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Εντολή συντηρητικής 
κατάσχεσης του 
πολυτελούς σκάφους 
των 32 µέτρων 
«Phalarope» και του 
εννιάµετρου «Ginger 
Aegean»,
για να µην τα πουλήσει
ο προφυλακισµένος 
∆ηµήτρης 
Κουτσολιούτσος. 
Επόµενο στάδιο
η εκπαραθύρωση της 
οικογένειας από το 
µετοχικό κεφάλαιο 
της Folli Follie

χη -της οικογένειας και του σκανδάλου- ∆. Κου-
τσολιούτσου, µε στόχο τη δέσµευσή τους, κα-
θώς υπάρχει ο κίνδυνος τα µέλη της οικογένει-
ας να προχωρήσουν στην πώλησή τους. Στην 
αιχµή βρίσκονται οι δύο θαλαµηγοί, το θηρι-

ώδες σκάφος 32 µέτρων µε την ονοµασία 
«Phalarope» και το εννιάµετρο «Ginger 

Aegean». Η διοίκηση της εταιρείας κα-
τέθεσε αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 

για το «Phalarope» και το Μονοµε-
λές Πρωτοδικείο Πειραιά την έκα-
νε αποδεκτή, αποφασίζοντας τη 
συντηρητική κατάσχεση της θα-
λαµηγού µέχρι να εκδικαστεί 
η αγωγή. 

Σύµφωνα µε τη διοίκηση της 
Folli Follie, η κατάσχεση ζητή-
θηκε διότι εγείρεται θέµα οι-
κονοµικής αποζηµίωσης της 
εταιρείας ύψους 1,8 εκατ. ευ-
ρώ, καθώς κατηγορούν τον ∆. 
Κουτσολιούτσο ότι υπεξαίρεσε 
το συγκεκριµένο ποσό από τα 
ταµεία της Folli Follie. Το σκά-

φος µε σηµαία Μάλτας θα µεί-
νει, µετά την εξέλιξη αυτή, δεµέ-

νο µέχρι να αποφασίσει η ∆ικαιο-
σύνη για την κύρια προσφυγή της 

Folli Follie, χωρίς να έχει το οποιοδή-
ποτε δικαίωµα πώλησης ο ιδιοκτήτης 

του, ο ∆. Κουτσολιούτσος. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το Μονοµελές 

Πρωτοδικείο Πειραιά προχώρησε σε συντη-
ρητική κατάσχεση της θαλαµηγού για ποσό 3 
εκατ. ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ. συν τους τόκους). 

Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, εντύ-
πωση είχε προκαλέσει το όνοµα της θαλαµη-
γού, καθώς το «Phalarope» (Φαλαρόποδας στα 
ελληνικά) είναι ένα µικρό πουλί, στο µέγεθος 
του σπουργιτιού, που ζει στη Σκωτία και θεω-
ρείται από τους ορνιθολόγους ως «το πιο ηλί-
θιο πουλί στον κόσµο», καθώς δεν ξεχειµωνιά-
ζει στην Αραβική Θάλασσα, αλλά κάνει τον γύ-
ρο του κόσµου. Ξεκινά από τη Σκωτία, φτάνει 
στον Καναδά και µετά στην Καραϊβική, καταλή-
γει τον χειµώνα στο Περού και πραγµατοποιεί 
την αντίθετη διαδροµή την άνοιξη. 

Η έρευνα της διοίκησης της «νέας» Folli Follie 
έφερε στο φως και ένα ακόµη περιουσιακό στοι-
χείο, το οποίο φέρεται πως συνδέεται ιδιοκτη-
σιακά µε την οικογένεια Κουτσολιούτσου. Πρό-
κειται για ένα ακόµη σκάφος, 9 µέτρων, µε την 
επωνυµία «Ginger Aegean», το οποίο, σύµφω-
να µε τα ευρήµατα, ελλιµενίζει στις Σπέτσες. Εί-
ναι γνωστό ότι η οικογένεια διατηρεί εξοχική 
έπαυλη στο νησί του Αργοσαρωνικού, από το 
οποίο έχει παρελάσει όλη η κοσµική Αθήνα, δι-
ασκεδάζοντας στα θρυλικά πάρτι που διοργά-
νωναν κάθε χρόνο οι Κουτσολιούτσοι.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ∆ικαιοσύνη, 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος από τη διοίκηση 
της Folli Follie, έχει προχωρήσει σε συντηρη-
τική κατάσχεση και του εννιάµετρου σκάφους, 
το οποίο, σε αντίθεση µε το «Phalarope», φέ-
ρει ελληνική σηµαία. Η συντηρητική κατάσχε-
ση αφορά ποσό ύψους 100.000 ευρώ. 

Ο «θησαυρός» του Μινιόν
Κι ενώ το µεγάλο στοίχηµα για την εταιρεία 
είναι η έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης από 
τους οµολογιούχους πιστωτές και η µετοχική 
εκπαραθύρωση της οικογένειας Κουτσολιού-
τσου, στο µεσοδιάστηµα η Folli Follie χρειάζε-
ται ρευστότητα για να τα καταφέρει να επιβιώ-
σει. Το ζήτηµα της βραχυπρόθεσµης ρευστό-
τητας λύθηκε, καθώς βρέθηκε το αµερικανικό 
fund Arena, το οποίο χρηµατοδοτεί εταιρείες 
υπό καθεστώς εξυγίανσης, και έδωσε δάνειο 
ύψους 13 εκατ. ευρώ στη νέα εταιρεία. Ως εγ-
γύηση η Folli Follie έβαλε δύο ακίνητα, εκ των 
οποίων το ένα στέγαζε στο παρελθόν το πολυ-
κατάστηµα Μινιόν στην καρδιά της Αθήνας.
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μ
ε διπλή στόχευση, αφενός τη µετο-
χική αποποµπή της οικογένειας Κου-
τσολιούτσου από την εταιρεία Folli 

Follie, στα οικονοµικά της οποίας ασέλγησαν 
επί δύο δεκαετίες, αφετέρου τη δέσµευση πε-
ριουσιακών στοιχείων των πρωταγωνιστών 
του σκανδάλου, επιταχύνεται η διαδικασία 
αλλαγής σελίδας από την τωρινή διοίκηση της 
«νέας» Folli Follie. Το σχέδιο εξυγίανσης είναι 
έτοιµο και βασίζεται στον απόλυτο έλεγχο, σε 
ποσοστό 90%, της εταιρείας από τους οµο-
λογιούχους πιστωτές της. Την πρό-
ταση αυτή θα κληθούν στις 9 ∆ε-
κεµβρίου να εγκρίνουν οι οµο-
λογιούχοι και, εφόσον δώσουν 
το «πράσινο φως», τότε η συµ-
φωνία θα πάει στο Πρωτοδι-
κείο Αθηνών για να µπει η τε-
λική σφραγίδα. Με την κίνη-
ση αυτή, το ποσοστό που συ-
νεχίζουν να κατέχουν στην 
πολύπαθη εταιρεία οι προ-
φυλακισµένοι ∆ηµήτρης 
και Τζώρτζης Κουτσολιού-
τσος θα… προσγειωθεί στο 
3,7%. Μείωση ποσοστού θα 
υποστούν εφόσον το σχέ-
διο εξυγίανσης εγκριθεί από 
τους πιστωτές και την κινε-

Οι προφυλακισμένοι 
∆ημήτρης και Τζώρτζης 
Κουτσολιούτσος

Η θαλαμηγός «Phalarope». 
Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά 

προχώρησε σε συντηρητική κατάσχεση 
του σκάφους για ποσό 3 εκατ. ευρώ 

Η ∆ικαιοσύνη «έδεσε»
τις δύο θαλαµηγούς

ζική εταιρεία Fosun, αλλά και από την αµερι-
κανική εταιρεία Fidelity.

Θαλάσσια πολυτέλεια
Η διοίκηση της «νέας» Folli Follie τους τελευταί-

ους µήνες έχει ξεσκονίσει, µε τη βοήθεια εξει-
δικευµένων συµβούλων που λειτουργούν ως 
ντετέκτιβ, τα «κρυµµένα» σε διάφορες εταιρεί-
ες ανά την υφήλιο περιουσιακά στοιχεία της οι-
κογένειας Κουτσολιούτσου και δη του πατριάρ-


