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ας. Πράγματι ήμασταν, αλλά αυτό δεν λέει τίπο-
τα. Εγώ το 2010 έφυγα από τον Τράγκα. Ημουν 
έξι-επτά χρόνια εκεί και μετά έφυγα». 

Η διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών 
στοιχείων και των τριών προσώπων θα ισχύσει 
μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα και 
να ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίο αποκτή-
θηκε όλη αυτή η περιουσία από τον γνωστό δη-
μοσιογράφο.

Διερεύνηση 
Την ίδια ώρα, πρώην στελέχη του ΣΔΟΕ τόνι-
ζαν στην «R» πως «οι αρμόδιες ελληνικές Αρχές 
για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος έχουν 
τα κατάλληλα εργαλεία για την ενεργοποίηση 
ενός τεράστιου ευρωπαϊκού δικτύου που επο-
πτεύει όλες τις συναλλαγές των Ευρωπαίων πο-
λιτών, ώστε να επιτευχθεί η διερεύνηση κάθε 
σκοτεινής δραστηριότητας του εκλιπόντος ή 
άλλων προσώπων».

Επιπλέον, ημέρα με την ημέρα έρχονται και 
νέα στοιχεία στο φως για τα ακίνητα σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, όπως η πολυτελής βίλα του δη-
μοσιογράφου στην Κέρκυρα. Πρόκειται για μια 
εξοχική κατοικία 336 τ.μ. σε κτήμα έξι στρεμ-
μάτων με ελαιόδεντρα, σε κοντινή απόσταση 
από τη φημισμένη Κασσιόπη, με πανοραμική 
θέα στη θάλασσα και με μονοπάτι που οδηγεί 
σε ιδιωτική παραλία. Σύμφωνα με το πόρισμα, 

και αυτό το σπίτι δεν μπορεί να 
εκποιηθεί ή να μεταβιβαστεί με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Οσον αφορά δημοσιεύμα-
τα και φήμες που έκαναν λό-
γο τα τελευταία 24ωρα για εκ-
βιασμούς στους οποίους είχε 
εμπλακεί ο γνωστός εκδότης, ο 
συνήγορος του Γιώργου Τρά-
γκα, Νίκος Αγαπηνός, τόνισε σε 
δήλωσή του ότι «στο διάστημα 
που τον έχω εκπροσωπήσει, δεν 
αντιμετώπισα κάποια υπόθεση 

επώνυμης καταγγελίας για εκβιασμό. Δεν εί-
ναι ηθικό να λέγεται μετά θάνατον κάτι τέτοιο, 
εφόσον δεν έχει ειπωθεί πριν από τον θάνα-
το. Εν ζωή δεν είδα να γίνεται αυτό που βλέ-
πω τώρα. Ο Γιώργος Τράγκας δεν ήταν αρε-
στός στις εκάστοτε κυβερνήσεις και γι’ αυτό 
ήταν σε έναν μόνιμο έλεγχο. Δεν έκανε τώρα 
επενδύσεις στο real estate, τις είχε κάνει πο-
λύ νωρίτερα».

Ωστόσο, η Οικονομική Εισαγγελία θα ερευ-
νήσει εάν, εκτός των άλλων, έχουν τελεστεί και 
τα αδικήματα της εκβίασης, της απάτης και της 
φοροδιαφυγής, μέσω των οποίων ο εκλιπών 

απέκτησε «μαύρο» χρήμα, το οποίο προ-
σπάθησε να «ξεπλύνει» μέσω της αγο-

ράς ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερι-
κό, αλλά και ράβδων χρυσού.

Το μυστικό των 
θυρίδων
Δύο «χρυσές» θυρίδες σε τρά-
πεζα του Μονακό ενδέχεται να 
κρύβουν μέρος του μυστικού 
για την απόκτηση της μυθι-
κής περιουσίας του Γιώρ-
γου Τράγκα, η οποία εκτι-
μάται ότι ξεπερνά τα 140 
εκατ. ευρώ.

«Το φορολογικό σα-
φάρι θα συνεχιστεί προς 

όλες τις κατευθύνσεις, σε 
όλες τις χώρες, με στόχο να 

αποκαλυφθεί το δαιδαλώδες δίκτυο τόσο της 
απόκτησης της μυθικής περιουσίας όσο και 
του τρόπου με τον οποίο νομιμοποιήθηκε 
το χρήμα αυτό», τονίζει στην «R» κορυ-
φαίο στέλεχος της Αρχής για το ξέπλυμα 
του βρόμικου χρήματος που χειρίζεται 
την υπόθεση. Μια από τις επιδιώξεις των 

στελεχών της Αρχής και των εισαγγελικών 
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Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ

Δ
εν έχω ούτε αυτοκίνητο ούτε σπίτι. Δεν έχω δεκάρα τσακιστή, πουθε-
νά. Θα περιμένω όλες τις διαδικασίες και τότε θα μιλήσω. Τώρα δεν 
έχω να πω πολλά. Μια σύνταξη παίρνω. Αν βρουν περιουσία δική 

μου, ας την κατασχέσουν. Εγώ, όμως, δεν έχω τίποτα». 
Με τα λόγια αυτά αντέδρασε, μιλώντας στη Realnews, ένα εκ των τριών 

προσώπων των οποίων η περιουσία δεσμεύτηκε με διάταξη των εισαγγε-
λικών Αρχών λόγω της έρευνας που γίνεται για την περιβόητη πλέον μυ-
θική περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Πρόκειται για άνθρωπο που είχε κα-
τά το παρελθόν συνεργαστεί στενά με τον δημοσιογράφο, ο οποίος απε-
βίωσε στα τέλη του 2021. Στο πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα του βρό-
μικου χρήματος, ο άνθρωπος αυτός εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρειών 
που συνδέονται με τον Γιώργο Τράγκα. Τα άλλα δύο πρόσωπα που ανα-
φέρονται στη διάταξη των Αρχών είναι μια γυναίκα, στέλεχος στις 
εκδοτικές επιχειρήσεις του δημοσιογράφου, καθώς και η σύ-
ζυγος του εκλιπόντος Μαρία Καρρά, για την οποία ξεκί-
νησε ήδη έρευνα και για τις δικές της δηλώσεις πό-
θεν έσχες, καθώς η ίδια δηλώνει δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», τα δύο 
πρόσωπα, που απασχολούντο στις εκδοτικές 
επιχειρήσεις του Γιώργου Τράγκα, μετείχαν 
στις εταιρείες ως μέλη. Αρχικά, στις εταιρείες 
αυτές εμφανίζονταν ως πρόεδρος ή αντι-
πρόεδρος ο ίδιος ο Γιώργος Τράγκας και 
η σύζυγός του Μ. Καρρά, οι οποίοι απο-
χωρούσαν και παρέμεναν ως απλά μέλη 
από τη στιγμή που οι εν λόγω εταιρεί-
ες άρχιζαν να δημιουργούν χρέη. Τό-
τε στην κορυφή των εταιρειών προω-
θούντο τα δύο αυτά πρόσωπα, εν-
δεχομένως και εν αγνοία τους, κάτι 
που θα διερευνηθεί από την έρευ-
να των εισαγγελικών Αρχών. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες της «R», 

Μιλά στην «R» πρώην στενός συνεργάτης του 
δημοσιογράφου, που είδε την περιουσία του να 
δεσμεύεται. Αρχεία εταιρειών εκτιμάται ότι κρύβουν 
οι τραπεζικές θυρίδες του Μονακό

στο πόρισμα της Αρχής αναφέρονται ενδεικτικά 
εννέα εταιρείες, οι οποίες άφησαν χρέη προς το 
Δημόσιο άνω των 13 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμέ-
νες εταιρείες κινούνταν στον χώρο των εκδόσε-
ων εφημερίδων και περιοδικών, μέσων επικοι-
νωνίας και ραδιοτηλεοπτικών εκμεταλλεύσεων. 

«Ας ερωτηθούν άλλοι»
Ερωτώμενος αν πιστεύει πλέον πως η τοποθέτη-
σή του στην κεφαλή των εταιρειών που ήλεγχε 
ο Γιώργος Τράγκας ενείχε δόλο από την πλευ-
ρά του δημοσιογράφου, ο πρώην συνεργάτης 
του αναφέρει πως αυτή η απάντηση θα δοθεί 
στις αρμόδιες Αρχές. «Αυτά δεν τα ξέρω και δεν 
θέλω να μιλήσω… Για οποιαδήποτε απορία για 
τον πλουτισμό του, ας ερωτηθούν άλλοι. Προ-
φανώς θα κληθώ και θα καταθέσω. Οταν φτά-
σουμε σε εκείνο το σημείο, αν με καλέσει ο ει-
σαγγελέας, ο ανακριτής, θα τα πω όλα», τονίζει, 
προσθέτοντας, όμως, πως «δεν ήταν δυνατόν να 
γνώριζα εγώ τι αγόραζε ο Τράγκας».

Παράλληλα, η «R» τού ζήτησε να σχολιάσει 
το γεγονός ότι, εκτός από τη χήρα του δημοσιο-
γράφου, οι Αρχές έχουν δεσμεύσει την περιου-
σία μόνο του ιδίου, αλλά και της άλλης γυναίκας 
που ήταν στέλεχος στις εκδοτικές επιχειρήσεις 

του Γιώργου Τράγκα. «Βρήκαν εμάς και 
μας έβαλαν μέσα στο πόρισμα επειδή 

ήμασταν στο συμβούλιο της εταιρεί-

«Δεν γνώριζα
τι αγόραζε
ο Γ. Τράγκας»

Η σύζυγος του Γιώργου 
Τράγκα, Μαρία Καρρά
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