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Σ
ήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από 
τον αιφνίδιο θάνατο του Ανδρέα Βγενό-
πουλου. Ο επιχειρηματίας με το «εκρη-

κτικό» ταμπεραμέντο, που όσο ήταν εν ζωή συ-
γκρούστηκε με πολλούς, απασχολεί ακόμη τη 
δημοσιότητα. Είτε με δικαστικές εκκρεμότητες 
στις οποίες εμπλέκονται στενοί του συνεργά-
τες και ακόμα «τραβιούνται» με αυτές, είτε λό-
γω του μεγάλου γρίφου που έχει δημιουργη-
θεί γύρω από τα περιουσιακά του στοιχεία: βρί-
σκονται καλά κρυμμένα σε κάποιους φορολο-
γικούς παραδείσους ή ο Βγενόπουλος «πέθα-
νε φτωχός», όπως είπε στα παιδιά του η σύζυ-
γός του Ρίτα Σουβατζόγλου;

Μπορεί να λείπει, όμως φαίνεται ότι το 
«πνεύμα» του εξακολουθεί να πλανάται πάνω 
από βαριές δικογραφίες, οι οποίες το επόμε-
νο χρονικό διάστημα θα προκαλέσουν εξελί-
ξεις στα ανοιχτά μέτωπα που άφησε πίσω του 
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ο ισχυρός άνδρας της Marfin. Οσοι γνωρίζουν καλά τις υποθέσεις 
του στέκονται στους τελευταίους μήνες του βίου του και στο ση-
μάδι από την πίεση που του άσκησε η Κύπρος, θεωρώντας τον ως 
έναν από τους βασικούς υπαίτιους της χρεοκοπίας του τραπεζικού 
της συστήματος. Μάλιστα, από εκείνη την εποχή τα τραπεζικά δά-
νεια της Marfin είχαν τραβήξει την προσοχή των δικαστικών λει-
τουργών και είχαν προκαλέσει την οξεία επίθεση που ο ίδιος εξα-
πέλυσε κατά της ελληνικής Δικαιοσύνης, σε έναν ακήρυχτο πόλεμο 
από τον οποίο, στο τέλος, δεν βγήκε νικητής. Ο δικηγόρος που εί-
χε κερδίσει όλες τις άλλες μάχες ξεκίνησε την εντυπωσιακή πορεία 
του όταν έστησε το γραφείο του στα πρώτα χρόνια της «Αλλαγής» 
και της ανόδου του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Το όνομά του κυριάρχη-
σε για 35 χρόνια στον δύσκολο κόσμο των επιχειρήσεων, άφησε 
το ίχνος του και λίγο πριν πεθάνει είδε το άστρο του να «θολώνει» 
από τα μέτωπα που του άνοιξε η Θέμις.

Μόνιμος πρωταγωνιστής 
Μέχρι την τελευταία πράξη του σε αυτόν τον κόσμο αγωνιζόταν, 
πηγαίνοντας τη μάχη μέχρι το τέλος. Προκαλούσε και «τέντωνε τα 
σχοινιά» μέχρι να τα σπάσει, όπως άλλωστε έκανε πάντα, ανεξάρ-
τητα από τον αντίπαλο - που, κατά περίπτωση, ήταν κάποιος επι-
χειρηματίας, ένας πολιτικός ή ένας δικαστής. Δεν ήταν λίγες οι φο-
ρές που βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε συζητήσεις στα «πηγαδά-
κια» ολόκληρης της χώρας για την επίδειξη απαξιωτικής συμπερι-
φοράς σε πολιτικούς που βρέθηκαν απέναντί του. Είναι χαρακτηρι-
στικό αυτό που είχε πει τον Μάιο του 2008, έχοντας κληθεί σε επι-
τροπή της Βουλής, μιλώντας στους βουλευτές: «Εγώ είμαι υπηρέ-
της της MIG και των μετόχων της και εσείς είστε υπηρέτες του ελ-
ληνικού λαού. Επειδή εγώ είμαι λαός, είστε και δικός μου υπηρέ-
της. Ολοι πρέπει να λογοδοτούμε».

Το μέγεθος του συγκεκριμένου επιχειρηματία έδειχνε τόσο μεγά-
λο που για τον περισσότερο κόσμο ήταν σίγουρο ότι ο Βγενόπουλος 
μπορούσε να «καταπιεί» τον πόλεμο με τη Δικαιοσύνη και την οι-
κονομική κρίση σε Ελλάδα και Κύπρο, όπου κυρίως δραστηριοποι-
είτο, χωρίς να υποστεί απώλειες στην περιουσία του. Ολοι φαντά-
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ζονταν μετά τον θάνατό του ότι ο «θησαυρός» 
που θα άφηνε στους κληρονόμους του δεν θα 
ήταν ευκαταφρόνητος. Οταν, λοιπόν, η δεύτε-
ρη σύζυγός του Ρ. Σουβατζόγλου, λίγες ώρες 
μετά τον θάνατό του, αποκάλυψε στα παιδιά 
του ότι «ο μπαμπάς σας πέθανε φτωχός», προ-
κάλεσε μεγάλο σοκ, κυρίως στον γιο του, τον 
Φίλιππο, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με ένα 
εξώδικο που έθετε υπό αμφισβήτηση τον ισχυ-
ρισμό της. Ζήτησε να καταγραφούν τα σπίτια, 
οι εταιρείες, όλες οι καταθέσεις και οι επενδύ-
σεις του πατέρα του και να του σταλεί μια ακρι-
βής αναφορά για τον «θησαυρό» που πολλοί 
πίστεψαν ότι, για κάποιους λόγους, παρέμενε 
κρυμμένος. Εκείνες τις πρώτες ώρες της απώ-
λειας του Βγενόπουλου -λένε όσοι γνωρίζουν 
λεπτομέρειες για τις ισορροπίες στα προσωπι-
κά θέματα του επιχειρηματία- ξέσπασε ένας 
πόλεμος ανάμεσα στα παιδιά και στην τελευ-
ταία σύζυγό του, που μαίνεται μέχρι σήμερα. 
Τον Φίλιππο τον απέκτησε από τον πρώτο του 
γάμο με τη Ρουμάνα Στεφανία Αντρέα και τη 
Μελίνα από τη σχέση του με τη Βρετανίδα Τζιλ 
Μπεν. Οι πληροφορίες για έναν ουδόλως ευκα-
ταφρόνητο αριθμό κεφαλαίων σε offshore εται-
ρείες και έναν μεγάλο αριθμό ακινήτων σε Αθή-
να, Λονδίνο και Ελβετία έφεραν τις δύο πλευ-
ρές σε έντονη αντιπαράθεση, με τις καλά ενη-
μερωμένες πηγές να επισημαίνουν ότι τα παι-
διά του δεν διαθέτουν ακριβή εικόνα της περι-
ουσιακής του κατάστασης. Πάντως, όλοι οι εν-
διαφερόμενοι κληρονόμοι είναι εξαιρετικά προ-
σεκτικοί στους χειρισμούς και στη στρατηγική 
που αναπτύσσουν, καθώς υπάρχει πάντα ο κίν-
δυνος μια άστοχη κίνησή τους να αξιοποιηθεί 

από το ελληνικό Δημόσιο και την Κυπριακή Δημοκρατία, που καιροφυ-
λακτούν για να «αποζημιωθούν» για τη «ζημιά» που επιμένουν ότι τους 
προκλήθηκε από ενέργειες του επιχειρηματία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
ελληνικές Αρχές έχουν καταλογίσει στον εκλιπόντα το ποσό των 185 εκατ. 
ευρώ για φοροδιαφυγή από αδήλωτες καταθέσεις, ένα «βάρος» που πέ-
ρασε εδώ και μερικούς μήνες στους κληρονόμους του.

Ο Βγενόπουλος δεν πρόλαβε να δώσει εξηγήσεις για αυτή την υπόθε-
ση, καθώς ο αρχικός προσδιορισμός επιδόθηκε στον επιχειρηματία στα 
μέσα Οκτωβρίου του 2016. Οπως προβλέπεται εκ του νόμου, έλαβε τότε 
20ήμερη προθεσμία για να προσκομίσει στοιχεία στο ΚΕΦΟΜΕΠ, ώστε να 
αντικρούσει όσα του αποδίδονταν. Ωστόσο, τέσσερις ημέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας απεβίωσε. Ο Ανδρέας Βγενόπουλος είχε υποστη-
ρίξει ότι τα χρήματα προέρχονταν από την πώληση μετοχών του σε αρα-
βικό fund, ενώ είχε κάνει λόγο για «πιστώσεις» στις οποίες «υπολογίζονται 
και τα ίδια ποσά που μεταφέρονται από καταθέσεις όψεως σε προθεσμί-
ας, και πάλι σε όψεως, και πάλι σε προθεσμίας, σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα». Μάλιστα, είχε εκφράσει τη βεβαιότητά του για την «αρτιό-
τητα» των ισχυρισμών που προέβαλλε με τη φράση: «Εάν κληθώ να προ-
σκομίσω τα σχετικά στοιχεία, η υπόθεση θα περαιωθεί».

Οι μεγάλες μάχες στα δικαστήρια 
Επί πρωθυπουργίας Κώστα Καραμανλή, η γερμανική Deutsche Τelekom 
αποκτά τον έλεγχο του ΟΤΕ, αγοράζοντας και το ποσοστό που είχε συγκε-
ντρώσει η MIG. Ο ίδιος ο Βγενόπουλος, όμως, δεν συμφωνεί με την αγο-
ραπωλησία. Λέει ότι οι εταιρείες πρέπει να παραμένουν σε ελληνικά χέρια 
και όχι να δίνονται σε ξένους, διευκρινίζοντας ότι ο μόνος λόγος που πού-
λησε το ποσοστό της MIG ήταν να μην εμπλακεί σε διαμάχη με το Δημό-
σιο. Μάλιστα, ασκεί αγωγές εναντίον όσων έκαναν λόγο για συνεννόηση 
της MIG με την κυβέρνηση για την πώληση του ΟΤΕ, ενώ φτάνει στο ση-
μείο να στραφεί εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου και του Αλέξη Τσί-
πρα για τις υπαινιγμούς που άφηναν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί.

Λίγα χρόνια μετά, ξεκινά μια έντονη διαμάχη με την τότε πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου. Ο Βγενόπουλος μιλά για «βιβλιοθήκες και 
βιβλία», υπονοώντας ότι η ανώτατη δικαστικός χρηματίζεται... Αιτία του 
νέου «πολέμου» που ανοίγει το αφεντικό της MIG είναι η υπόθεση των 
δανείων της τράπεζας Μarfin. Τελικά, εκείνη η δικογραφία μπήκε στο αρ-
χείο από την εισαγγελέα Εφετών Γεωργία Τσατάνη, για την οποία σήμε-
ρα κάποιοι αναφέρουν ότι «έθαψε» την υπόθεση.

Με παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, 
η υπόθεση των δανείων της Marfin θα διερευνηθεί εκ νέου. Βέβαια, τα 
όσα έχουν ήδη προκύψει προκαλούν έντονους κλυδωνισμούς. Στην ανα-
φορά Τσατάνη γίνεται λόγος για παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης στην υπόθεση. Την ίδια στιγμή, σε βάρος της Τσατάνη, όσο και κατά 
άλλων δικαστικών λειτουργών έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τον τρό-
πο που χειρίστηκαν την προκαταρκτική εξέταση...

Παράλληλα, η υπόθεση για δάνειο 200 εκατ. ευρώ που η Marfin χορή-
γησε στην επενδυτική εταιρία IRF, συμφερόντων της εφοπλίστριας Αγγε-
λικής Φράγκου, βρίσκεται ένα βήμα πριν να αποσταλούν οι κλήσεις για 
απολογία στους εμπλεκομένους. Ποινική δίωξη κατά περίσταση για τα 
αδικήματα της απιστίας, της ηθικής αυτουργίας σε αυτή και του ξεπλύ-
ματος βρόμικου χρήματος ασκείται σε βάρος του ιδίου και άλλων 14 στε-
λεχών της Marfin. Βέβαια, μεταξύ αυτών που θα κληθούν δεν θα είναι ο 
Βγενόπουλος, καθώς η ποινική δίωξη εναντίον του παύεται λόγω θανάτου.

Αυτό το δάνειο της Marfin δεν είναι το μόνο που βρίσκεται στο στόχα-
στρο της Δικαιοσύνης. Στη λίστα των δανειοληπτών της τράπεζας, που εξε-
τάζει ο επίκουρος εισαγγελέας Διαφθοράς Γιάννης Δραγάτσης, βρίσκονται 
ηχηρά ονόματα, όπως οι επιχειρηματίες Κώστας Πηλαδάκης και Γιώργος 
Κούμπας, ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θόδωρος Βενιά-
μης, οι εφοπλιστές Μιχάλης Ζολώτας και Αγγελική Φράγκου. Για τους Κύ-
πριους, αυτά τα δάνεια των εκατοντάδων εκατομμυρίων προκάλεσαν την 
κατάρρευση της Marfin, επιδεινώνοντας τη θέση της κυπριακής οικονομί-

ας. Οι ελληνικές εισαγγελικές Αρχές «χτενίζουν» 
την κάθε λεπτομέρεια των δανείων ώστε να δι-
απιστωθεί εάν δόθηκαν για να ωφεληθεί ο Βγε-
νόπουλος. Η υποψία είναι ότι μέσω των δανείων 
σε συγκεκριμένα πρόσωπα στηρίχθηκε η ανα-
πτυξιακή στρατηγική του ομίλου MIG, καθώς 
ως εγγυήσεις για τα δάνεια έμπαιναν οι μετοχές 
που αγοράζονταν με το ίδιο το δάνειο. Επρό-
κειτο βέβαια για μετοχές της MIG. Οι δανειο-
λήπτες ενδέχεται να έλαβαν μέρος στην αύξη-
ση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG, επενδύ-
οντας όλα τα χρήματα που είχαν πάρει από τα 
δάνεια στην αγορά μετοχών της MIG. Ομως, 
όταν η τιμή της μετοχής έκανε «βουτιά» στο 
Χρηματιστήριο, τα δάνεια... κοκκίνισαν. Παράλ-
ληλα, ερευνώνται και ενδεχόμενες ποινικές ευ-
θύνες για τον τρόπο με τον οποίο διατέθηκαν 
τα μερίσματα των μετοχών, καθώς αυτά φέρο-
νται να αποδίδονται στους δανειολήπτες, που 
είχαν γίνει και μέτοχοι του ομίλου.

Η ελληνική Δικαιοσύνη στο πρόσφατο πα-
ρελθόν έχει ασχοληθεί και με την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της MIG. Στο πλαίσιο της 
έρευνας που είχε γίνει το 2011, οι οικονομικοί 
εισαγγελείς είχαν διατάξει έφοδο και στο σπί-
τι του Βγενόπουλου, προχωρώντας και στην 
άσκηση διώξεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος. Εκείνη η έρευνα είχε 
ξεκινήσει μετά από νομίμως καταγεγραμμένες 
συνακροάσεις που παραδόθηκαν στην Εισαγ-
γελία από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς, η οποία είχε ξεκινήσει έναν δικό της έλεγ-
χο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
MIG. Στις συνομιλίες είχαν προκύψει ενδείξεις 
για εμπλοκή στελεχών του ομίλου σε μη νόμιμες 
συναλλαγές. Επιπλέον, γίνονταν άμεσες και έμ-
μεσες αναφορές σε κίνηση χρημάτων τα οποία 
θα έπρεπε να εμφανιστούν ότι δήθεν προέρ-
χονται από τρίτα πρόσωπα.

Από την πλευρά τους, οι κυπριακές Αρχές 
ερευνούν εξονυχιστικά την πρώην Λαϊκή Τρά-
πεζα, πρόεδρος της οποίας ήταν ο Ανδρέας Βγε-
νόπουλος, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν τε-
λεστεί τα αδικήματα της τήρησης ψευδών λο-
γαριασμών, της χειραγώγησης της αγοράς, της 
συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος 
κ.λπ. Μάλιστα, οι Κύπριοι είχαν εκδώσει ακόμα 
και εντάλματα σύλληψης για στενούς συνεργά-
τες του Βγενόπουλου, ο οποίος, κατά την προ-
σφιλή του τακτική, προχώρησε στην αντεπίθε-
ση. Ενώ η κυπριακή Δικαιοσύνη ήθελε να τον 
δικάσει ως έναν από τους βασικούς υπαίτιους 
της κατάρρευσης της οικονομίας, εκείνος, μα-
ζί με 18 Ελληνες επενδυτές, κατέθεσε αγωγή 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διεκδι-
κώντας 1,2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με εκείνη την 
αγωγή, η Λαϊκή Τράπεζα καταστράφηκε λόγω 
σοβαρών παραλείψεων αλλά και παράνομων 
πράξεων στις οποίες είχαν προβεί οι εκπρό-
σωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αυτή η 
νόμιμη προσφυγή μας ήταν η αιτία ανήθικων 
και πρωτοφανών εχθροπραξιών από πλευράς 
ορισμένων κυπριακών κύκλων, που παράλλη-
λα επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν την 
κοινή τους γνώμη από τις ευθύνες του δικού 
τους πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου που 
κατέστρεψε τη Λαϊκή Τράπεζα και την οικονο-
μία της χώρας τους», είχε πει ο Ανδρέας Βγε-
νόπουλος σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές του 
2016, λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του.

Από τις πρώτες ώρες μετά τον 
θάνατό του, ξέσπασε πόλε-
μος ανάμεσα στα παιδιά και 
στην τελευταία σύζυγό του, 
που μαίνεται μέχρι σήμερα 

«φτωχοσ»
ο Ανδρέας Βγε-
νόπουλος με τη 
σύζυγό του Ρίτα 
σουβατζόγλου, η 
οποία ισχυρίζεται 
ότι ο επιχειρη-
ματίας «πέθανε 
φτωχός»  


