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ΚΟΙΝΩΝΙΑΤο κόλπο με τις θυρίδες
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Θ
έμα τιμής για το Τμήμα Εγκλημάτων 
κατά της Ιδιοκτησίας είναι η εξιχνία-
ση της μεγάλης κλοπής από θυρίδες 

τράπεζας στο Ψυχικό. Οι έμπειροι αστυνομι-
κοί του συγκεκριμένου τμήματος ερευνούν με-
θοδικά την υπόθεση, τονίζοντας, όμως, πως 
πρόκειται για «δύσκολη υπόθεση, με αρκετό 
δρόμο ακόμα».

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δεκάδες απο-
τυπώματα αλλά και σε αταυτοποίητο γενετικό 
υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορα σημεία 
του τραπεζικού υποκαταστήματος οι αστυνομι-
κοί. Βήματα έχουν γίνει, πλην όμως ακόμα εί-
ναι σε αρχικό στάδιο, καθώς οι άνθρωποι που 
οργάνωσαν τη μεγάλη κλοπή των 5 εκατ. ευ-
ρώ από τέσσερις θυρίδες που ανήκαν σε επώ-
νυμες κυρίες των Αθηνών φαίνεται πως ήταν 
επαγγελματίες του είδους.

«Στο κάδρο των ερευνών υπάρχουν δεκάδες 
ύποπτοι, καθώς ακόμα βρισκόμαστε στο στά-
διο της αφαίρεσης. Δηλαδή, εξετάζουμε ένα-
ένα τα πρόσωπα και εν συνεχεία αφαιρούμε, 
ώστε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο 
κύκλο υπόπτων που θα χρειαστεί να ερευνη-
θεί διεξοδικά», λέει στη Realnews αστυνομι-
κός που έχει γνώση των ερευνών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 
έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημά-
των κατά της Ιδιοκτησίας ερευνούν πλέον ένα 
νέο σενάριο για το πώς έγινε η κλοπή, καθώς, 
πέραν της διάρρηξης που πραγματοποιήθη-
κε στις θυρίδες, κανένα άλλο ίχνος διάρρηξης 
δεν εντοπίστηκε στους υπόλοιπους χώρους 
του τραπεζικού υποκαταστήματος στο Ψυχικό.

Το νέο σενάριο
Ως γνωστόν, ένα από τα βασικά σενάρια στην 
αρχή των ερευνών ήταν αυτό που ήθελε τους 
δράστες να έχουν νοικιάσει θυρίδες με τα πραγ-
ματικά τους στοιχεία και την κατάλληλη στιγμή 
να διέπραξαν τη μεγάλη κλοπή. Ωστόσο, έπει-
τα από ενδελεχή εξερεύνηση όλων των χώρων 
του τραπεζικού υποκαταστήματος, οι αστυνο-
μικοί πρόσεξαν κάτι που αμέσως τους κίνησε 
το ενδιαφέρον και αυτό ήταν οι τουαλέτες που 
χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι αλλά και το κοι-
νό σε περίπτωση ανάγκης. Οι τουαλέτες λοι-
πόν βρίσκονται ακριβώς δίπλα από την αίθου-
σα με τις περίπου 1.200 θυρίδες, η οποία δεν 
διέθετε πόρτα ασφαλείας, καθώς την περίοδο 
που πραγματοποιήθηκε η κλοπή ήταν σε εξέ-
λιξη εργασίες για την εγκατάσταση επιπλέον 
θυρίδων από άλλο υποκατάστημα στην περι-
οχή, το οποίο είχε κλείσει.

Επειτα από αυτή τη διαπίστωση, οι αστυνο-
μικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδι-
οκτησίας επαναπροσδιόρισαν το κάδρο των 
ερευνών. Το νέο σενάριο που εξετάζουν, με 
την προϋπόθεση βέβαια πως οι διαρρήκτες εί-

χαν εξερευνήσει προσεκτικά τον χώρο και κυ-
ρίως διέθεταν την τεχνογνωσία να παραβιά-
σουν γρήγορα τις θυρίδες που ήδη γνώριζαν 
πως θα χτυπήσουν, θέλει τον δράστη (ή τους 
δράστες), την επίμαχη ημέρα, κατά πάσα πι-
θανότητα την εβδομάδα του Δεκαπενταύγου-
στου, να εμφανίστηκε ως πελάτης για κάποια 
συναλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή, γνω-
ρίζοντας ότι, εξαιτίας των εργασιών στον χώρο 
έξω από την αίθουσα με τις θυρίδες, τα μέτρα 
ασφαλείας δεν ήταν τα προβλεπόμενα. Ο «πε-
λάτης», πιθανότατα, ζήτησε να του υποδείξουν 
πού βρίσκονται οι τουαλέτες, επικαλούμενος 
κάποιο πρόβλημα υγείας. Από εκεί και έπειτα η 
δουλειά ήταν «παιχνιδάκι», καθώς, όπως προ-
αναφέραμε, η πρόσβαση στην αίθουσα με τις 
θυρίδες ήταν εύκολη, λόγω των εργασιών που 
πραγματοποιούνταν σταδιακά.

«Εύκολες» κλειδαριές
Οσον αφορά τις κλειδαριές από τις θυρίδες, 
όπως εξήγησε στην «R» αστυνομικός που έχει 
γνώση των ερευνών, δεν είναι ασφαλείας και 
ένας έμπειρος διαρρήκτης μέσα σε λίγα δευ-
τερόλεπτα θα μπορούσε να ανοίξει και τις τέσ-
σερις θυρίδες και να βάλει τα κλοπιμαία στην 
τσάντα που είχε μαζί του.

Πλέον οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει 
τις έρευνες εξετάζουν εκ νέου το βιντεοληπτι-
κό υλικό που έχουν συλλέξει από τις κάμερες, 
προκειμένου να δουν επίμαχες ημερομηνί-
ες τις οποίες θεωρούν «κλειδί» για την εξέλιξη 
των ερευνών και να ελέγξουν αν κάποιος από 
τους πελάτες χρησιμοποίησε τη συγκεκριμέ-
νη ημέρα την τουαλέτα. Ισως μέσα από αυτή 
τη διαδικασία να προκύψουν στοιχεία που θα 
δώσουν νέα ώθηση στις έρευνες των αστυνο-
μικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κα-
τά της Ιδιοκτησίας.

Τα τρία μυστικά 
που οδηγούν 
στους δράστες 

Η γνώση του χώρου, 
η «ακτινογραφία» 
των μέτρων 
ασφαλείας και 
η «κατάλληλη 
δικαιολογία» 
δημιούργησαν 
τις συνθήκες 
για να γίνει η 
κινηματογραφική 
διάρρηξη 
στην τράπεζα 
του Ψυχικού, 
με λεία 5 εκατ. ευρώ 


