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Εμφύλιος στην οικογένεια

Ο Γιώργος Τράγκας
είχε, μεταξύ άλλων,
ακίνητα στη Νίκαια
της Γαλλίας, στο
Παρίσι και στην
Αθήνα

Από τον
περασμένο
Απρίλιο, η
Διεύθυνση
Ερευνών
Οικονομικού
Εγκλήματος
«ξεσκονίζει» τα
περιουσιακά
στοιχεία του
δημοσιογράφου

Ερευνες για τα
«χρυσά» ακίνητα
του Γ. Τράγκα
μά του συμπεριλαμβανόταν στις γνωστές λίστες
Λαγκάρντ και Panama Papers, είχε μπει στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών
και μάλιστα -λένε οι πληροφορίες- είχε κληθεί να
πληρώσει και πρόστιμο, προκειμένου να κλείσει
η υπόθεση χωρίς ποινικές συνέπειες.

Των Α. Κανδύλη & Αλ. Κόντη
koinonia@realnews.gr

T

ην ώρα που η οικογένεια του Γιώργου Τράγκα μετά τον θάνατό του έχει κοπεί στα δύο για την «αμύθητη», όπως παρουσιάζεται, περιουσία του, η απόκτηση των 10 και πλέον ακινήτων και τα εκατομμύρια σε μετρητά, που φέρεται να είχε σε λογαριασμούς του, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών.
Πριν ακόμη αποβιώσει ο γνωστός δημοσιογράφος, και συγκεκριμένα από τον περασμένο Απρίλιο, στα χέρια του οικονομικού
εισαγγελέα έφτασε ανώνυμη καταγγελία που περιέγραφε τα πολυτελή ακίνητα, για τα οποία γίνεται τώρα λόγος σε δημοσιεύματα, καθώς και ονόματα off shore εταιρειών που διατηρούσε σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους. Με βάση αυτή την καταγγελία ανατέθηκε, ήδη από τότε, στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας Νίκο Μπαρδάκη, που έχει την καθοδήγηση και τον συντονισμό της λειτουργίας της συγκεκριμένης υπηρεσίας, η οποία διενεργεί προκαταρκτικές έρευνες για την
εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής
απαξίας φορολογικών εγκλημάτων, να
«ξεσκονίσει» την οικονομική του κατάσταση. Στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη,
διερευνάται αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη
δραστηριότητα.
Η ίδια καταγγελία είχε φτάσει και στις
άλλες αρμόδιες Αρχές, όπως αυτή για
το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος,
που έκτοτε ξεκίνησαν να τον ελέγχουν.
Μια έρευνα, ωστόσο, που, σύμφωνα
με δικαστικές πηγές, δεν αναμένεται να
ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς απαιτείται η συνεργασία και χωρών που συνήθως δεν είναι πρόθυμες να δώσουν
τέτοιου είδους στοιχεία.

«Πόλεμος» εξωδίκων

Εκτός της παραπάνω έρευνας, όμως, ο οικονομικός εισαγγελέας, με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία
του δημοσιογράφου (πολυτελή ακίνητα σε διάφορες ακριβές περιοχές όχι μόνο της Ελλάδας αλλά
και του εξωτερικού, καθώς και λογαριασμούς που
περιέχουν αστρονομικά ποσά), έδωσε εντολή και
στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της Εισαγγελίας να προχωρήσει μαζί με το ΣΔΟΕ σε έλεγχο,
προκειμένου η υπόθεση να διερευνηθεί σε βάθος. Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και
τα συμβόλαια που είχε συνάψει κατά καιρούς ο
Γιώργος Τράγκας με δημοσιογραφικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάστηκε.
Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διερευνάται η νομιμότητα απόκτησης της περιουσίας του δημοσιογράφου, ο οποίος απεβίωσε τον
περασμένο Δεκέμβριο από επιπλοκές του κορωνοϊού χωρίς να αφήσει διαθήκη, με αποτέλεσμα
η οικογένειά του να έχει διχαστεί. Στο παρελθόν,
επειδή, πάλι σύμφωνα με δημοσιεύματα, το όνο-

Εξώδικα, καταγγελίες, αλλά και διαμάχη για την
προεδρία του κόμματος Ελεύθεροι Ανθρωποι
προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου
Τράγκα. Και αν η μεγάλη μάχη για το κόμμα θα
δοθεί στο Συνέδριο στις 25 και 26 Φεβρουαρίου, ο πόλεμος για τα σπίτια του δημοσιογράφου
σε Γαλλία, ΗΠΑ αλλά και στα καλύτερα «φιλέτα»
της Ελλάδας έχει ξεκινήσει.
Τα μέλη της οικογένειας Τράγκα έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά είναι η σύζυγός του Μαρία Καρρά και ο μεγαλύτερος γιος του Γιάννης και από την άλλη ο δεύτερος γιος του, Φρέντυ. Οι αποκαλύψεις για την
τεράστια περιουσία του Γιώργου Τράγκα προκάλεσαν ισχυρούς τριγμούς στην οικογένειά του. Η
πρώτη πλευρά κατηγόρησε με εξώδικο τη δεύτερη ότι διέρρευσε πληροφορίες σχετικά με την
περιουσία του δημοσιογράφου, υποστηρίζοντας
πως είναι «στοιχεία που προφανώς εσείς έχετε δώσει διότι μόνον εσείς ήσασταν κοινωνός αυτών…
Δεν έχετε σταθμίσει τους κινδύνους που μπορεί
να προκύψουν από την τυχόν δημοσιοποίηση τέτοιων εγγράφων ή λεπτομερειών, αμφισβητούμενης υπόστασης, για τα συμφέροντα και την προσωπική ασφάλεια όλων μας και για τη μνήμη του
αειμνήστου πατέρα και συζύγου μας».

«Κάτω από το τραπέζι»
Η Μ. Καρρά και ο Γ. Τράγκας κατηγορούν τον
Φρ. Τράγκα ότι τους πρότεινε να λάβει το μερίδιό του ως «δωρεά», καθώς, λόγω της θέσης του

