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Του Δημήτρη Τρίμη
Μας μπέρδεψε ο δημοσιογράφος - στέλεχος του
ΔΟΛ, πολλών άλλων ΜΜΕ και τώρα και του ΣΚΑΪ, Γιώργος Παπαχρήστος.

Σήμερα το πρωί, στη νέα του δουλειά, στον σταθμό του Γ. Αλαφούζου, από τη μια έλεγε,
ότι ο ΔΟΛ θα διαψεύσει όλους όσοι χάρηκαν για την δεινή οικονομική του θέση και για την
σημερινή απεργία των απλήρωτων επί 5 μήνες εργαζομένων και ότι θα επιστρέψει ισχυρός
όπως πάντα, ενώ από την άλλη ο ίδιος Παπαχρήστος, έλεγε ότι τέλειωσε, έβαλε λουκέτο ο
ΔΟΛ και δεν θα ξανακυκλοφορήσουν «Τα Νέα», «Το Βήμα», τα περιοδικά.

Δεν θα συνεχίσουν ο ΒΗΜΑ FM, τα ψηφιακά μέσα του Ομίλου κ.λπ. Επανέλαβε φυσικά τη
γνωστή μέθοδο της κατασκευής και της άθλιας επανάληψης ενός ψέματος, ότι δηλαδή
κάποιοι πολιτικοί αντίπαλοι του ΔΟΛ δήθεν πανηγύριζαν που πετάχτηκαν 500 άνθρωποι
στο δρόμο, για να τους κατακεραυνώσει... τροφοδοτώντας τη ρητορική της Δεξιάς.

Έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει, όπως δεν πρέπει να ενδιαφέρει και κανέναν άλλο
εργαζόμενο που δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζεται με τα αφεντικά του, η μοίρα της
οικογένειας Ψυχάρη (που καλώς, είπε, αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη για ό,τι έχει διαπράξει),
αλλά τον ενδιαφέρει... να προπαγανδίσει ότι η «Εφ.Συν.» «έπρεπε να ντρέπεται». Αυτό
ήταν το θέμα του: να πει ένα ψέμα στους ακροατές του ΣΚΑΪ όπως ακριβώς βολεύει την
απερίγραπτη αφήγηση της Ν.Δ. και τους έωλους ισχυρισμούς του κ. Ψυχάρη, αλλά και να
απειλήσει έμμεσα τους «ενόχους», όταν ξαναέρθει στα πράγματα.

Διότι, κατά την αντίληψή του, η «Εφ.Συν», διαστρέφει τα γεγονότα και θεωρεί τη διοίκηση
Ψυχάρη ως αποκλειστικά υπεύθυνη για τη χρεοκοπία του άλλοτε ισχυρού ΔΟΛ... Έπρεπε,
είπε, εν γνώση του ψέματός του, εμείς της «Εφ.Συν» (και εγώ προσωπικά ως πρώην
πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ), αν δεν φοράγαμε παρωπίδες, να κατηγορήσουμε αποκλειστικά τον
Γιάννη Δραγασάκη και ιδίως έναν φίλο του στην ΕΤΕ χαμηλόβαθμο στην ιεραρχία της
τράπεζας, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή, λέει, δεν αποδέσμευσε 250.000 ευρώ, ένα
15ήμερο δηλαδή για τους εργαζόμενους, αλλά δέσμευσε το ποσό έναντι χρέους του Στ.
Ψυχάρη στην ΕΤΕ.

Άλλωστε, κατά την άποψη του Γ. Παπαχρήστου, ο ΣΥΡΙΖΑ, (η «Εφ.Συν», υποθέτουμε) και
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η κυβέρνηση έκλεισαν και το MEGA, για ευνόητους πολιτικούς λόγους... Δεν είπε όμως ότι
δύο από τους τρεις μεγαλομετόχους του MEGA (εκτός του κ. Ψυχάρη), οι οποίοι δεν βάζουν
λεφτά και δεν τα βρίσκουν για το μέλλον του σταθμού, τελικά κατέθεσαν δύο μισθούς
στους εργαζόμενούς τους απ' ευθείας, προκειμένου να ξεπεράσουν τη δέσμευση των
λογαριασμών του καναλιού στις τράπεζες.

Είναι αστείο βεβαίως που ο ίδιος ο βετεράνος κ. Παπαχρήστος με 35 χρόνια προϋπηρεσία
στη δημοσιογραφία, όπως τόνισε, μπορεί να αντιφάσκει με τέτοια άνεση σαν να
απευθύνεται σε χαζούς, ίσως από την υπερβολική τάση αυτοπροβολής από την οποία
πάσχουν πολλοί αστέρες του επαγγέλματος, που τάχα μου όλα τα ξέρουν κι όλα τα έχουν
προβλέψει. Από τη μια, επαίρεται ότι ήδη από το τέλος του καλοκαιριού, τότε δηλαδή που
αναζήτησε ο ίδιος το νέο του εργοδότη στον ΣΚΑΪ, είχε προβλέψει με ακρίβεια ότι θα
κλείσει ο ΔΟΛ τα Χριστούγεννα λόγω έλλειψης τραπεζικής ρευστότητας και από την άλλη,
εμφανίζεται να πέφτει από τα σύννεφα..

πηγή:efsyn.gr

2/2

