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οικονομικά»

άκούΣάμε και διαβάσαμε ότι ο κ. Τσακα-
λώτος μιλώντας στην κ. Λαγκάρντ, της είπε 
ότι προσανατολιζόμαστε να πληρώσουμε στο 
ΔΝΤ νωρίτερα από τη λήξη της υποχρέωσης 
μας (!) ένα μέρος του συνόλου της οφειλής που 
ανέρχεται στα 9,7 δις ευρώ. Το ποσό αυτό θα 
είναι περίπου 3,7 δις ευρώ. Το συνολικό δά-
νειο μας είχε δοθεί με επιτόκιο 5,5%.

η πράξη αυτή θα γίνει, μια που τώρα έχου-
με φτιάξει έναν «μπεζαχτά» ή ένα προσκεφά-
λι που λέει και ο λαός πολύ μεγάλο, μια και 
τα ευρωπαϊκά ταμεία μάς δανείζουν φτηνά με 
1,5% περίπου.

Τά ερωΤημάΤά λοιπόν είναι και πολλά και 
εύκολα για να γίνουν κατανοητά, δηλαδή:

α) Βγήκαμε, ζητήσαμε και πήραμε πρόσφα-
τα 2,7 δις με επιτόκιο 3,875% για 10 χρόνια 
και με συνολική επιβάρυνση τόκων στο τέλος 
της 10/ετίας 850 εκ/ρια ευρώ. Σημειώνω μό-
νο ότι η Γερμανία για το ίδιο ποσό και με επι-
τόκιο 0,117% θα πλήρωνε στη 10/ετια 41 εκ/
ρια ευρώ.
β) Θριαμβολογούν οι «ειδικοί» επί των θεμά-
των αυτών της Κυβέρνησης ότι τα επιτόκια 
είναι τα μικρότερα από το 2009 και οι Ευρω-
παίοι μάς εμπιστεύονται κ.λπ. Αφού είναι έτσι 
γιατί δεν δοκιμάζουμε να ξαναζητήσουμε από 
τις αγορές ξανά όχι 2,7 δις ευρώ αλλά μια και 
καλή 10 δις ευρώ (!) να τα πάρουμε π.χ. με 
3,35% που έχει σήμερα το 10/ετές ομόλογο, να 
τα δώσουμε όλα στο ΔΝΤ και να τελειώνουμε 
με αυτούς μια και καλή; Δεν το κάνουμε γιατί 
δεν θα μας τα δώσουνε αφ’ ενός και αφ’ ετέ-
ρου δεν συντρέχει κανένας λόγος ουσιαστικός 
εκτός αν θέλουμε να «δείξουμε τα δόντια που 
δεν έχουμε»(!). Επειδή όμως, οι υποχρεώσεις 
του κράτους μας είναι πολλές με κυριότερες 
αυτές που αφορούν τους Ελληνες πρώτα, γρά-
φω μια χαρακτηριστική περίπτωση που αφο-
ρά οικονομικά άμεση υποχρέωση. 
γ) Το κράτος οφείλει στους επιχειρηματίες εξα-
γωγείς και στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες 
δημοσίων έργων συνολικά 2,5 δις από ΦΠΑ 
και επιστροφές φόρων. Τα λεφτά αυτά θα πιά-
σουν τόπο αμέσως στις επιχειρήσεις αυτές για-
τί τώρα τα έχουν μεγάλη ανάγκη. Αλλωστε, τα 
χρήματα αυτά πάλι στην ελληνική αγορά θα 
πέσουν. Οι προμηθευτές και οι αγρότες πα-
ραγωγοί περιμένουν αφ’ ενός να εξοφληθούν 
για τα προϊόντα που πούλησαν στις μεταποι-
ητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις (συσκευ-
αστήρια και άλλα) και αφ’ ετέρου να πάρουν 
προκαταβολή κάποια λεφτά για τη νέα ανα-
μενόμενη συγκομιδή και οι τεχνικές εταιρεί-
ες δημοσίων έργων να πληρώσουν τράπεζες, 
προμηθευτές και κυρίως τους φόρους τους.

Τι πρεμούρά είναι αυτή που σας έπιασε με 
τις εξοφλήσεις του ΔΝΤ; Αλλά και αν γίνεται 
τώρα για άλλους... λόγους, γιατί δεν τα πλη-
ρώνει το κράτος από τον «μπεζαχτά του» να 
τελειώνουμε; Mια και καλή με το 5,5% (!), όλα 
μια και έξω.

Το εκάνάν αυτό το 2017 και 2018 οι Πορτο-
γάλοι και οι Ιρλανδοί, αλλά αυτοί είχαν δανει-
στεί από το ΔΝΤ με μικρότερα από τα δικά μας 
επιτόκια κατά πολύ, αλλά είχαν και έχουν πρό-
σβαση στις αγορές πολύ πριν από εμάς και με 
πολύ καλύτερους όρους, γιατί απλά δεν είμαστε 
όλοι... ίδιοι. Εμείς «κατορθώσαμε» το Α’ εξάμη-
νο του 2015 όλους να τους «τρομάξουμε» άλλο-
τε με τα «ουάου» του κ. υπουργού και άλλοτε 
με τα παιχνίδια τύπου «θεωρίες των παιγνίων» 
ή κατάληψη Νομισματοκοπείου ή μισά λεφτά ο 
μισθός και μισά κουπόνια... (!) και άλλα πολλά.        

* Ο Γιάννης Σπανός είναι οικονομολόγος, φορο-
τεχνικός, λογιστής.
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Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη της κατασκευής του άξονα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα από τον Χρήστο Σπίρτζη, δημιούργησαν πολιτικές 
αντιδράσεις. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης μίλησε για «φτηνό και παλαιοκομματικό σόου». Σε παρόμοιο κλίμα κινείται και η 
Αχαιή πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ), η οποία διεκδικεί θέση στο ψηφοδέλτιο Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Το ψηφοδέλτιο της Ανταρσίας στην Πάτρα
ΔημοΣ πάΤρεων

Η 
κυρία Αλεξοπούλου διαθέτει εκτενή 
εμπειρία στα δημόσια έργα, συμπε-
ριλαμβανομένης της κατασκευής της 
Ολυμπίας Οδού στο τμήμα Κόριν-

θος-Πάτρα και επίσης έχει πραγματοποι-
ήσει σειρά παρεμβάσεων για το τμήμα 
Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, με άρθρα, συ-
νεντεύξεις και παρουσίες σε τοπικά και 
αθηναϊκά ΜΜΕ, αλλά και επικοινωνώ-
ντας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως 
μας ενημερώνει στη συνέντευξη που μας 
παραχώρησε.

■ Με βάση τη μακρόχρονη επαγγελ-
ματική σας εμπειρία στον χώρο των 
κατασκευών και ειδικά στην Ολυ-
μπία Οδό, ποιο είναι το πρώτο σας 
σχόλιο για το γεγονός ότι επιτέλους 
ξεκινά η Πατρών- Πύργου;

Δεδομένου του γενικότερου ιστορικού 
αναποτελεσματικότητας της σημερινής 
κυβέρνησης, είναι πολύ πρόωρο να ομι-
λούμε για πραγματική εκκίνηση. Μέχρι 
στιγμής, αυτό που φαίνεται ότι έγινε ήταν 
μία βιαστική, τηλεοπτικού και προεκλογι-
κού χαρακτήρα παρέλαση μερικών μηχα-
νημάτων, η οποία αφορά σε τμήμα μόνο 
του έργου. Γεγονός που, από τον τρόπο με 
τον οποίον στήθηκε, δημιουργεί εύλογες 
ανησυχίες για τη συνέχεια.

■ Αναφέρεστε μάλλον στη λεγόμενη 
«σαλαμοποίηση» του έργου σε 8 ερ-
γολαβίες, των οποίων όμως οι συμ-
βάσεις, σύμφωνα με τον κ. υπουργό, 
έχουν πλέον πάρει τον δρόμο τους. 
Μήπως θα έπρεπε να είστε περισ-
σότερο αισόδοξη;

Θα ήθελα να ήμουν, αλλά δυστυχώς τα 
γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Η περί-
εργη, τουλάχιστον, σαλαμοποίηση του έρ-
γου έχει παρατείνει την καθυστέρηση που 
σημειώνεται από το 2015, με αποτέλεσμα 
οι πρώτες 2 συμβάσεις να υπογραφούν 
μόλις στις 18 Απριλίου, ενώ στα ΜΜΕ 
διαβάζουμε για εκκρεμότητες που υπάρ-
χουν ακόμα σε κάποιες εξ αυτών.

■ Εννοείτε ότι υπάρχει ακόμα ζήτημα 
με τον όμιλο Καλογρίτσα;

Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι η όποια 
εταιρεία. Το ζήτημα είναι, γενικότερα, η 
αναξιοπιστία, η ανικανότητα και η αναπο-

τελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης. Τα 
υπόλοιπα, όπως οι περιπέτειες με τα βο-
σκοτόπια, τις τηλεοπτικές άδειες και την 
Τράπεζα Αττικής, η οποία μάλιστα σχετί-
ζεται στενά και με τον κλάδο των Μηχανι-
κών, με το ΤΕΕ, είναι ήδη γνωστά. Οπως 
είναι γνωστά και τα 4 χρόνια που χάθη-
καν για να γίνει διαχωρισμός του έργου σε 
8 μικρότερα, για τα οποία μάλιστα έχουν 
δοθεί υπερβολικές εκπτώσεις.

■ Μα το έργο αυτό αφαιρέθηκε από 
την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού 
με επιλογή της κυβέρνησης Σαμα-
ρά, όπως πολλές φορές έχει πει ο κ. 
Σπίρτζης. Και μάλιστα ο κ. υπουργός 
έχει, δημόσια, δικαιολογήσει την 
επιλογή των 8 εργολαβιών με τις 
υψηλές εκπτώσεις που δόθηκαν... 

Η αφαίρεση του τμήματος Πάτρα-Πύργος-
Τσακώνα από την κατασκευή της Ολυμπίας 
Οδού έγινε εξ ανάγκης, λόγω των τερά-
στιων οικονομικών βαρών που προκάλε-
σε η οικονομική κρίση κατά την περίοδο 
2009-2013. 

■ Θεωρείτε δηλαδή ότι η αφαίρεση 
του έργου ήταν αναπόφευκτη;

Αυτά που σας λέω δεν είναι καθόλου θε-
ωρίες. Είναι επίσημες πληροφορίες και 
εξηγήσεις, που περιέχονται σε δημόσια 
έγγραφα.

■ Δεν φέρει, όμως, ευθύνη και η κυ-
βέρνηση Σαμαρά για αυτήν την εξέ-
λιξη;

Η κυβέρνηση Σαμαρά αναγκάστηκε μεν 
να αφαιρέσει το τμήμα Πάτρα-Πύργος-
Τσακώνα από την κατασκευή της Ολυμπί-
ας Οδού λόγω κρίσης, όπως είπαμε, αλ-
λά δεν εγκατέλειψε το έργο. Αντιθέτως, με 
δικές της ενέργειες εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 
2014-2020 και εγκρίθηκε, το Δεκέμβριο 
του 2014, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Για αυτό και κατέστη δυνατή η προετοιμα-
σία της δημοπράτησής του για τον Μάρτιο 
του 2015, την οποία ως γνωστόν ακύρω-
σε η σημερινή Κυβέρνηση.  

■ Σχετικά με τις εκπτώσεις των 8 δη-
μοπρατήσεων για τις οποίες σας ρώ-
τησα… Αυτές δεν ήταν που έκριναν 
τη θετική κατάληξη της χρηματοδό-
τησης του έργου από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή;

Οπως έχω ξαναπεί, ο ισχυρισμός αυτός, 
τον οποίο ίσως καλλιεργεί η Κυβέρνηση 
για να καλύψει τις ευθύνες της, δεν ισχύ-
ει, κάτι που επιβεβαιώσαμε με τους συ-
νεργάτες μου πριν από μερικούς μήνες, 
επικοινωνώντας με το γραφείο της αρμό-
διας Επιτρόπου, Corina Cretu. Στην έγ-
γραφη εκείνη επικοινωνία μας, ρωτήσα-
με αν υπάρχουν συγκεκριμένα, προαπαι-
τούμενα ποσοστά εκπτώσεων, για να είναι 
θετική η αξιολόγηση ενός μεγάλου έργου. 
Και η απάντηση ήταν σαφής: όχι. Επιπλέ-
ον, μας επιβεβαίωσαν ότι για την αξιο-
λόγηση ενός μεγάλου έργου συνυπολογί-
ζονται πάρα πολλοί και διαφορετικοί πα-
ράγοντες, σύμφωνα με Ευρωπαϊκή Οδη-
γία του 2013.

Η Πατρών - Πύργου: 
Μύθοι και αλήθειες

ΜΠΕΛΙΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Εκλογική ΠΕριφΕρΕια Βραχναιικων
ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Εκλογική ΠΕριφΕρΕια ΜΕσσατιδοσ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΛΩΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική ΠΕριφΕρΕια Παραλιασ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΥΚΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκλογική ΠΕριφΕρΕια ΠατρΕων
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΔΟΥΚΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΖΕΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΗΛΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ  του ΠΑΝΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΒΒΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Του ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΡΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ  του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΛΕΒΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
ΜΟΥΖΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΑΝΟΣ ΝΕΣΤΩΡ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ
ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
ΣΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΙΧΑΛΗ
ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥΡΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΡΙΧΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΪΝΤΑΡ ΑΧΜΑΝΤ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΕΜΕΡ του ΧΑΕΛ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΨΑΡΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΗΛΙΑ
Εκλογική ΠΕριφΕρΕια ριου
ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ
ΚΟΚΚΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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