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αγνοούμενο παιδί: ως «οποιοδήποτε άτομο κάτω των 18 ετών του οποίου η τοποθεσία είναι
άγνωστη».
άλλοθι: μια δικαιολογία που ένας ύποπτος χρησιμοποιεί για να δείξει ότι ήταν κάπου αλλού εκτός
από τη σκηνή του εγκλήματος, όταν διαπράχθηκε το έγκλημα.
αναγνώστης μυαλού: ένα άτομο που γνωρίζει τις σκέψεις ενός άλλου ατόμου.
ανακρίνω: κάνω ερωτήσεις ή ζητώ πληροφορίες από ανθρώπους με κίνητρο.
αναληθή: ένα αντικείμενο που έχει δημιουργηθεί για να φαίνεται πραγματικό για να εξαπατήσει
τους ανθρώπους.
αναλυτής προφίλ: ένα άτομο που προβλέπει την πιθανή συμπεριφορά κάποιου, όπως ενός
εγκληματία, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες γι 'αυτόν.
απαγωγή παιδιού: το έγκλημα της απομάκρυνσης ενός παιδιού από το νόμιμο σπίτι του.
αποδεικτικά στοιχεία: μια δήλωση, γεγονός ή αντικείμενο που χρησιμοποιείται για την απόδειξη
της λύσης ενός μυστηρίου.
απολυθεί: να απομακρύνουν κάποιον από τη δουλειά του, είτε επειδή έχει κάνει κάτι λάθος είτε
ως τρόπο εξοικονόμησης του κόστους απασχόλησής τους.
αποπλανητικές πληροφορίες: πληροφορίες που κατευθύνουν σε λάθος διαπιστώσεις.
απών: δεν υπάρχει σε μέρος, σε περίσταση ή ως μέρος κάποιου.
αρχές: πρόσωπο ή οργανισμός που έχει πολιτική ή διοικητική εξουσία και έλεγχο.
αυτοπεποίθηση: κάποιος που είναι σίγουρος για τις ικανότητές του.
δημοσίευσαν: ένα κείμενο, άρθρο, αγγελία ή άλλη καταχώριση να εκτυπωθεί και να περιληφθεί
σε έντυπη έκδοση , ώστε να γίνει προσιτό στο κοινό.
διαζευγμένος: δεν είναι πλέον παντρεμένος επειδή ο γάμος έχει διαλυθεί νόμιμα.
διαίσθηση: η αντίληψη και η γνώση κάποιων πραγμάτων, που δεν προκύπτει από τις αισθήσεις
ή τη λογική αλλά με απροσδιόριστο τρόπο.
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διεκδικητικός: κάποιος που είναι αποφασιστικός και δεν φοβάται να πει τι θέλει ή πιστεύει.
διερεύνηση: διεξαγάγετε μια συστηματική ή επίσημη έρευνα για να ανακαλύψετε και να
εξετάσετε τα γεγονότα (ένα περιστατικό, έναν ισχυρισμό κ.λπ.) και για να αποδείξετε την αλήθεια.
δικαιώματα επιμέλειας: περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, δικαιώματα που
σχετίζονται με τη φροντίδα του παιδιού και ιδίως το δικαίωμα καθορισμού του τόπου κατοικίας
του παιδιού.
δράστης: κάποιος που είναι ένοχος για διάπραξη εγκλήματος.
έγκλημα: μια πράξη που είναι αντίθετη με τον νόμο, μια πράξη που παραβιάζει τον νόμο.
ένδειξη: ένα γεγονός ή αντικείμενο που βοηθά στην επίλυση του μυστηρίου.
εξαπατήσει: ξεγελά με πονηριά κάποιον εκμεταλλευόμενος την αφέλεια ή την ευπιστία του και
(ενδεχομένως) παρανομώντας.
εξειδικευμένες δεξιότητες: δεξιότητες που αποκτάς δουλεύοντας και γνωρίζοντας πολλά για ένα
συγκεκριμένο θέμα.
επειγόντως: με τρόπο που απαιτεί άμεση δράση ή προσοχή.
επιμέλεια: προσδιορισμός του δικαστηρίου για το ποιος γονέας, συγγενής ή άλλος ενήλικος θα
πρέπει να έχει φυσικό ή / και νομικό έλεγχο και ευθύνη για ανήλικο (παιδί) κάτω των 18 ετών.
Εάν οι γονείς συμφωνήσουν, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την κοινή επιμέλεια.
εποπτεία: είναι η πράξη ή η λειτουργία της επίβλεψης κάτι ή κάποιου άλλου.
ευέξαπτος: κάποιος που θυμώνει εύκολα.
θύμα: κάποιος που βλάπτεται ή υφίσταται κάποια απώλεια λόγω εγκλήματος.
κηδεμόνας: ένα άτομο διαφορετικό από τον γονέα, που διορίζεται από δικαστήριο ή από έναν
γονέα για να φροντίζει τα συμφέροντα ενός παιδιού μετά το θάνατο των γονέων. Ένας κηδεμόνας
έχει τη γονική μέριμνα για το παιδί.
κινητοποίηση: οργάνωση ή προετοιμασία για ένα σκοπό π.χ από μια ομάδα ανθρώπων.
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μάρτυρας: κάποιος που είδε κάτι που σχετίζεται με το έγκλημα.
μαρτυρία: προφορική απόδειξη που προσφέρεται από έναν αρμόδιο ορκωτό μάρτυρα, το οποίο
χρησιμοποιείται για την απόδειξη κάποιου γεγονότος ή ενός συνόλου γεγονότων.
μη επαγγελματικό: αντίθετα με τα πρότυπα που αναμένονται σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα.
μορφωμένος: έχοντας ένα καλό ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
μυστήριο: κάτι που είναι μυστικό ή άγνωστο, ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί.
ντετέκτιβ: ένα άτομο που ερευνά μυστήρια και συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες - που βοηθούν
στην απόδειξη του ποιος διέπραξε το έγκλημα.
παρατηρητής: κάποιος που προσέχει, κοιτάζει πράγματα και σημειώνει λεπτομέρειες.
περίπτωση: μια ανάθεση στην οποία ένας ερευνητής διεξάγει έρευνα.
πληροφοριοδότης: ένας πληροφοριοδότης είναι ένα άτομο που παρέχει σημαντικές πληροφορίες
σχετικά με ένα άτομο ή ένα οργανισμό.
πράκτορας: ένα πρόσωπο που ενεργεί ή αντιπροσωπεύει άλλον.
σήμα: ένα διακριτικό, ιδίως της ιδιότητας μέλους σε μια κοινωνία ή ομάδα.
σημαντική ανακάλυψη: απαραίτητο κομμάτι πληροφοριών ή γνώση που βοηθά στην επίλυση
ενός μυστηρίου.
σκηνή εγκλήματος: είναι οποιαδήποτε τοποθεσία που μπορεί να σχετίζεται με ένα έγκλημα. Οι
σκηνές εγκλήματος περιέχουν φυσικές αποδείξεις που σχετίζονται με μια ποινική έρευνα.
σύλληψη: τίθεται ένα άτομο υπό κράτηση, συνήθως επειδή υπάρχει υποψία ότι έχει διαπράξει
έγκλημα.
τμήμα: μια ομάδα ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται μαζί, ειδικά για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
τρομαγμένη: φοβισμένη, αγχωμένη σε μεγάλο βαθμό.
υπέθεσε/υποθέτω: εξετάζω κάτι ως ενδεχόμενο ή πιθανά αληθινό, χωρίς όμως να υπάρχουν
στοιχεία ότι αληθεύει ή ότι σίγουρα θα επαληθευτεί μελλοντικά.
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ύποπτος: ένα άτομο που πιστεύεται ότι είναι ένοχο για έγκλημα. Εάν άλλοι πιστεύουν ότι έχει
διαπράξει έγκλημα, είναι ύποπτος.
φωτογραφική μνήμη: η ικανότητα σχηματισμού ακριβούς και διαρκούς οπτικής μνήμης ή
διανοητικής εικόνας
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