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Της ΑΝΝΑΣ ΚΑΝ∆ΥΛΗ

Μ
έσα από µια δαιδαλώδη διαδροµή 
που διαπερνά τρία Αραβικά Εµιράτα 
και «ακουµπά» έναν «κυπριακό αριθ-

µό», γνωστό στο «White House» και στη «White 
Porsca», µέχρι να καταλήξει στην Αθήνα, επι-
χειρήθηκε να χαθούν τα ίχνη των 3 εκατ. ευρώ. 
Του ποσού που η εταιρεία CCC - Consolidated 
Contractors Group Sal έδωσε στην Τοξότης Α.Ε. 
για να συµµετάσχει στον διαγωνισµό των τη-
λεοπτικών αδειών το καλοκαίρι του 2016, κα-
θώς η ίδια δεν µπορούσε να αναλάβει έργα 
εντός της Ελλάδας, σε συµµόρφωση µε τον 
νόµο 89/1967.

Η λιβανέζικη κατασκευαστική CCC, συµφε-
ρόντων της οικογένειας Χούρι, και η Τοξότης 
Α.Ε. του Χρήστου Καλογρίτσα σύναψαν, κα-
τά τον τελευταίο, µια εικονική σύµβαση ώστε 
αφενός να δικαιολογηθεί το «πόθεν έσχες» της 
ελληνικής εταιρείας και αφετέρου να εκταµιευ-
τεί γρήγορα το ποσό, χωρίς να χτυπήσουν τα 
«καµπανάκια» των ελεγκτικών Αρχών. 

Υπενθυµίζεται ότι τον Αύγουστο του 2016 
είχε παιχτεί ένα «θρίλερ» µέχρι το και 5’ για 

ΞΑΦΝΙΚΑ «σκληρό ροκ» παίζεται «επί σκηνής». Η σκανδα-
λολογία έχει την πρώτη θέση στην ατζέντα κυβέρνησης - 
αντιπολίτευσης, καθώς αναδείχθηκε ότι επιχειρηματίας, δι-
εκδικήσας τηλεοπτική άδεια στον διαγωνισμό χορήγησης 
τηλεοπτικών αδειών του 2016, μπόρεσε να συμμετάσχει σε 
αυτόν γιατί η τότε κυβέρνηση τον προέτρεψε και τον βοή-
θησε να δανειοδοτηθεί. Αν πράγματι βοηθήθηκε, όπως ο 
ίδιος αποκαλύπτει, και δεν υπήρχαν κατά τη δανειοδότη-
σή του αξιόπιστες εγγυήσεις, πρόκειται για καταγγελία με-
γατόνων. Ομως και ο επιχειρηματίας είναι άμοιρος οιασ-
δήποτε ευθύνης; Η σημερινή αντιπολίτευση σθεναρά αντέ-
δρασε στην καταγγελία αυτή, με το επιχείρημα ότι δεν ευ-
σταθούν όσα ο επιχειρηματίας όψιμα διατείνεται. Γιατί αυ-
τός και όσοι προβάλουν αυτήν την εκδοχή του επιχειρημα-
τία ξεχνούν επιλεκτικά και κατ’ επέκταση σκόπιμα ότι είναι 
αυτή η οποία ως κυβέρνηση το 2016 απέκλεισε τελικά αυ-
τόν από τον διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών, λόγω αφε-
ρεγγυότητας. Μετά όμως και τις προηγηθείσες αποκαλύ-
ψεις διά μαγνητοταινιών και από άλλον επιχειρηματία ότι 
συνομιλούσε και αυτός με την τότε κυβέρνηση για να του 
παρασχεθούν διευκολύνσεις επί άλλου ζητήματος, το όλο 
«σκηνικό» μας έχει αφήσει εμβρόντητους. Το «κακό» είναι 
ότι παγιώνεται η αντίληψη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση 
συνομιλούσε με άτομα που επεδίωκαν να κάνουν δουλειές 
και να προωθήσουν τα συμφέροντά των κατά παράκαμψη 
κανόνων δικαίου κι ότι κάποιος ή κάποιοι θέλησαν να τους 

ευνοήσουν. Εντέλει, όμως, τα άτο-
μα αυτά δεν ευνοήθηκαν και γι’ αυ-
τό την καταγγέλλουν! Οταν, όμως, η 
κοινωνία έχει καταστεί πλήρως καχύ-
ποπτη για ύπαρξη συναλλαγών μετα-
ξύ επιχειρηματιών και πολιτικών, που λει-
τουργούν ως «διαμεσολαβητές» σε δου-
λειές προς χάριν συμφερόντων επιχειρημα-
τιών, είναι δύσκολο ξαφνικά να διακρίνει λε-
πτομέρειες σημαντικές, όπως η ανωτέρω. Μια 
σκιά απαξίωσης της πολιτικής απλώνεται λοιπόν και 
μόνο για τον «λόγο» ότι «πολιτικοί» κατέστησαν «επι-
χειρηματίες» συνομιλητές των. Φυσικά και ευθύνο-
νται επειδή δεν κράτησαν τη δέουσα απόσταση, πιστεύ-
οντας αφελώς ότι μπορούν να συνομιλούν και να διευ-
κολύνουν επιχειρηματίες, ως να πρόκειται περί «φίλων». 
Εντούτοις, το κύριο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν επι-
χειρηματίες που πιστεύουν ότι μπορούν να πιέσουν τους 
πολιτικούς με σκοπό τη χειραγώγησή των και οι πολιτικοί 
πέφτουν στην παγίδα! Γιατί δεν συνειδητοποιούν έγκαιρα 
ότι κατά κανόνα οι «επιχειρηματίες» δεν είναι «φίλοι». Κά-
θε επιχειρηματίας επιδιώκει το στενό συμφέρον του, ενώ ο 
πολιτικός καλείται να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον. 
Ανάμεσα σε αυτά τα δύο συμφέροντα καμία άμεση δια-
πραγμάτευση δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Μόνο κανόνες 
δικαίου, εξίσου ισχύοντες για όλους.

«Σκληρό ροκ»

του ΜΑΚΗ ΤΖΙΦΡΑ*

η άποψη

*Νοµικού

Eκρυψαν τα ίχνη
των 3 εκατ. ευρώ
µέσα από 3 εµιράτα!
Η δαιδαλώδης διαδροµή του χρήµατος από τη CCC προς τον Χρήστο 
Καλογρίτσα και ο λογαριασµός-κλειδί στην Κύπρο. Πού κατέληξαν τα λεφτά
των Αράβων και τι λέει ο µεγαλοεργολάβος σε στενούς συνεργάτες του

το αν θα καταφέρει να καταθέσει την εγγυητι-
κή των 3 εκατ. ευρώ η «Ιωάννης Βλαδίµηρος 
Χ. Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κά-
λυψης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», προκειµένου να 
αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής στον διαγω-
νισµό για τις τηλεοπτικές άδειες. Η κατάθεση 
ήταν εκπρόθεσµη κατά 40 λεπτά. Ωστόσο, η 
επιτροπή για τον διαγωνισµό την έκανε δεκτή, 
κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των υπό-
λοιπων 8 υποψηφίων. 

Η διαδροµή
Η αρχική σύµβαση, λοιπόν, υπογράφεται στις 
22/8/2016 µεταξύ της Al Ghandi & Consolidated 
Contractors International Company Llc (θυγα-
τρική της CCC) η οποία εδρεύει στο Ντουµπάι 
(πρώτο εµιράτο) και της ελληνικής Τοξότης Α.Ε., 
µε αντικείµενο την υπεργολαβία που αφορού-
σε την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού στο Al Zahia City Center Mall στο 
Sharjah (δεύτερο εµιράτο). 

Στις 29/8/2016 έγινε τροποποίηση της αρχι-
κής σύµβασης, µε την εταιρεία Consolidated 
Construction Engineering & Procurement Co 
Sal (επίσης θυγατρική της CCC), που εδρεύ-
ει στο Αµπου Ντάµπι (τρίτο εµιράτο), να ανα-
λαµβάνει τελικώς να πληρώσει τα 3 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω ποσό, προκειµένου να δικαιο-
λογηθεί, εµφανιζόταν ως η προκαταβολή της 
CCC προς την Τοξότης Α.Ε. για την υποτιθέµε-
νη, όπως τη χαρακτηρίζει ο κ. Καλογρίτσας, 
«υπεργολαβία». Και επελέγη αυτή η λύση, κα-
θώς ήταν και η πλέον γρήγορη. 

Βάσει e-mail που εµπεριέχεται στη µήνυση 
την οποία κατέθεσε στην Εισαγγελί α Πρωτοδι-
κών την περασµένη ∆ευτέρα ο κ. Καλογρίτσας 
κατά του λιβανέζικου κολοσσού και των νό-
µιµων εκπροσώπων του, ο Φουάντ 
Χούρι, οικονοµικός διευθυντής 
του οµίλου, ενηµερώνει στις 27 
Αυγούστου 2016 τον Κυριά-
κο Τόµπρα, τον οικονοµο-
λόγο που έφερε σε επαφή 
τις δύο πλευρές, πως «…οι 
τράπεζες µε τις οποίες µιλή-
σαµε µπροστά σου µίλη-
σαν για δέκα ηµέρες και 
δύο εβδοµάδες, για να 
τελειώσουν µε τις δι-
αδικασίες “Συµµόρ-
φωσης και µάθε τον 
πελάτη σου (Know 
your Client-KYC)”. 
Μπορούµε να πο-

ρευθούµε παράλληλα µε τις τράπεζες των Ηνω-
µένων Αραβικών Εµιράτων αύριο το πρωί και, 
αν βρεθούµε σε αδιέξοδο, συνεχίζουµε µε την 
υπεργολαβία. Τι νοµίζεις;». Την ίδια ηµέρα, λίγη 
ώρα αργότερα, ο Κ. Τόµπρας απαντά: «Μετά 
από αρκετές συζητήσεις σε σχέση µε το BB mt 
760 (EE) και τις επιπλοκές µε τη διαδικασία KYC, 
πιστεύω πως όλοι κατανοούµε ότι δεν υπάρχει 
λόγος να χάνουµε τον χρόνο µας σε κάτι που 
ποτέ δεν θα επιτευχθεί. Είµαι 100% σίγουρος 
πως η ιδέα Φουάντ να προχωρήσουµε µε συµ-
φωνητικό υπεργολαβίας είναι τώρα η µόνη και 
µοναδική ευκαιρία προκειµένου να ανταποκρι-
θούµε στις απαιτήσεις του διαγωνισµού. Θα σας 
προωθήσω το συντοµότερο δυνατόν τα στοι-
χεία της εταιρείας και του λογαριασµού, προ-
κειµένου να προετοιµάσετε τη συµφωνία και 
να προβείτε στην καταβολή».

Πού πήγαν 
Τελικά οι Λιβανέζοι αθέτησαν, όπως ισχυρίζε-
ται ο κ. Καλογρίτσας, τη δέσµευσή τους να δώ-


