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Έναρ ύποπηορ για θόνο, απνείηαι ηα πάνηα. Επιμένει όηι δεν γνωπίζει ηο 

θύμα. Λέει όηι δεν ηον ζςνάνηηζε ποηέ,  

ποηέ δεν ηον πληζίαζε ούηε ηον άγγιξε .Η αζηςνομία και ο δικαζηήρ έσοςν 

πειζηεί όηι δεν λέει ηην αλήθεια. Αλλά πώρ να ηο αποδείξοςν; 

 
Σηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο απηνί πνπ έθαλαλ ηελ έξεπλα, ζπγθέληξωζαλ θαη ηα πην απίζαλα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία: θιωζηέο από πθάζκαηα, ηξίρεο καιιηώλ, δαθηπιηθά απνηππώκαηα, γό-

πεο ηζηγάξωλ... Οη ιίγεο ηξίρεο καιιηώλ πνπ βξέζεθαλ ζην ζαθάθη ηνπ ζύκαηνο είλαη 

θόθθηλεο. Καη παξαδόμωο κνηάδνπλ κε απηέο ηνπ ππόπηνπ. Εάλ κπνξνύζε λα απνδεηρζεί όηη 

απηέο νη ηξίρεο είλαη πξάγκαηη δηθέο ηνπ, απηό ζα ήηαλ απόδεημε όηη ν ύπνπηνο πξάγκαηη 

ζπλάληεζε ην ζύκα.  

 

Κάθε άτομο είναι μοναδικό 

Οη εηδηθνί ξίρηεθαλ ζηε δνπιεηά. Εμεηάδνπλ κεξηθά θύηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζηε ξίδα ηωλ 

καιιηώλ θαη κεξηθά αηκνζθαίξηα ηνπ ππόπηνπ. Πξάγκαηη, ζηνλ ππξήλα θάζε θπηηάξνπ ηνπ 

ζώκαηόο καο ππάξρεη ην DNA. Τη είλαη απηό; Τν DNA κνηάδεη κε έλα πεξηδέξαην θηηαγκέλν 

από δύν ζηξηθηέο ζεηξέο καξγαξηηαξηώλ. Φαληαζηείηε όηη ηα καξγαξηηάξηα απηά έρνπλ ηέζζε-

ξα δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη όηη ηα ρηιηάδεο ρξωκαηηζηά καξγαξηηάξηα είλαη πεξαζκέλα κε 

απζηεξά θαζνξηζκέλε δηάηαμε. Η δηάηαμε απηή είλαη αθξηβώο ε ίδηα ζε όια ηα θύηηαξα ηνπ 

ζώκαηνο: ζηα θύηηαξα ηεο ξίδαο ηωλ καιιηώλ, ηνπ κεγάινπ δαθηύινπ ηνπ πνδηνύ, ζηα θύηηα-

ξα ηνπ ζπθωηηνύ, ηνπ ζηνκαρηνύ θαη ηνπ αίκαηνο. Αιιά ε δηάηαμε πνπ έρνπλ ηα καξγαξηηά-

ξηα πνηθίιεη από ην έλα άηνκν ζην άιιν. Λόγω ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηωλ καξγαξηηαξηώλ, π-

πάξρεη ειάρηζηε πηζαλόηεηα λα έρνπλ δύν πξόζωπα ην ίδην DNA, εθηόο από ηνπο νκνδπγω-

ηνύο δηδύκνπο. Τν DNA, κνλαδηθό γηα θάζε άηνκν, απνηειεί έλα είδνο γελεηηθήο ηαπηόηεηαο. 

Οη γελεηηζηέο είλαη, ινηπόλ ζε ζέζε λα ζπγθξίλνπλ ηε γελεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ ππόπηνπ (πνπ 

θαίλεηαη ζην αίκα) κε απηή ηνπ αλζξώπνπ κε ηα θόθθηλα καιιηά. Αλ πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα 

γελεηηθή ηαπηόηεηα, μέξνπκε όηη πξάγκαηη ν ύπνπηνο πιεζίαζε ην ζύκα πνπ ππνζηεξίδεη όηη 

δελ ην ζπλάληεζε πνηέ. 

 

 

 

Μία μόνο απόδειξη 

Σε πεξηπηώζεηο ζεμνπαιηθώλ επηζέζεωλ, θόλωλ, θινπώλ ή θαη άιιωλ αθόκε εγθιεκάηωλ, ε 

αζηπλνκία θαηαθεύγεη όιν θαη πην ζπρλά ζε γελεηηθέο αλαιύζεηο. Γηα πνην ιόγν; Γηα λα πξν-

ζπαζήζεη λα απνδείμεη όηη δύν πξόζωπα, έλα πξόζωπν θη έλα αληηθείκελν ή δύν αληηθείκελα 

ήξζαλ ζε επαθή κεηαμύ ηνπο. Η απόδεημε κηαο ηέηνηαο επαθήο είλαη ζπρλά πνιύ ρξήζηκε γηα 

ηελ έξεπλα. Αιιά δελ απνηειεί αλαγθαζηηθά θαη ηελ απόδεημε δηάπξαμεο εγθιήκαηνο. Είλαη 

κόλν έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν κεηαμύ πνιιώλ άιιωλ. 

ANNE VERSAILLE 

 

Είμαζηε θηιαγμένοι  
από διζεκαηομμύρια κύηηαρα 

Κάζε δωληαλή ύπαξμε απνηειείηαη από πνιιά θύηηαξα. Έλα θύηηαξν είλαη αθάληαζηα κηθξό. 

Τν ιέκε επίζεο κηθξνζθνπηθό, γηαηί κπνξνύκε λα ην δνύκε κόλν κε δπλαηό κηθξνζθόπην. Κά-

ζε θύηηαξν έρεη έλα πεξίβιεκα θαη έλαλ ππξήλα, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην DNA.  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 
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Γενεηική ηασηόηηηα; 

Τν DNA απνηειείηαη από πνιιά γνλίδηα, θαζέλα από ηα νπνία απνηειείηαη από ρηιηάδεο 

«καξγαξηηάξηα». Τν ζύλνιν απηώλ ηωλ γνληδίωλ ζπλζέηεη ηε γελεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ αηόκνπ. 

Πώς αποκαλύπηεηαι η γενεηική ηασηόηηηα;  

Ο γελεηηζηήο παίξλεη θάπνηα θύηηαξα από ηε ξίδα ηωλ ηξηρώλ πνπ εληνπίζηεθαλ πάλω ζην 

ζύκα ή από ην ζάιην πνπ έκεηλε ζηε γόπα ελόο ηζηγάξνπ. Τα βπζίδεη κέζα ζε πγξό πνπ θαηα-

ζηξέθεη ν,ηηδήπνηε πεξηβάιιεη ην DNA απηώλ ηωλ θπηηάξωλ. Καηόπηλ, θάλεη ην ίδην κε 

νξηζκέλα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο ηνπ ππόπηνπ. Έπεηηα ην DNA εηνηκάδεηαη εηδηθά γηα ηελ 

αλάιπζε. Τνπνζεηείηαη ζε εηδηθό δειέ θαη ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεύεηαη ειεθηξηθό ξεύκα κέζα 

ζην δειέ. Ύζηεξα από κεξηθέο ώξεο εκθαλίδνληαη ξαβδώζεηο παξόκνηεο κε ηνλ γξακκωηό 

θώδηθα πνπ ππάξρεη πάλω ζηα ηα πξνϊόληα πνπ αγνξάδνπκε, νη νπνίεο είλαη νξαηέο κε εηδηθή 

ιάκπα. Σπγθξίλνπλ ηέινο ηνλ γξακκωηό θώδηθα ηνπ DNA ηνπ ύπνπηνπ, κε απηόλ ηωλ ηξηρώλ 

πνπ βξέζεθαλ πάλω ζην ζύκα. 

 

 

 

 

Μικροσκόπιο σε 

εργαστήριο  

της αστσνομίας 

 
Πεγή: New Zeeland Council for Educational Research, Assessment Resource Bank, article, from «Le Liguer», 

 27 May 1998 
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Διαβάζηε ηο άπθπο ηηρ πποηγούμενηρ ζελίδαρ, για να απανηήζεηε ζηιρ ακόλοςθερ 
επωηήζειρ. 

Δρώτηση 1: ΑΣΤΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ  

Γηα λα εμεγήζεη ηε δνκή ηνπ DNA, ν ζπγγξαθέαο κηιά γηα πεξηδέξαην κε 
καξγαξηηάξηα. Πώο απηά ηα πεξηδέξαηα δηαθέξνπλ από άηνκν ζε άηνκν; 

Α. Γηαθέξνπλ ζην κήθνο. 
Β. Η δηάηαμε πνπ έρνπλ ηα καξγαξηηάξηα είλαη δηαθνξεηηθή. 
Γ. Ο αξηζκόο ηωλ θνιηέ είλαη δηαθνξεηηθόο. 
Γ. Τν ρξώκα ηωλ καξγαξηηαξηώλ είλαη δηαθνξεηηθό. 

Δρώτηση 2: ΑΣΤΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ  

Σε ηη ρξεζηκεύεη ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη ζην πιαίζην κε ηνλ ηίηιν: «Πώο 
απνθαιύπηεηαη απηή ε γελεηηθή ηαπηόηεηα»; 

Φξεζηκεύεη γηα λα εμεγήζνπκε 

Α. ηη είλαη ην DNA. 
Β. ηη είλαη ν γξακκωηόο θώδηθαο πνπ ππάξρεη ζηα πξνϊόληα πνπ αγνξάδνπκε. 
Γ. πώο θάλνπκε αλάιπζε ηωλ θπηηάξωλ, γηα λα βξνύκε ηε δνκή ηνπ DNA. 
Γ. πώο κπνξνύκε λα απνδείμνπκε όηη έρεη δηαπξαρζεί έλα έγθιεκα. 

Δρώτηση 3: ΑΣΤΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ  

Πνηνο είλαη ν θύξηνο ζηόρνο ηνπ ζπγγξαθέα;  

Α. Να πξνεηδνπνηήζεη. 
Β. Να δηαζθεδάζεη. 
Γ. Να πιεξνθνξήζεη. 
Γ. Να πείζεη. 

Δρώτηση 4: ΑΣΤΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ  

Η ηειεπηαία θξάζε ηεο εηζαγωγήο (ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ γθξίδνπ πιαηζίνπ) είλαη: 
«Αιιά πώο λα ην απνδείμνπλ;» 

Σύκθωλα κε ην άξζξν, πώο πξνζπαζνύλ νη δηεμάγνληεο ηελ αζηπλνκηθή έξεπλα λα 
απαληήζνπλ ζ’ απηήλ ηελ εξώηεζε;  

Α. Αλαθξίλνληαο ηνπο κάξηπξεο. 
Β. Κάλνληαο  γελεηηθέο αλαιύζεηο. 
Γ. Αλαθξίλνληαο δηεμνδηθά ηνλ ύπνπην. 
Γ. Μειεηώληαο εθ λένπ όια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 
 
 
 
 

Σημείωζη 1. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει. 60-62), από Κέληξν 
Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. 
Σημείωζη 2. Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2000 (θπξίωο έξεπλα). 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΔΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΠΛΑ 
 

ΟΓΗΓΙΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ 
 

ΔΡΩΣΗΗ 1 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Η δηάηαμε πνπ έρνπλ ηα καξγαξηηάξηα είλαη δηαθνξεηηθή.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΣΗΗ 2 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. πώο θάλνπκε αλάιπζε ηωλ θπηηάξωλ, γηα λα βξνύκε ηε δνκή ηνπ 

DNA.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΣΗΗ 3 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Γ. Να πιεξνθνξήζεη. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 

 

 
ΔΡΩΣΗΗ 4 

 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Β. Γηεμάγνληαο γελεηηθέο αλαιύζεηο.  

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 
 
 
 
 

Σημείωζη. Από Διεθνέρ Ππόγπαμμα για ηην Αξιολόγηζη ηων Μαθηηών- PISA (ζει. 137-138), από 

Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, 2007, Αζήλα: Δπηάινθνο Α.Β.Δ.Δ. (πποζαπμογή) 


