Οδηγίες για να προστατευθείτε από τους διαρρήκτες
Οι αναλήψεις μετρητών από τις τραπεζικές καταθέσεις έγιναν μαζικές τις προηγούμενες
ημέρες, και κάτι μας λέει πως οι περισσότεροι από εσάς βρίσκεστε με πολλά φρέσκα
χαρτονομίσματα στα χέρια σας.
Αυτό όμως δημιουργεί ένα νέο ζήτημα: Τι γίνεται με την ασφάλεια του σπιτιού σας; Πώς
μπορείτε να προστατευθείτε από διαρρήξεις και κλοπές, τώρα που σχεδόν όλη σας η
περιουσία κρύβεται εντός των τειχών σας; Κρύβετε τα ευρώ κάτω από το στρώμα και
προσεύχεστε ή υπάρχουν επιπλέον μέτρα που μπορείτε να πάρετε; Παρακάτω
συγκεντρώνουμε μερικές πολύτιμες συμβουλές για να κρατήσετε ασφαλή τα σπίτια, αλλά
και τα χρήματά σας.
Μην αφήνετε «δημόσια ίχνη»
Αν τα χρήματα είναι αιτία για πιθανές διαρρήξεις, τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία
μπορούν να γίνουν επίσης αφορμή: Μην αφήνετε για παράδειγμα στην είσοδο του σπιτιού
το κουτί από την καινούρια σας 3D τηλεόραση. Μην βάζετε σε κοινή θέα το ποδήλατό σας.
Και μην αφήνετε ορθάνοιχτες κουρτίνες και παράθυρα, αφήνοντας πιθανούς ανεπιθύμητους
επισκέπτες να «χαρτογραφήσουν» το εσωτερικό του σπιτιού σας (πού είναι η είσοδος, πού
είναι το σαλόνι, ποιος κινείται μέσα στο σπίτι κλπ) με μια απλή ματιά.
Ξεγελάστε τους
Αφήστε ένα φως ή την τηλεόραση ανοιχτή για να φαίνεται πως κάποιος είναι στο σπίτι όσες
ώρες λείπετε – οι πιθανότητες να επιχειρήσει κάποιος διάρρηξη μειώνονται όταν πιστέψει
πως μπορεί να συναντήσει τους ενοίκους. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια πινακίδα ότι
το σπίτι προστατεύεται από συναγερμό ή κάποιο κύκλωμα ασφαλείας ή να τοποθετήσετε
μια ψεύτικη κάμερα ασφαλείας, για να αποτραπούν περαιτέρω. Τίποτα δεν τους εμποδίζει
να ελέγξουν κατά πόσο λειτουργούν όντως, αλλά σίγουρα είναι ένα μέσο αποτροπής
επιπλέον. Τοποθετήστε, επίσης, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόματου φωτισμού.
Μην αμελείτε να κλείνετε καλά πόρτες και παράθυρα
Στόρια, συρόμενες πόρτες, εξώπορτες και παράθυρα σε όλους τους χώρους του σπιτιού
πρέπει να κλείνουν και να ασφαλίζονται καλά όταν λείπετε από το σπίτι ή το βράδυ. Κλείστε
καλά όλα τα πιθανά σημεία εισόδου, ακόμη κι αν πρόκειται να λείψετε μόνο για λίγα λεπτά.
Μην αφήνετε κλειδί έξω από το σπίτι
Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να αφήνετε το επιπλέον κλειδί σας κάτω από το χαλάκι ή στη
γλάστρα της πολυκατοικίας κ.ο.κ. Αν κάποιος δικός σας χρειάζεται να μπει στο σπίτι,
φροντίστε να του έχετε δώσει το κλειδί εγκαίρως.
Ενημερώστε τους γείτονες ότι θα λείπετε
Αν πρέπει να λείψετε κάποιες ημέρες από το σπίτι, ενημερώστε γείτονα της εμπιστοσύνης
σας, για να έχει μια επιπλέον «έγνοια» για τυχόν περίεργους θορύβους ή παρουσίες.
Μην ενημερώνετε για τις κινήσεις σας το διαδίκτυο
Μην δηλώνετε αβίαστα τα ταξίδια σας ή το ότι θα λείπετε στα social media χωρίς περιορισμό
σε «Εμφάνιση μόνο σε φίλους» και μην ποστάρετε φωτογραφίες σας που καθιστούν εμφανή
την διεύθυνσή σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Μην αφήσετε την αλληλογραφία να σας εκθέσει
Ενημερώστε υπηρεσίες που τυχόν σας στέλνουν τακτικά αλληλογραφία στο σπίτι πως θα
λείπετε για να σταματήσουν προσωρινά τα «εισερχόμενα». Επειδή όμως ούτως ή άλλως
λογαριασμοί, φυλλάδια και λοιποί φάκελοι μπορεί να καταφτάσουν στην πόρτα σας και να
προδώσουν την απουσία σας, ζητήστε από κάποιον γείτονα ή δικό σας άνθρωπο να περνά
για να μαζεύει την αλληλογραφία (και φυσικά να μπαίνει για να ελέγχει ότι όλα είναι
εντάξει).
Σιγάστε το σταθερό τηλέφωνο
Φροντίστε να μην ακούγεται δυνατά ο ήχος του τηλεφώνου όταν κάποιος σας καλεί, για να
μην προδοθεί με τα συνεχή αναπάντητα χτυπήματα η απουσία σας. Μπορείτε επίσης να
κάνετε εκτροπή των κλήσεων στο κινητό σας.
Επενδύστε σε ένα χρηματοκιβώτιο
Αντί να σπάσετε το κεφάλι σας στα διλήμματα «κάτω από το στρώμα ή στο πίσω μέρος της
ντουλάπας», σκεφθείτε αν σας συμφέρει να αγοράσετε χρηματοκιβώτιο.
…και σε έναν συναγερμό ή/και πόρτα ασφαλείας
Μπορεί οι «επαγγελματίες» διαρρήκτες να γνωρίζουν τα «κόλπα» κάθε τεχνολογίας, αλλά
οποιαδήποτε επιπλέον ασπίδα είναι καλοδεχούμενη, όπως για παράδειγμα η πόρτα με
κλειδαριά ασφαλείας ή τα συστήματα συναγερμού.

