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Ξετυλίγεται το κουβάρι
σουν τα συνολικά 25 εκατ. ευρώ που προέβλεπε
η αρχική, πραγµατική συµφωνία για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας, η οποία είχε και τις
«ευλογίες» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µε
συνέπεια στις 26/9/2016 η εταιρεία του να κηρυχθεί έκπτωτη του σχετικού διαγωνισµού, καθώς δεν κατέθεσε το ποσό της πρώτης δόσης.
Από εδώ κι έπειτα αρχίζουν τα πράγµατα
να «θολώνουν». Τα 3 εκατ. ευρώ της εγγυητικής επιστρέφονται στην εταιρεία Καλογρίτσα.
Πώς, όµως, λένε άνθρωποι της αγοράς, γίνεται
αυτό, από τη στιγµή που η εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη µε δική της υπαιτιότητα; Σε τέτοιες
περιπτώσεις δεν προβλέπεται ότι το ποσό εκπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου;
Η πλευρά του Ελληνα εργολάβου υποστηρίζει στη µήνυσή της ότι εξυφάνθηκε ένα «εγκληµατικό σχέδιο εξαπάτησης του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου και του Μονοµελούς Πρωτοδικείου,
προκειµένου ο όµιλος της CCC να λάβει πίσω
το ποσό των 3 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε καταβληθεί για την άνω αιτία (σ.σ. απόκτηση τηλε-

οπτικής άδειας) και είχε διατεθεί κατά τις υποδείξεις του τότε υπουργού, κ. Νικόλαου Παππά, για την έκδοση του φιλοκυβερνητικού εντύπου Documento…». Από µια προσεκτική ανάγνωση αυτού του σηµείου, λένε µε νόηµα άτοµα που έχουν παρακολουθήσει από κοντά την
υπόθεση, δεν φαίνεται να προκύπτει σαφώς ότι
το επίµαχο ποσό πήγε απευθείας από τον Καλογρίτσα στην εφηµερίδα. Αλλωστε, σηµειώνουν,
µέχρι πρόσφατα, πριν δηλαδή διαταραχθούν
οι σχέσεις του µε την προηγούµενη κυβέρνηση (ρήξη που πολλοί αποδίδουν στην πικρία
του επιχειρηµατία, καθώς επί των ηµερών της
κηρύχθηκε έκπτωτος και από µεγάλες εργολαβίες δηµόσιων έργων), η πλευρά του επέµενε
πως η οικονοµική συµµετοχή της οικογένειας
στην έκδοση ήταν 1 εκατ. ευρώ, τα οποία έβαλε ο επιχειρηµατίας από την τσέπη του. Ποια
είναι τελικώς η πραγµατικότητα; Ποια «χέρια»
διαχειρίστηκαν τα 3 εκατ. ευρώ; Ποια η ακριβής διαδροµή του ποσού;
Προφανώς αυτά τα ερωτήµατα θα αποτελέσουν αντικείµενο της εισαγγελικής έρευνας που
είναι σε εξέλιξη. Οπως και τα όσα καταγγέλλει
στη µήνυσή του, που φαίνεται να µην αποτελούν απλώς και µόνο µια ιδιωτική οικονοµική
διαφορά. Γιατί, παρόλο που ο µηνυτής αναφέρει στο δικόγραφό του τα αδικήµατα της κακουργηµατικής απάτης επί δικαστηρίω και της ψευδούς κατάθεσης, τα όσα περιγράφονται σε αυτό «δείχνουν» κι άλλες έκνοµες πράξεις. Οπως απάτη σε ένα δηµόσιο διαγωνισµό ή
παράνοµη λειτουργία εταιρείας
στην Ελλάδα µέσω εταιρείας-«οχήµατος». Μιας
«αφανούς», όπως
τη χαρακτηρίζει ο κ.
Καλογρίτσας, εταιρείας, που συστάθηκε «µε πρωτοβουλία, υπό την
εποπτεία και υπό
τον συντονισµό της κατά τον οικείο χρόνο κυβέρνησης και ιδία
του αρµόδιου υπουργού της κ.
Νίκου Παππά και η οποία (σ.σ.:
αφανής εταιρεία) σκοπό είχε τη
συµµετοχή της στον διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 διεθνή διαγωνισµό για την κατακύρωση άδειας παρόχου εκποµπών εθνικής εµβέλειας».

Η απάντηση της CCC
Η λιβανέζικη εταιρεία, µετά τον
σάλο που προκλήθηκε, εξέδωσε
ανακοίνωση, µε την οποία «εκφράζει τη λύπη της που το όνοµά της συνδέεται µε µια πολιτική αντιπαράθεση» και σηµειώνει, χωρίς ωστόσο να µπαίνει
στην ουσία των ισχυρισµών Καλογρίτσα ή να διαψεύδει κατηγορηµατικά τα όσα υποστηρίζει ο
άλλοτε «συνεταίρος», πως «εµπιστεύεται πλήρως το ελληνικό δικαστικό σύστηµα για την επίλυση
της αντιδικίας της θυγατρικής της
Al Ghandi µε την εταιρεία Τοξότης».
Ενα τρίτο πρόσωπο, όµως, ο Κυριάκος Τόµπρας, ο οποίος στην κατάθεσή του λέει πως γνωρίζει και τις δύο οικογένειες (Καλογρίτσα και Χούρι), επισηµαίνοντας
πως «δεν έχω µέχρι σήµερα ουδέποτε συνεργαστεί µε την εταιρεία Τοξότης Α.Ε., ούτε µε την
εταιρεία Al Ghandi & Consolidated Contractors
International Company Llc», που υπογράφηκε η επίµαχη σύµβαση, φαίνεται να επιβεβαιώνει τον Ελληνα εργολάβο. «Το καλοκαίρι του
έτους 2016 έφερα σε επαφή τις δύο οικογένει-

ες, Καλογρίτσα και Χούρι, προκειµένου να γνωριστούν και να εξετάσουν τη δυνατότητα και
τις προοπτικές µιας ενδεχόµενης συνεργασίας
τους, στο πλαίσιο της από κοινού δηµιουργίας ενός νέου, ελληνικού τηλεοπτικού σταθµού
εθνικής εµβέλειας… Οι ανωτέρω επιχειρηµατίες, µετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, συζητήσεις και διαπραγµατεύσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων έγιναν παρουσία µου, λόγω και του γεγονότος ότι ο κ. Χούρι δεν οµιλεί την ελληνική γλώσσα και ο κ. Καλογρίτσας,
αντιστοίχως, δεν οµιλεί ούτε την αραβική ούτε
την αγγλική γλώσσα, τελικά, συµφώνησαν να
πραγµατοποιήσουν, από κοινού, µια επένδυση της τάξης των 50 εκατ. ευρώ, που κρίθηκαν
απαραίτητα, στη βάση του σχετικού business
plan, για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας,
στον σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισµό και για
την απαιτουµένη επένδυση της συµµετοχής
στον διαγωνισµό, της αδειοδότησης, της κατασκευής των εγκαταστάσεων, της επάνδρωσης, της αρχικής χρηµατοδότησης και της λειτουργίας του συγκεκριµένου αυτού τηλεοπτικού σταθµού… Ετσι, συµφωνήθηκε κάθε πλευρά να συµµετάσχει ισόποσα στην επένδυση,
κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων
ευρώ (€25.000.000,00) εκάστη. Φορέας της
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
τοχή στον διαγωνισµό εγγυητικής επιστολής ΒΒ
ΜΤ 760. Ωστόσο, όπως λέει, «από την ανταλλαγή των ανωτέρω e-mails, έγινε ορατό ότι η εν λόγω διαδικασία, ενώ διασφάλιζε την παράκαµψη
των εµποδίων του ΑΝ 89/1967 (σ.σ.: που δεν
επέτρεπε στη CCC επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα), άνοιγε άλλα, τεράστια ζητήµατα, που καθιστούσαν τεράστιο χρόνο, που
τα µέρη δεν είχαν στη διάθεσή τους, επειδή την
29η/8/2016 εξέπνεε η νόµιµη προθεσµία για την
κατάθεση της αίτησης συµµετοχής στον διαγωνισµό για την απόκτηση άδειας παρόχου ψηφιακής τηλεοπτικής εκποµπής εθνικής εµβέλειας, η
οποία έπρεπε υποχρεωτικά να συνοδεύεται από
την ανωτέρω εγγυητική επιστολή ΒΒ ΜΤ760 των
τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ. Και τούτο επειδή η ανωτέρω αυστηρή υποχρέωση της
αλλοδαπής εκδότριας τράπεζας περί συµµόρφωσής της προς τις διεθνείς νοµοκανονιστικές διατάξεις περί ξεπλύµατος απαιτούσε χρονοβόρες διαδικασίες και κυριολεκτικά “εφευρέθηκε” η λύση της σύµβασης υπεργολαβίας µεταξύ των εταιρειών Τοξότης Α.Ε., συµφερόντων της οικογένειας Καλογρίτσα, και της θυγατρικής εταιρείας της
CCC, συµφερόντων, πρωτίστως, της οικογένειας
του Λιβανέζου επιχειρηµατία, καθόσον αυτή κρίθηκε από αµφότερα τα µέρη ότι, µε δεδοµένο τον
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ γραφεία της
λιβανέζικης κατασκευαστικής
εταιρείας CCC - Consolidated
Contractors Group Sal

επένδυσης αποφασίστηκε από κοινού να είναι
η ανωτέρω, ήδη υπάρχουσα εταιρεία της οικογένειας Καλογρίτσα, µε την επωνυµία ‘‘Iωάννης Βλαδίµηρος Χ. Καλογριτσας Τηλεόραση
Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’…
Επειδή, δε, η οικογένεια Καλογρίτσα είχε ήδη
επενδύσει, µέχρι τον µήνα Αύγουστο του έτους
2016, σηµαντικά χρηµατικά ποσά στην ανωτέρω εταιρεία, αποφασίστηκε, από κοινού, η οικογένεια των Λιβανέζων να επενδύσει αρχικά µε
το ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000)
ευρώ για τη χρηµατοδότηση της έκδοσης της
εκ του νόµου απαιτούµενης εγγυητικής επιστολής τύπου “Bid Bond - ΒΒ ΜΤ 760” για τη
συµµετοχή της ανωτέρω εταιρείας στον σχετικό διαγωνισµό και, στη συνέχεια, εφόσον η
ίδια ως άνω εταιρεία ‘‘Ιωάννης Βλαδίµηρος Χ.
Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης Μονοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρεία’’ κατάφερνε να επιλεγεί στον ανωτέρω διαγωνισµό
ως υπερθεµατιστής για την απόκτηση άδειας
παρόχου ψηφιακής τηλεοπτικής εκποµπής
εθνικής εµβέλειας, να επενδύσει ένα δεύτερο
χρηµατικό ποσό, µέχρι είκοσι δύο εκατοµµύρια (22.000.000) ευρώ, ήτοι, συνολικά, κατά
τα συµφωνηθέντα, είκοσι πέντε εκατοµµύρια
(25.000.000) ευρώ, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί εντός είκοσι (20) ηµερών από το πέρας
του ανωτέρω διαγωνισµού και αντιστοιχούσε
σε µέρος του τιµήµατος για την απόκτηση της
σχετικής άδειας».
Επειδή, κατά τον µάρτυρα, έπρεπε να βρεθεί
ένας ενδεδειγµένος και ασφαλής τρόπος για τη
νοµότυπη συµµετοχή της εταιρείας CCC στην
επένδυση, ο ίδιος συνέταξε και απέστειλε µε
e-mail στους δύο επιχειρηµατίες και στις εταιρείες τους διάφορα εναλλακτικά κείµενα, σχετικά µε
το περιεχόµενο της απαιτούµενης για τη συµµε-

περιορισµένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους,
ήταν η µόνη εφικτή, νόµιµη και ασφαλής λύση…».

«Θύµα» ο Καλογρίτσας
Η συµφωνία τελικώς ναυάγησε και αυτό κατά
τον κ. Τόµπρα οφείλεται στις «πολιτικές αποφάσεις της τότε κυβέρνησης και στις έντονες, ακόµη και κοινοβουλευτικές, παρεµβάσεις της τότε αντιπολίτευσης και, υπό την πίεση πολιτικά
καθοδηγούµενων και διαπλεκόµενων πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού», οι οποίες αθέµιτες πρακτικές κορυφώθηκαν, όπως λέει, «διά
µιας πρωτοφανούς µιντιακής καταιγίδας κιτρινισµού, λάσπης και παραπληροφόρησης, ως
προς τα πραγµατικά περιστατικά της συµµετοχής της οικογένειας Καλογρίτσα στον ανωτέρω διαγωνισµό…». Συνεπεία αυτών, «η οικογένεια των Λιβανέζων επιχειρηµατιών, τροµοκρατηθείσα από την αρνητική δηµοσιότητα
της παραπληροφόρησης και της πρωτοφανούς
επικοινωνιακής διάστασης που έλαβε το όλο ζήτηµα, εξαναγκάστηκε σε υπαναχώρηση από τα
συµφωνηθέντα και σε παραίτηση από το ανωτέρω επενδυτικό σχέδιο, µε αποτέλεσµα την
ανεπανόρθωτη ηθική βλάβη και την οικονοµική καταστροφή της οικογένειας Καλογρίτσα…».
Και καταλήγει ο µάρτυρας πως «έχω την ηθική υποχρέωση απέναντι στην οικογένεια Καλογρίτσα να διαψεύσω µε την παρούσα κατάθεσή
µου όλα τα κακόβουλα, ψευδή, συκοφαντικά
και δυσφηµιστικά, καθοδηγούµενα δηµοσιεύµατα της λάσπης και της παραπληροφόρησης,
που η τότε κυβέρνηση, ενώ γνώριζε την αλήθεια, επέλεξε να µη διαψεύσει, αλλά προτίµησε, βολικά, για τους δικούς της λόγους, να την
παρασιωπήσει, ότι, δήθεν, η επένδυση επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί µε “βοσκοτόπια” και
µε “δανεικά” από την τράπεζα Attica Bank».

