανόνας από πολλά στοιχεία.  
Κανόνας µε στατιστική (όχι απόλυτη) ισχύ. 



«Η κατάρα του επαγγέλµατός µας είναι το 
να φτιάχνουµε θεωρίες πριν την ώρα τους, 
πριν αποκτήσουµε τα απαραίτητα στοιχεία».  

H Κοιλάδα του Φόβου  
(The Valley of Fear) 



Λογική (Παραγωγή) 

Κύριο όργανο: κανόνες σκέψης 



«Μερικά προβλήµατα που είναι αδύνατον  
να λυθούν µε βάση τις αισθήσεις (την 
παρατήρηση) µπορούν παρα ταύτα να 
λυθούν µέσα στο σπουδαστήριο». 

Τα Πέντε Κουκούτσια Πορτοκαλιού 
(The Five Orange Pips) 



«Το έγκληµα είναι κοινό. Η λογική, 
σπάνια». 

Η Περιπέτεια των Κόκκινων Οξιών 
(The Adventure of the Copper Beeches) 



Παραγωγικός Συλλογισµός 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:  
Όλα τα φασόλια σε αυτό το σακί είναι άσπρα. 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι από αυτό το σακί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι άσπρα. 

«Τυπικός» κανόνας µε απόλυτη ισχύ. 



«Α, όχι! Ποτέ δεν εικάζω. Είναι 
αποκρουστική συνήθεια – εντελώς 
καταστροφική της λογικής». 

Το Σήµα των Τεσσάρων  
(The Sign of Four) 

Χα χα! 

…κόψε κάτι, Σέρλοκ. 



διστακτικός 

«Απεναντίας, Γουώτσον, τα βλέπεις όλα!     
Κι όµως, αδυνατείς να βγάλεις 
συµπεράσµατα από αυτά που βλέπεις.    
Παραείσαι                    για να βγάλεις 
συµπεράσµατα». 

Η περιπέτεια του Γαλάζιου Ρουµπινιού 
(The Adventure of the Blue Carbuncle). 

διστακτικός 



«Ο Λε Βιγιάρ διαθέτει δύο από τις τρεις   
ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον ιδανικό 
ντετέκτιβ, την παρατήρηση και τη λογική.           
Του λείπει µόνο η γνώση».  

Το Σήµα των Τεσσάρων 
(The Sign of Four) 

«…Διαθέτει δύο από τις τέσσερις ικανότητες 
που χαρακτηρίζουν τον      ιδανικό ντετέκτιβ. 
Του λείπουν µόνο              η γνώση και η 
φαντασία». 

Το ιδανικό δείγµα 



«Να η σηµασία της φαντασίας! Είναι η µία 
ικανότητα την οποία στερείται ο 
Επιθεωρητής Γκρέγκορι. Εµείς κάναµε µια 
υπόθεση του τι µπορεί να συνέβη, 
ενεργήσαµε βάσει της υπόθεσης, και 
δικαιωθήκαµε». 

Η Ασηµένια Φλόγα 
(Silver Blaze) 



«Η ψυχή του Ντουπέν είναι διµερής, είναι 
ένας               - µαθηµατικός». 

Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ 
(The Murders on the Rue Morgue) 

ποιητής ποιητής 



Παρατήρηση  

Παραγωγή (απόδειξη) 

Επαγωγή (induction)  

Απαγωγή (abduction) 

Ταξινόµηση 
Γνώση 

Συµπέρασµα 



Απαγωγή 

Κύριο όργανο: φαντασία 



«Κάποιος κοιτάει το σπίτι µας από το 
απέναντι πεζοδρόµιο». 

«Εννοείς τον συνταξιούχο λοχία των 
πεζοναυτών»; 

Σπουδή στο Κόκκινο  
(A Study in Scarlet) 



Απαγωγικός Συλλογισµός 

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:  
Όλα τα φασόλια σε αυτό το σακί είναι άσπρα. 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι άσπρα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΥΜΕ:  
Ετούτα τα φασόλια είναι από αυτό το σακί. 

Κανόνας µε µερική (όχι απόλυτη) ισχύ. 



«Βλέπεις Γουώτσον, δεν είναι δύσκολο      
να κατασκευάσεις  µια σειρά από λογικές 
προτάσεις,  που η κάθε µια να είναι 
εξαιρετικά απλή, και να προκύπτει µε απλό 
τρόπο από την προηγούµενη. Αλλά αν, 
αφού το κάνεις, εξαφανίσεις όλες τις 
ενδιάµεσες προτάσεις, και κρατήσεις την 
πρώτη και την τελευταία,  το αποτέλεσµα 
µπορεί να είναι πολύ εντυπωσιακό.» 

Η Περιπέτεια των Ανθρώπων που χορεύουν  
(The Adventure of the Dancing Men) 



Dr. Joseph Bell  
•  Σύµπτωµα-Διάγνωση-Διαφοροδιάγνωση 

•  Παρατήρηση, γνώση και… 

•  Ξέρει πράγµατα για τον ασθενή πριν τον 
εξετάσει. 

απαγωγή. 



«Φίλε µου, υπηρέτησες στο στρατό…» 
«Μάλιστα». 
«Δεν είναι καιρός που αποστρατεύθηκες,    
έτσι δεν είναι;» 
«Έτσι». 
«Σε Σκωτσέζικο Σύνταγµα, ε;» 
«Μάλιστα». 
«Πολλά χρόνια υπηρέτησες…» 
«Ναι». 
«Και ήσουν υπαξιωµατικός». 
«Μάλιστα». 



Η µέθοδος των ερωτήσεων 

Μια σειρά απαγωγικών συλλογισµών 
υψηλής πιθανότητας… 
Που περιορίζει σταδιακά το εύρος των 
δυνατοτήτων… 
Οδηγώντας κάθε φορά σε ένα µικρότερο…  
Που µικραίνει ακόµη περισσότερο µε την 
επόµενη ερώτηση. 
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«Η δουλειά του ντετέκτιβ είναι θετική 
επιστήµη και ασκείται µε τον ίδιο ψυχρό 
τρόπο. Εσύ, Γουώτσον, προσπάθησες να 
της προσδώσεις ροµαντικά στοιχεία, 
πράγµα τόσο χρήσιµο όσο το να εµπλέξεις 
κάποια ερωτική ιστορία ή απαγωγή στην 
Πέµπτη Πρόταση του Ευκλείδη». 

Το Σήµα των Τεσσάρων  
(The Sign of Four) 



Dr. Arthur Conan Doyle (1859-1930) 

•  …Εµπλέκοντας πολλές απαγωγές στην 
Πέµπτη Πρόταση του Ευκλείδη! 

•  Μεταµορφώνει το δάσκαλό του σε ήρωα 
της λογοτεχνίας. 



Elementary,  
my dear Watson! 


