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Περισσότερες από δέκα ομάδες, κυρίως αλλοδαπών, έχουν στη διάθεσή τους τέτοιου
είδους ανιχνευτές χαρτονομισμάτων και χρυσαφικών – Πρόκειται για ανιχνευτές χρυσού,
που μπορούν να εντοπίζουν τα μέταλλα στις ταινίες ασφαλείας των χαρτονομισμάτων

High tech συμμορίες εφοδιασμένες με ειδικά σκάνερ εντοπισμού μεγάλου αριθμού
χαρτονομισμάτων ή χρυσαφικών και πολύτιμων αντικειμένων σαρώνουν τους τελευταίους
μήνες την Ελλάδα, χτυπώντας επιλεκτικά σπίτια και αυτοκίνητα που κρύβουν μικρούς
θησαυρούς. Ουσιαστικά μετατρέπουν τους ανιχνευτές χρυσού, που έχουν τη δυνατότητα να
εντοπίζουν τα μέταλλα που βρίσκονται στις ταινίες ασφαλείας των χαρτονομισμάτων,
όταν αυτά υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες.

Ετσι ερμηνεύουν οι αστυνομικοί το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί
πολλά περιστατικά με «αναλήψεις» μεγάλων χρηματικών ποσών από σπίτια και αρπαγές
κοσμημάτων τα οποία ήταν καταχωνιασμένα σε σημεία που αν κάποιος δεν γνώριζε δεν θα
μπορούσε σε καμία περίπτωση να τα εντοπίσει. Το απίστευτο είναι ότι σε πολλές
περιπτώσεις στα σπίτια δεν υπήρχαν ίχνη ψαξίματος, αφού οι «ποντικοί» πήγαν κατευθείαν
στα σημεία όπου ήταν κρυμμένα τα χρήματα και τα κοσμήματα. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι
υπάρχουν περισσότερες από δέκα ομάδες κυρίως αλλοδαπών από χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ενωσης και της Βουλγαρίας που έχουν στη διάθεσή τους τέτοιου είδους
ανιχνευτές χαρτονομισμάτων και κοσμημάτων (άλλοι μεγαλύτερων και άλλοι μικρότερων
δυνατοτήτων) και σαν ποντικοί-χρυσοθήρες γλιστράνε σε σπίτια και αυτοκίνητα για να
βάλουν χέρι σε κοσμήματα και μετρητά.

Η τεχνολογία

Σε όλη τη χώρα τους τελευταίους μήνες παρατηρείται ένα φαινόμενο που έβαλε σε σκέψη
τις αρχές ασφαλείας. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν οι διαρρήκτες να γνωρίζουν σε ποια
σπίτια είναι κρυμμένα μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε κασετίνες κοσμημάτων και να χτυπούν
επιλεκτικά. Σε πολλές περιπτώσεις, λένε οι πληροφορίες, συμμορίες συγκεντρώνουν
στοιχεία μέσω γνωστών ή παρακολουθούν τα θύματα και έτσι μαθαίνουν το οικονομικό τους
προφίλ. Για παράδειγμα, πολλές φορές οικιακές βοηθοί ή υπάλληλοι μεταφέρουν είτε
οικειοθελώς, είτε χωρίς να το γνωρίζουν τέτοια στοιχεία διευκολύνοντας το έργο των
ποντικών. Βέβαια, αν και ισχύει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει και ένα δεύτερο
σημείο που προβληματίζει τους αστυνομικούς.
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Οι high tech διαρρήκτες εντοπίζουν εύκολα τις κρυψώνες, σαν κάτι να τους κατευθύνει και
στις πιο πολλές «επισκέψεις» πηγαίνουν κατευθείαν στο ψητό χωρίς καν να ψάξουν ή να
αναστατώσουν το σπίτι. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, τα χρήματα ή τα κοσμήματα
ήταν τόσο καλά κρυμμένα που μόνο αν κάποιος διέθετε μαντικές ικανότητες θα μπορούσε
να τα ξεθάψει.

Το ίδιο έχει καταγραφεί και σε περιπτώσεις διαρρήξεων οχημάτων μέσα στα οποία
υπήρχαν κρυμμένα μεγάλα χρηματικά ποσά. Οπως, για παράδειγμα, την προηγούμενη
εβδομάδα στην Κηφισιά, όπου σε παρκαρισμένο όχημα οι κλέφτες βρήκαν και βούτηξαν από
το εσωτερικό του 11.600 ευρώ. Ή στο Κολωνάκι πριν από δεκαπέντε ημέρες όταν έκλεψαν
πάνω από 15.000 ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα αλλά και τις πληροφορίες που έχουν
συγκεντρώσει από ανάλογες συμμορίες που δρουν στο εξωτερικό, οι αρμόδιες αρχές
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία έχει εισβάλει για τα καλά και στους
διαρρήκτες. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση των επιθέσεων, αλλοδαποί άσοι στα
ηλεκτρονικά έχουν τη δυνατότητα να μετατρέπουν μηχανήματα εντοπισμού μετάλλων
όπως χρυσός, χαλκός και άλλα σε σκάνερ εντοπισμού χαρτονομισμάτων και κοσμημάτων.
Αυτό μπορεί να γίνει, όπως λένε οι ειδικοί, με επέμβαση στους αισθητήρες των
συστημάτων, την κατάλληλη ρύθμιση ή την αντικατάστασή τους από ευαίσθητους και πολύ
πιο εξελιγμένους.

Αν και οι πληροφορίες αλλά και οι φήμες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα τέτοιες
συμμορίες, η Ασφάλεια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να συλλάβει άτομα και να
κατασχέσει σκάνερ. «Αν δεν εξιχνιάσουμε υποθέσεις και δεν κατάσχουμε μηχανήματα, δεν
μπορούμε να μιλάμε με στοιχεία αλλά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο» αναφέρει αξιωματικός
της Ασφάλειας στο «ΘΕΜΑ». Επισημαίνει μάλιστα ότι «η τεχνολογική εξέλιξη είναι
δεδομένο ότι χρησιμοποιείται από τους διαρρήκτες αλλά και τους κακοποιούς και σε
πολλές περιπτώσεις οι συμμορίες είναι ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες τους».

Το πρώτο ύποπτο συμβάν

Πριν από μερικούς μήνες έγινε μια διάρρηξη στην Πάτρα που τράβηξε την προσοχή των
αξιωματικών της Ασφάλειας. Τότε άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι μιας οικογένειας και
άρπαξαν 2.500 ευρώ που ήταν κρυμμένα σε σημείο που αν δεν το γνώριζες δεν θα τα
έβρισκες. Οι αρμόδιοι έλεγαν πως τα εντόπισαν χάρη σε σκάνερ παρόμοιο με μηχανήματα
ανίχνευσης χρυσού ή και μετάλλων, που χρησιμοποιούν διάφοροι επιτήδειοι. Σύμφωνα με
την εξήγηση που έδωσαν αστυνομικοί στο θύμα της διάρρηξης, υπάρχουν και μηχανήματα
που ανιχνεύουν την ειδική ταινία γνησιότητας των χαρτονομισμάτων, ουσιαστικά δηλαδή το
κράμα μετάλλων που υπάρχει. Σύμφωνα με τα ενημερωτικά της ΕΛ.ΑΣ., σημειώθηκε μια
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κλοπή σε διαμέρισμα στο κέντρο και ο ιδιοκτήτης του βρήκε παραβιασμένη την πόρτα του
σπιτιού. Οι δράστες χωρίς να έχουν αγγίξει το παραμικρό -δεν είχαν ανοίξει καν τις
ντουλάπες- πήγαν κατευθείαν στο σωστό σημείο και άρπαξαν τις δεσμίδες με τα 2.500
ευρώ. Πηγή: newmoney.gr
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