
 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ 

Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου 

 Φωτογραφία  Φωτογραφία 

Όνοµα:     Lisa Όνοµα:     Melinda 

Ηλικία:    26 Ηλικία:    38 

Επάγγελµα: Καµαριέρα του 

Ξενοδοχείου 

Επάγγελµα: Σύζυγος του 

θύµατος 

 

Δήλωση 
  

Δήλωση 
 

"Χθες το βράδυ πήγα στο σινεµά µε φίλους 

- µπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε. 

Θυµάµαι που καθάρισα το δωµάτιο του Peter 

εχθές στις 2:00 περίπου, επειδή έκοψα το 

χέρι µου στο παράθυρο." 

 

"Είµαι τόσο αναστατωµένη που µαθαίνω ότι 

ο σύζυγός µου Peter δολοφονήθηκε. 

(σκουπίζει τα µάτια της µε χαρτοµάντιλο) 

Μετά το δείπνο, ο Πέτρος και εγώ πήγαµε 

στο δωµάτιό µας, αλλά έµεινε µέσα µόνος 

του, επειδή ήθελε να ρίξει µια µατιά στο 

βιβλίο του. 

Εγώ πήγα σε ένα πάρτι µε µερικούς φίλους, 

και επέστρεψα βρίσκοντας την αστυνοµία 

στο ξενοδοχείο. Ανακάλυψα τότε ότι το 

βιβλίο του Peter έλειπε!" 

 

Gene Jury 

 

Gene Jury 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ 
Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου 

 Φωτογραφία  Φωτογραφία 

Όνοµα:     Eric Όνοµα:     Alex 

Ηλικία:    52 Ηλικία:    40 

Επάγγελµα: Ιδιοκτήτης 

Εστιατορίου 

Επάγγελµα: Δικηγόρος 

 

Δήλωση 
  

Δήλωση 
 

"Ο Πέτρος, στο παρελθόν, ήταν συνεργάτης µου 

στη δουλειά. Έκανε αυτό το δείπνο για να 

γιορτάσει το νέο του βιβλίο. Χθες το βράδυ, 

µετά το δείπνο πήγα µια βόλτα στους κήπους 

του ξενοδοχείου, και στη συνέχεια πήγα να 

συζητήσω µε τον Peter. Φαινόταν φυσιολογικός 

όση ώρα ήµουν εκεί. 

Στη συνέχεια πήγα για ύπνο, γιατί επρόκειτο 

να έχω µία συνάντηση σήµερα το πρωί." 

 

"Μετά το δείπνο πήγα στο θέατρο µε την 

Olivia. Ήρθαµε πίσω περίπου στις 11 η ώρα, 

και είδαµε ότι υπήρχε φως κάτω από την 

πόρτα του Peter. Σκεφτήκαµε ότι ήταν 

περίεργο, και χτυπήσαµε την πόρτα. Δεν πήρα 

καµία απάντηση, γι 'αυτό µπήκαµε µέσα και 

οι δύο. Βρήκαµε τον Peter στο πάτωµα – η 

Olivia έλεγξε αν ήταν καλά, αλλά αυτός δεν 

ανταποκρίθηκε. Βγήκαµε και οι δυο από το 

δωµάτιο και καλέσαµε την αστυνοµία. Εγώ δεν 

άγγιξα τίποτα."  

 

Gene Jury 

 

Gene Jury 



 
 
 

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ 
Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου Πληροφορίες & Δήλωση Υπόπτου 

 Φωτογραφία  Φωτογραφία 

Όνοµα:     Olivia Όνοµα:     Dave 

Ηλικία:    37 Ηλικία:    32 

Επάγγελµα: Δασκάλα Επάγγελµα: Εξερευνητής 

 

Δήλωση  
 

Δήλωση  

"Ο Alex και εγώ βγήκαµε έξω µετά το γεύµα 

- µου αρέσει το θέατρο, και υπήρχε µια 

παράσταση που πραγµατικά ήθελα να δω. 

Ήρθαµε πίσω αρκετά αργά, και ο Alex είδε 

ότι υπήρχε φως κάτω από την πόρτα του 

Peter. Άνοιξε την πόρτα, και είδαµε τον 

Peter στο πάτωµα. Έτρεξα πάνω του για να 

ελέγξω αν ήταν καλά, και τον 

αναποδογύρισα, τραβώντας το µπουφάν του. 

Το αίµα ήταν παντού – µαζί και οι δύο 

πήγαµε να τηλεφωνήσουµε στην αστυνοµία." 

"Είχα προσκληθεί σε αυτό το δείπνο από 

την Olivia. Δεν είχα συναντήσει ποτέ πριν 

τον Peter παρά εκείνο το βράδυ - φαινόταν 

ένα συµπαθητικό πρόσωπο, αλλά καταλάβαινα 

ότι είχε ένα σκοτεινό παρελθόν. Φαινόταν 

πολύ προστατευτικός µε το βιβλίο του. 

Μετά το δείπνο είχα πονοκέφαλο από τη 

συζήτηση, έτσι πήγα στο κρεβάτι για να 

διαβάσω ένα βιβλίο. Ξύπνησα από τον 

αστυνοµικό που χτυπούσε την πόρτα µου." 

Gene Jury 

 

Gene Jury 

 
 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ DNA ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ 

Έκθεση Παθολόγου για το θύµα 

 Φωτογραφία 

Όνοµα του Θύµατος:  

           Peter 

Ηλικία:    52 

Επάγγελµα: Επιχειρηµατίας 

 

Έκθεση του Παθολόγου 
 

Από την ανάλυση που έκανα στο σώµα του Peter, 

αυτό είχε διαπεραστεί από ένα µαχαίρι που µπορεί 

να έµοιαζε µε το κουζινοµάχαιρο που βρέθηκε στον 

τόπο του εγκλήµατος. Πιστεύω ότι υπήρξε πάλη, 

καθώς βρήκα κύτταρα δέρµατος κάτω από τα νύχια 

του Peter τα οποία προήλθαν από άλλο πρόσωπο. 

 

 

 

Gene Jury 

 
 
 


