
ΑΡΩΜΑ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Ο παραγωγός οσκαρικών ταινι-
ών Γιάριβ Λέρνερ, η εταιρεία του 
οποίου ανήκει στον αµερικανικό 
όµιλο Millennium Pictures, ετοι-
µάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονί-
κη, στην οποία αναζητεί χώρο µε 
στόχο να µετατρέψει την πόλη σε 
κινηµατογραφικό προορισµό

Μ
ια επιστολή που εστάλη από τις κινεζι-
κές ρυθµιστικές Αρχές προς τις ελλη-
νικές τράπεζες την άνοιξη του 2018, 

στην οποία αναφερόταν ότι «υπήρχε ασυνήθι-
στα µεγάλος όγκος συναλλαγών από πελάτες», 
ότι «απαγορευόταν η αγορά ακινήτου µέσω 
κάρτας» και πως «πρέπει να σταµατήσουν αυτές 
οι συναλλαγές», σήµανε συναγερµό και ήταν η 
αρχή για τον έλεγχο των συναλλαγών άνω των 
70 εκατ. ευρώ που πραγµατοποιούνταν µε τα 
POS που είχαν προµηθευτεί εταιρείες real estate 
του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου. Οι συναλλα-
γές γίνονταν στην Κίνα και αφορούσαν αγορές 
ακινήτων από Κινέζους µε στόχο την απόκτη-
ση της «χρυσής βίζας». Η δραστηριότητα της 
εταιρείας του Ευ. Παπαευαγγέλου δεν σχετίζε-
ται καθόλου µε την εταιρεία Jumbo, στην οποία 
µέχρι να «σκάσει» η υπόθεση ήταν αντιπρόε-
δρος ο Παπαευαγγέλου και επί χρόνια στενός 
συνεργάτης της. 

Η περίεργη υπόθεση, η οποία έχει πλούσιο 
παρασκήνιο και εµπλοκή τραπεζικών στελεχών, 
έχει µπει στο στόχαστρο του ελέγχου από την 

Οικονοµική Εισαγγελία -που διέταξε έρευνα- και 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ παρακολου-
θείται στενά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα, καθώς εγείρει υποψίες για ξέπλυµα µαύ-
ρου χρήµατος. Η υπόθεση κρατάει από το τέ-
λος του 2017 και για πάνω από 9 µήνες τα µη-
χανάκια αποδοχής καρτών της εταιρείας διαχεί-
ρισης ακινήτων Destiny του Ευ. Παπαευαγγέ-
λου είχαν πάρει φωτιά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

για να πάρει ένας Κινέζος «χρυσή βίζα» πρέ-
πει να έχει πληρώσει είτε µε έµβασµα σε ελλη-
νική τράπεζα είτε µε δίγραµµη επιταγή, όχι µέ-
σω POS. «Η Destiny Επενδυτική εισπράττει κα-
θαρά χρήµατα µέσω του τραπεζικού συστή-
µατος», δηλώνει ο Ευ. Παπαευαγγέλου. Τι έκα-
ναν Eurobank και Εθνική, η οποία καρατόµη-
σε την Παρασκευή τη γενική διευθύντρια λια-
νικής τραπεζικής Νέλλη Τζάκου.
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µέσω της εταιρείας του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και ο ρόλος των τραπεζών 

Η µεταφορά εκατοµµυρίων ευρώ από το Πεκίνο στην Αθήνα 
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ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΞΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο οµογενής επιχειρηµατίας 
Κωνσταντίνος Γαλάνης, που 
διευθύνει µία από τις µεγαλύ-
τερες εταιρείες χηµικών σε 
διεθνές επίπεδο, την Quimica 
Apollo, ενδιαφέρεται να επεν-
δύσει στον τοµέα του τουρι-
σµού και εξετάζει µια σειρά 
από προτάσεις
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Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

POS… έστησαν 
το πάρτι 
στην Κίνα
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«Κούρεμα» πάνω από 50% στις ληξιπρόθε-
σμες ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων 
επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και 
αγροτών προωθεί, μέσω ρύθμισης, η ηγεσία 
του υπουργείου Εργασίας

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Για να παραταθεί ένα ακόμη έτος ο νόμος Κατσέ-
λη, τρόικα και τράπεζες θέτουν ως όρο η προ-
στασία να αφορά πρώτες κατοικίες εμπορικής 
και όχι αντικειμενικής (όπως ισχύει σήμερα) 
αξίας έως 75.000 ευρώ για τον άγαμο και έως 
100.000 ευρώ για οικογένεια με τρία παιδιά ΣΕΛ. 6-7

«Ανάσα» για 
80.000

οφειλέτες 
των ταμείων
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