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τραπεζικό υποκατάστημα του Ψυχικού. Οι 
άνθρωποι που σχεδίασαν τη ληστεία φαίνε-
ται πως είχαν νοικιάσει θυρίδα στο συγκεκρι-
μένο υποκατάστημα και μάλιστα με τα πραγ-
ματικά τους στοιχεία, προκειμένου να μην κι-
νήσουν οποιαδήποτε υποψία. Παράλληλα, 
είχαν φροντίσει να παρακολουθούν τα δια-
δικτυακά προφίλ των τεσσάρων επώνυμων 
κυριών, προκειμένου να γνωρίζουν ανά πά-
σα στιγμή αν βρίσκονται στην Αθήνα ή έχουν 
φύγει για διακοπές.

Οταν πλέον οι συνθήκες ήταν οι κατάλλη-
λες, ο δράστης ή οι δράστες επισκέφθηκαν την 
τράπεζα, ενημερώνοντας τους υπαλλήλους της 
ότι θέλουν να ελέγξουν τη θυρίδα τους. Μέχρι 
εκείνη την ημέρα, είχαν φροντίσει να βγάλουν 
«πασπαρτού» με βάση το κλειδί που ήδη είχαν 
στην κατοχή τους. 

Από εκεί και έπειτα, τα πράγματα ήταν απλά. 
Οταν ο υπάλληλος άνοιξε τη θυρίδα του άγνω-
στου μέχρι στιγμής δράστη και βγήκε από το 
δωμάτιο ασφαλείας με τις θυρίδες, ο χρυσο-
δάκτυλος διαρρήκτης στοχευμένα άνοιξε τις 
τέσσερις επίμαχες θυρίδες, άρπαξε τον μικρό 

θησαυρό, τις κλείδωσε κανονικά και αποχώ-
ρησε σαν κύριος. Η μεγάλη κλοπή έγινε αντι-
ληπτή όταν μια από τις επώνυμες κυρίες πήγε 
τον περασμένο Νοέμβριο να ελέγξει τη θυρίδα 
της, με αποτέλεσμα να υποστεί σοκ όταν είδε 
στο εσωτερικό της θυρίδας το… απόλυτο κενό. 

Η αποκάλυψη της αρπαγής του περιεχομέ-
νου και των άλλων τριών θυρίδων έγινε μετά 
από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους 
υπαλλήλους της τράπεζας. 
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Π
λούσιο βιντεοληπτικό υλικό έχουν στη 
διάθεσή τους οι ερευνητές του Τμήμα-
τος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, 

της Ασφάλειας Αττικής, που έχουν αναλάβει το 
δύσκολο έργο εξιχνίασης της μεγάλης ληστεί-
ας σε θυρίδες τραπεζικού υποκαταστήματος 
στο Ψυχικό, που αποκαλύφθηκε τον περασμέ-
νο Νοέμβριο. Πρόκειται για τη μεγάλη κλοπή 
μετρητών και κοσμημάτων, αξίας μερικών δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφαιρέ-
θηκαν από τέσσερις συγκεκριμένες θυρίδες, 
που ανήκουν σε επώνυμες κυρίες των Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν 
ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από 
το εσωτερικό της τράπεζας -και μάλιστα αρκε-
τών μηνών- που καλύπτει σχεδόν το σύνολο 
της καλοκαιρινής περιόδου, όταν και εκτιμάται 
πως πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλοπή από 
τις θυρίδες. Βέβαια, οι αστυνομικοί δεν διαθέ-
τουν υλικό από το δωμάτιο όπου είναι τοποθε-
τημένες οι θυρίδες, καθώς κάτι τέτοιο απαγο-
ρεύεται από τον νόμο, για τη διασφάλιση της 
ανωνυμίας των πελατών.

Αντιθέτως, οι αστυνομικοί διαθέτουν υλικό 
από την κεντρική αίθουσα του υποκαταστήμα-
τος και κατά συνέπεια έχουν σχηματίσει άπο-
ψη για το ποιος ζήτησε να δει τη θυρίδα του 
τις επίμαχες ημερομηνίες, κατά τις οποίες και 
εκτιμάται πως διεπράχθη η ληστεία.

Δέκα ιδιοκτήτες
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί 
έχουν εντοπίσει τουλάχιστον 10 ιδιοκτήτες θυ-
ρίδων, οι οποίοι συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 

Το βίντεο 
αποκαλύπτει 
τους δράστες 
της μεγάλης 
ληστείας
Στο μικροσκόπιο 
των Αρχών το οπτικό 
υλικό από την τράπεζα 
του Ψυχικού. Οι ληστές 
είχαν νοικιάσει θυρίδα 
υποδυόμενοι 
τους πελάτες

τους. Επειδή οι δράστες της μεγάλης κλοπής θα 
έπρεπε να μεταφέρουν τα κλοπιμαία με ασφά-
λεια από το δωμάτιο όπου είναι τοποθετημέ-
νες οι θυρίδες, οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει 
τις έρευνές τους στους πελάτες της τράπεζας 
που διαθέτουν θυρίδα και τις επίμαχες ημερο-
μηνίες επισκέφθηκαν την τράπεζα για να δουν 
τη θυρίδα τους και είχαν μαζί τους κάποιο σα-
κίδιο πλάτης ή μεγάλη τσάντα.

Αν και οι πελάτες που είχαν μαζί τους σακίδια 

και τσάντες δεν καθίστανται αυτόματα ύποπτοι, 
αναμένεται να κληθούν για κατάθεση προκει-
μένου να ακολουθηθεί η μέθοδος της αφαίρε-
σης, ώστε στο τέλος να μείνουν στο «κάδρο» 
των ερευνών άτομα και κυρίως ιδιοκτήτες θυ-
ρίδων που θα πρέπει να διερευνηθούν ενδε-
λεχώς. Παράλληλα, οι αστυνομικοί το πρώτο 
πράγμα που έκαναν όταν πήραν στα χέρια 
τους το βιντεοληπτικό υλικό από το τραπεζι-
κό υποκατάστημα ήταν να δουν εάν είχε επι-
σκεφθεί την τράπεζα του Ψυχικού κάποιος… 
παλαιός τους γνώριμος, δηλαδή κάποιο άτο-
μο που τους έχει απασχολήσει κατά το παρελ-
θόν για παρόμοιες υποθέσεις. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, από την έρευνα που έχουν κά-
νει μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί να επι-
σκέφθηκε την τράπεζα άτομο σεσημασμένο 
για ληστείες και κλοπές.

Στο μεταξύ, το επίμαχο διάστημα που εκτι-
μάται πως πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλο-
πή είναι η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, 
όταν και οι τέσσερις ιδιοκτήτριες των θυρίδων 
έλειπαν για διακοπές. Αυτό το διάστημα, ο δρά-
στης ή οι δράστες της μεγάλης κλοπής έβαλαν 

σε εφαρμογή το σχέδιό τους και άρπαξαν το 
περιεχόμενο των θυρίδων, η συνολική αξία του 
οποίου εκτιμάται σε περίπου 5.000.000 ευρώ. 

Παρακολουθούσαν
Οπως αποκάλυψε πρόσφατα η «R», οι έμπει-
ροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά της Ιδιοκτησίας κατάφεραν μέσα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα να αποκωδικοποιή-
σουν τα μυστικά από τη μεγάλη ληστεία στο 
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