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Της ΑννΑς ΚΑνδύλη

Σ
αν να ήταν ένα δικό της «μαγαζί» χρη-
σιμοποιούσε τη Folli Follie η οικογένεια 
Κουτσολιούτσου, μέχρι και λίγο πριν οι 

Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος βρε-
θούν στη φυλακή. Αυτή ήταν το «πορτοφό-
λι» τους ούτως ώστε να καλύπτεται η μεγάλη 
ζωή που έκαναν και να αυξάνεται η προσωπι-
κή τους περιουσία. Aλλωστε, ο έλεγχος ήταν 
ανύπαρκτος, όπως διαπιστώνει και η ενδιάμε-
ση έκθεση ελέγχου της PwC, αφού, παρόλο 
που η ελεγκτική επιτροπή της εταιρείας όφει-
λε να συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα αφότου η Folli Follie μπήκε το 1997 στο 
Χρηματιστήριο, η πρώτη επίσημη συνεδρία-
σή της καταγράφεται στις 21 Ιουνίου 2018. 
Εναν και πλέον μήνα, δηλαδή, μετά τη δημο-
σίευση της έκθεσης της QCM, που αποκάλυ-
ψε πως η ευρωστία της ήταν εικονική. Και πώς 
να μην ήταν ανύπαρκτος ο έλεγχος, αφού επι-
κεφαλής της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας 
ήταν ο πεθερός του Τζ. Κουτσολιούτσου, οδο-
ντίατρος στο επάγγελμα; 

Τα «χλιδάτα» πάρτι
Στις 220 σελίδες της έκθεσης, συν τα παραρ-
τήματα που τη συνοδεύουν, περιγράφεται ένα 
«ξεζούμισμα» της Folli Follie από την οικογένεια. 
Προκειμένου, δε, να μη φαίνεται ότι εκατομμύ-
ρια ευρώ καταλήγουν στις δικές τους τσέπες, 
«στήθηκαν» εταιρείες συμβούλων και άλλες, οι 
οποίες δήθεν παρείχαν υπηρεσίες στον όμιλο, 
αλλά στην πραγματικότητα ανήκαν στους Δη-
μήτρη και Τζ. Κουτσολιούτσο. Ετσι, η πολύπα-
θη FF βρέθηκε να πληρώνει για την αγορά ακι-
νήτων της οικογένειας, την αγορά πολυτελών 
αυτοκινήτων, επίπλων για τα σπίτια τους, για 
τα «χλιδάτα» πάρτι τους, για τη ναύλωση των 
σκαφών αναψυχής τους και για τα τηλέφωνά 
τους, που ήταν πάνω από 40. Εφτασαν, μάλι-
στα, στο σημείο να χρεώσουν στην εταιρεία την 
επισκευή οικιακής ηλεκτρικής συσκευής τους, 
κόστους μόλις 537 ευρώ, τα κρασιά τους, που 
κόστιζαν περί τα 60.000 ευρώ ετησίως, αλλά 
και τα golf trikes του Δ. Κουτσολιούτσου, 48 
τον αριθμό για το 2008, αξίας 36.708 δολα-
ρίων. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την 
ίδια έκθεση, οι άλλοτε ισχυροί άνδρες της οι-
κογένειας εκμεταλλεύτηκαν την πληροφόρηση 
που, ως επικεφαλής, είχαν για να κάνουν «παι-
χνίδια» προς όφελός τους με τη μετοχή. Ειδικά 
την περίοδο πριν από την πώληση των Κατα-
στημάτων Αφορολογήτων Ειδών σε ελβετική 
εταιρεία, γνωρίζοντας ότι μόλις γίνει γνωστή η 
συμφωνία η μετοχή θα «απογειωνόταν», φρό-
ντισαν να αγοράσουν μεγάλα πακέτα μετοχών 
που πλήρωσε η FF, αλλά το όφελος των εκατομ-
μυρίων ευρώ κατέληξε στους δικούς τους προ-
σωπικούς λογαριασμούς. Ενίοτε, στενοί τους 
συνεργάτες φαίνεται να παρείχαν «πολύτιμη» 

 Οι ύποπτες χορηγίες του     Τζώρτζη Κουτσολιούτσου
Τι αποκαλύπτει η 
έκθεση των ελεγκτών 
που βρίσκεται στα 
χέρια της ανακρίτριας. 
Τι καταλογίζουν στα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

πληροφόρηση και σε δικούς τους ανθρώπους, όπως στον Ελ-
ληνα πρόξενο στο Χονγκ Κονγκ, βάσει των στοιχείων που πε-
ριλαμβάνονται στην έκθεση. 

Οι πολιτικοί 
Οταν, δε, αποκαλύφθηκε η έκθεση της QCM το 2018, που κα-
τέληγε πως επί σειρά ετών οι ισολογισμοί της εταιρείας ήταν 
«μαγειρεμένοι», ο διευθυντής ασφαλείας του ομίλου, σύμφω-
να με τα όσα περιγράφει στη δική της έκθεση η PwC, εν γνώσει 
του Δημήτρη και του Τζ. Κουτσολιούτσου, ανέλαβε να ρίξει γέ-
φυρες προς μέλη της τότε κυβέρνησης, ακόμη και στο Μέγαρο 
Μαξίμου, για να διασφαλίσει την υποστήριξή τους προς τον 
όμιλο. Και όπως ο ίδιος αναφέρει στα e-mails που εντοπίστη-
καν, με το «αζημίωτο». «Από επικοινωνίες του με τον Τζώρτζη 
Κουτσολιούτσο που περιήλθαν σε γνώση μας, προκύπτει ότι 
εκπρόσωπος πολιτικού προσώπου διατύπωσε αίτημα για την 
πραγματοποίηση πληρωμής προς το εν λόγω πρόσωπο, κα-
θώς το εγχείρημα της στήριξης της Folli Follie θα ήταν δύσκολο 
και με μεγάλη έκθεση του προσώπου που θα το αναλάμβανε. 
Από στοιχεία επικοινωνίας που εξετάσαμε, φαίνεται ο Τζώρ-
τζης Κουτσολιούτσος να συναινεί για την πραγματοποίηση 
της εν λόγω πληρωμής από τον Ν.Σ.». Οι τρεις πρώην υπουρ-
γοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Φλαμπουράρης, Αλέξης 
Χαρίτσης και Σταύρος Αραχωβίτης, καθώς και ο πρώην βου-
λευτής του κόμματος Μάκης Μπαλαούρας, που αναφέρονται 
στα επίμαχα e-mails, αρνούνται την όποια εμπλοκή τους. Ο 
εισαγγελέας, όμως, ως μόνος αρμόδιος, είναι αυτός που έχει 
και τον τελευταίο λόγο για το αν η δικογραφία θα διαβιβαστεί 
στη Βουλή για τους τρεις πρώτους, ενώ για τον Μ. Μπαλαού-
ρα, καθώς πλέον δεν είναι βουλευτής, θα επιληφθεί η τακτική 
Δικαιοσύνη. Στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας θα εξετα-
στεί, δηλαδή, τι τελικώς ήταν αυτά τα 80.000 ευρώ που ανα-
φέρονται σε ένα από τα e-mails. Xρηματική καταβολή στον κ. 
Μπαλαούρα; Απαίτηση ενός εν ενεργεία βουλευτή και μάλι-
στα προέδρου τότε της Eπιτροπής Oικονομικών Yποθέσεων 
της Βουλής; Ή απλώς χορηγία, όπως λέει ο πρώην βουλευτής; 
Στην έκθεση, πάντως, της PwC σημειώνεται για το εν λόγω πο-
σό πως «στην ατζέντα που βρέθηκε στα γραφεία της εταιρεί-
ας και που πιθανολογείται ότι ανήκει στον ταμία εντοπίστηκε 
καταχώριση με την περιγραφή “Ν.Σ./Υπουργείο Κεφαλαιαγο-
ρά” για ποσό 80.000 ευρώ με ημερομηνία 14/5/2018. Σημει-
ώνουμε, επίσης, ότι σε σκληρό δίσκο που βρέθηκε στο γρα-
φείο του ταμεία εντοπίστηκε αρχείο excel με τον τίτλο “Δ.Κ. - 
Κ.Κ. - Γ.Κ.”, το οποίο φαίνεται να απεικονίζει δαπάνες για τα 
μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου ανά μήνα και έτος. Στις 

14 Μαΐου 2018 υπάρχει η εξής εγγραφή: “Γ.Κ. 
80.000”». Ο εισαγγελέας αναμένεται επίσης να 
επανεξετάσει και το τι έκαναν τα μέλη της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς, αν είναι βάσιμο 
το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, 
η παρέμβασή της, όταν κατρακυλούσε η μετο-
χή την άνοιξη του 2018, ήταν σχεδόν ανύπαρ-
κτη με εντολή άνωθεν. Υπενθυμίζεται ότι τότε ο 
φάκελος από την επιτροπή διαβιβάστηκε στον 
οικονομικό εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση με 
αρκετή καθυστέρηση και περιελάμβανε μόνο 
τις διοικητικές αποφάσεις με τις οποίες επιβλή-
θηκαν τα πρόστιμα για χειραγώγηση στα μέ-
λη του Δ.Σ. της Folli Follie, χωρίς ποινική αξι-
ολόγηση για την υπόθεση. Δηλαδή, το έγγρα-
φο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν περιέχει 
στοιχεία μηνυτήριας αναφοράς, όπως αναμε-
νόταν, σχετικά με τα κακουργήματα που διε-
ρευνούσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Η μη λειτουργία της επιτροπής 
ελέγχου της Follie
Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται κατ’ αρ-
χάς για την επιτροπή ελέγχου πως «σύμφω-
να με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λει-
τουργία της, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν 
να ενημερώνουν εγγράφως το διοικητικό συμ-
βούλιο, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, για 
τον διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να 
παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των 
μετοχών… Στις ευθύνες της επιτροπής συμπε-
ριλαμβάνονται ενδεικτικά η παρακολούθηση 
της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πλη-
ροφόρησης, η παρακολούθηση της αποτελε-
σματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτε-
ρικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρι-
σης κινδύνων, καθώς και η παρακολούθηση 
της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου. Από 
την επισκόπηση των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων της ελεγκτικής επιτροπής διαφαίνεται 
πως η πρώτη επίσημη καταγεγραμμένη συνε-
δρίασή της από τον καιρό που εισήχθη η εται-
ρεία στο Χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε 
στις 21 Ιουνίου 2018, έναν και πλέον μήνα με-
τά τη δημοσίευση της έκθεσης της QCM. Αυ-
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