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έμεινε στο συρτάρι του προέδρου του ΠΑ-
ΣΟΚ. Τελικώς, το καλοκαίρι του 2014 δόθη-
κε στη Δικαιοσύνη. Οι εισαγγελικοί λειτουρ-
γοί που διενεργούν την προκαταρκτική έρευ-
να διαπίστωσαν πως εκτός των 15 εκατ. ευ-
ρώ στο «σεντούκι», στον ισολογισμό ανα-
γράφονταν διάφορες δαπάνες, όπως αγο-
ρά εφημερίδων ή ταξίδια, χωρίς τα αντί-
στοιχα παραστατικά. Προκειμένου να διευ-
κρινίσουν τους λόγους έλλειψης των εν λό-
γω δικαιολογητικών, ανατέθηκε σε πταισμα-
τοδίκη να τα ζητήσει από την αρμόδια πη-
γή. Τα γραφεία ταξιδίων δηλαδή ή τα πρα-
κτορεία Τύπου, καθώς υπήρχε το ενδεχόμε-
νο να έχουν εκδοθεί αλλά λόγω του ότι είχε 
περάσει αρκετός χρόνος να έχουν καταστρα-
φεί ή χαθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΠΑΣΟΚ. Επιπλέον, εξετάστηκαν ως μάρτυ-
ρες οι ελεγκτές που συνέταξαν το πόρισμα, 
ώστε να διευκρινιστεί αν αναζήτησαν αυτά 
τα παραστατικά και δεν τα βρήκαν, αν υπο-
χρεούνταν το κόμμα να τα κρατά και, εάν 
υποχρεούνταν, για πόσο χρονικό διάστημα 
έπρεπε να τα φυλάσσουν στο λογιστήριο.  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «R», οι ελε-
γκτές απάντησαν πως πράγματι δεν υπάρ-
χουν για αρκετές δαπάνες δικαιολογητικά 
και πως δεν τους δόθηκε επαρκής αιτιολό-
γηση για την απουσία τους. 
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H
εισαγγελική έρευνα για τη «μαύρη» 
τρύπα στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ, 
που φαίνεται να διογκώθηκε επί προ-

εδρίας Γιώργου Παπανδρέου, σχεδόν δύο 
χρόνια αφότου ξεκίνησε με παραγγελία της 
τότε προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών, Παναγιώτας Φάκου, κατα-
λήγει στην κλήση, ως υπόπτου τέλεσης αξι-
όποινων πράξεων, του επί σειρά ετών υπευ-
θύνου οικονομικών του κινήματος Ροβέρτου 
Σπυρόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
μετά τις καταθέσεις των ελεγκτών που ερεύ-
νησαν τα οικονομικά του κόμματος την περί-
οδο 2004-2012 προκειμένου να διαπιστώ-
σουν πώς δημιουργήθηκε το χρέος των πε-
ρίπου 140 εκατ. ευρώ, τα ερωτήματα που 
προκύπτουν εστιάζουν κυρίως σε δύο ση-
μεία για τα οποία καλείται ο Σπυρόπουλος να 
δώσει διευκρινίσεις. Το πρώτο είναι ότι κατά 
τον έλεγχο προέκυψε ότι στο χρηματοκιβώ-
τιο του κόμματος υπήρχαν 15 εκατ. ευρώ σε 
μετρητά. Ετσι, ο Ρ. Σπυρόπουλος καλείται να 
δώσει εξηγήσεις, γιατί κρατείτο ένα τόσο με-
γάλο ποσό στο χρηματοκιβώτιο του κόμμα-
τος και δεν είχε κατατεθεί σε κάποια τράπε-
ζα ώστε να ωφελείται το ΠΑΣΟΚ και από τους 
τόκους, και το δεύτερο, γιατί για μεγάλο μέ-
ρος των δαπανών της επίμαχης περιόδου δεν 
υπάρχουν παραστατικά.

Επίσης, διερευνάται η τέλεση αξιόποινων 
πράξεων που είχαν ως αποτέλεσμα τυχόν ζη-
μία του κόμματος, όπως απιστία και υπεξαί-
ρεση, και αναμένεται η  κατάθεση του Σπυ-
ρόπουλου.

Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, από την πλευ-
ρά του ΠΑΣΟΚ, που θεωρείται και ως θιγό-
μενο, δεν έχει κατατεθεί έγκληση. Η Δικαιο-
σύνη παρενέβη έπειτα από μήνυση που κα-
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τέθεσε πριν από περίπου τρία χρόνια στον οικονομικό εισαγγελέα ένας πο-
λίτης, ορμώμενος όπως είχε πει από τα σχετικά δημοσιεύματα που έκαναν 
λόγο για κατασπατάληση των χρημάτων του κόμματος από τον πρώην πρό-
εδρό του Γ. Παπανδρέου. 

Η έρευνα
Τον έλεγχο των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει από πέντε εταιρείες ορ-
κωτών λογιστών ο διάδοχος του Γ. Παπανδρέου στην προεδρία του κόμμα-

τος, Ευάγγελος Βενιζέλος, προκειμένου να εντοπιστεί 
ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το χρέος των 
περίπου 140 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές μετά το πέρας της 
έρευνάς τους, που περιελάμβανε την περίοδο 2004-
2012, συνέταξαν πόρισμα με τις διαπιστώσεις τους και 
το παρέδωσαν το καλοκαίρι του 2013 σε σφραγισμέ-
νο φάκελο στον τότε γενικό διευθυντή του κινήματος, 
Νίκο Σαλαγιάννη.

Ο Σαλαγιάννης σε δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει 
ως κρίσιμες χρονιές για την επιδείνωση των οικονο-
μικών το 2009 και το 2010. Οπως είχε πει, δεν δημι-
ουργήθηκε τότε το πρόβλημα, αλλά κορυφώθηκε κα-

θώς το ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε σε υπερδανεισμό λόγω της αύξησης των λειτουρ-
γικών δαπανών που έφτασαν τα 28 με 30 εκατ. ευρώ τον χρόνο. 

 Ποιες ήταν αυτές οι λειτουργικές δαπάνες; Δίνοντας ενδεικτικά τα στοιχεία 
από τον επίσημο ισολογισμό του 2010 -μιας χαρακτηριστικής, όπως είχε επι-
σημάνει, χρονιάς, καθώς ήταν μια χρονιά λιτότητας και δεν ήταν εκλογική- 
αυτές αφορούσαν: αμοιβές προσωπικού 4,1 εκατ. ευρώ, επιμόρφωση στε-
λεχών 2 εκατ. ευρώ, μετακινήσεις στελεχών 5,5 εκατ. ευρώ, τηλέφωνα 1,4 
εκατ. ευρώ, ενοίκια 1 εκατ. ευρώ, προβολή 1,8 εκατ. ευρώ.

Για αρκετό χρόνο το πόρισμα της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.» 

Υποπτα για την τέλεση 
αξιόποινων πράξεων 
είναι κορυφαία στελέ-
χη του ΠΑΣΟΚ της περι-
όδου 2004-2012


