


Eντελώς διαφορετική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του συγχωριανού 
τους βουλευτή Γιάννη Ανδριανού, στενού συνεργάτη ως πρόσφατα του 
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είχαν μέχρι προχθές οι κάτοικοι 
της Νέας Επιδαύρου, αφού όλοι γνώριζαν ότι προέρχεται από φτωχή 
αγροτική οικογένεια και τα μικρά ιδιόκτητα αγροτεμάχια που είχε ο πατέρας 
του δεν παρείχαν κάποιο σημαντικό εισόδημα. 

Ο ίδιος συχνά παραπονιόταν συζητώντας στο χωριό ότι είναι σε «δύσκολη 
οικονομική κατάσταση και δεν βγαίνουν τα έξοδα». 

Γι’ αυτό και αποτέλεσε «κεραυνό εν αιθρία» η δημοσιοποίηση από τη Βουλή 
της δήλωσης «πόθεν έσχες» του βουλευτή τους και για πρώτη φορά έμαθαν 
την περασμένη εβδομάδα ότι ο Γιάννης, όπως τον αποκαλούν, διαθέτει 58 
ακίνητα, όπως τα δήλωσε, και κοντά μισό εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις. 
Αυτό είναι τώρα και το μόνιμο θέμα συζήτησης στις παρέες στο Λυγουριό, 
στην Παλαιά και στη Νέα Επίδαυρο.

47,4 στρέμματα είναι η έκταση του κτήματος που αγόρασε το 1996 ο κ. Ανδριανός 
στο Αλεποτάξι. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένα μέρος του έχει ήδη καθαριστεί.

Εμφανίζεται να κατέχει συνολικά 166 στρέμματα εκτάσεων, από τις οποίες, 
κληρονόμησε 53,4 στρέμματα, της συζύγου του είναι 37,5 στρέμματα και ο 
ίδιος αγόρασε άλλα 75,3 στρέμματα. Από τις δικές του αγορές ορισμένα 
όπως τα 47,5 στρέμματα στο Αλεποτάξι βρίσκονται σε μια πλαγιά πάνω από 
τη ρεματιά, υπάρχουν ωστόσο και «φιλέτα» κοντά στη θάλασσα. Για αγορές 
δύο σπιτιών, το 2002 και το 2003 στην περιοχή του Ν. Κόσμου, ο Γιάννης 
Ανδριανός δήλωσε στο «πόθεν έσχες» ότι πλήρωσε 250.000 ευρώ, ενώ στη 
δήλωσή του αναφέρει και καταθέσεις 493.000 ευρώ. 

Για την αγορά κτήματος 47 στρεμμάτων το 1996 στην περιοχή Αλεποτάξι, μια 
πλαγιά πάνω από το χωριό, πλήρωσε στον πρώην αστυνομικό Απόστολο 
Στόκο 18.000.000 δρχ. Αλλες 800.000 δρχ. πλήρωσε για αγορά 800 τ.μ. ενός 
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αγροτεμαχίου πλάι σε ιδιόκτητο από παλιότερα κτήμα δύο στρεμμάτων με 
πορτοκαλιές, στη θέση «Γωνιά». Το κτήμα αυτό είναι πολύ κοντά στη 
θάλασσα και η τιμή του σήμερα ως πορτοκαλεώνας είναι πάνω από 30.000 
ευρώ το στρέμμα. Ως?μελλοντικό οικόπεδο όμως, μπορεί να πιάσει μέχρι και 
100.000 το στρέμμα.

Το 1996 αγόρασε και άλλα 800 τ.μ. δίπλα σε έκταση που ήδη κατείχε σε 
πορτοκαλεώνα στη θέση «Γωνιά». Η τιμή του είναι πάνω από 30.000 ευρώ το 
στρέμμα. Ως μελλοντικό οικόπεδο όμως, μπορεί να πιάσει μέχρι και 100.000 το 
στρέμμα. 

Πολύ πρόσφατα το 2008, δηλώνει επίσης ότι πλήρωσε 18.884,25 ευρώ, για 
αγορά 13,625 στρ. στη θέση Λοχτερίκι. 

Το... λαχείο 
Ο «Γιάννης της Επιδαύρου» εργάστηκε σε εφημερίδες και περιοδικά και ως 
σύμβουλος επικοινωνίας. «Ισως κέρδισε το λαχείο και μας το έκρυβε», λένε 
οι κάτοικοι, με... νόημα και εικάζουν ότι τα εισοδήματα μάλλον προέρχονται 
από κληρονομιές και προίκα. Σε «γονικές παροχές» και «αποδοχή 
κληρονομιάς» αναφέρεται και ο ίδιος κατά κύριο λόγο στο «πόθεν έσχες» 
του. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι αναφέρει και εισοδήματα από ενοίκια 
σπιτιών στην Αθήνα, ενώ έχει διαθέσει προς ενοικίαση στη Νέα Επίδαυρο και 
ένα παλιό διώροφο σπίτι στην Ελληνική Αστυνομία.
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Ο βουλευτής ανακαίνισε πρόσφατα το σπίτι, καθώς μέχρι τώρα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί μόνο ο ένας όροφος. 
To ανακαινισμένο διώροφο πατρικό του Γ. Ανδριανού δεσπόζει στο κέντρο του 
χωριού. 

Οι γονείς του ήταν αγρότες και δεν είχαν ιδιαίτερα σημαντικά εισοδήματα. Η 
μητέρα του, η κυρία Σοφία, έβαζε για χρόνια, μερικά καφάσια μπροστά στο 
μαγαζί του Τάκη Κλεμπετσάνη και πουλούσε φρούτα από το μπαξέ τους, στο 
αυτοσχέδιο μικρό μανάβικο, από τα πολλά που υπάρχουν το καλοκαίρι στον 
δρόμο, για τους ταξιδιώτες. 

Η πιο σημαντική όμως «προίκα» που πήρε ο Γιάννης Ανδριανός, είναι 
πολιτική, καθώς η σύζυγός του προέρχεται από το περιβάλλον του Μιλτιάδη 
Εβερτ, κοντά στον οποίο από το 1994 άνοιξαν οι πόρτες της πολιτικής, που 
του εξασφάλισαν μια ζηλευτή εξέλιξη ως κομματικό στέλεχος της Ν.Δ. Ηταν 
υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της Ν.Δ. από το 2000 για να φτάσει το 2004 
να είναι στενός συνεργάτης στο πρωθυπουργικό γραφείο, «εξ απορρήτων» 
του Κώστα Καραμανλή, αφού εκτός από θέματα Τύπου χειρίζονταν και 
«ευαίσθητες υποθέσεις», με πιο χαρακτηριστική την πολύκροτη ιστορία με 
τον «κομιστή του DVD του Ζαχόπουλου».

Δεν έχει αδέλφια, είναι παντρεμένος και έχει μια 9χρονη κόρη, ο πατέρας του 
έχει πεθάνει. Ζει η μητέρα του η κυρα-Σοφία, συνταξιούχος του ΟΓΑ, για την 
οποία όλοι στο χωριό έχουν έναν καλό λόγο: «Ηταν πάντα αξιοπρεπής και 
εργατική». 

Καλά λόγια λένε και για τον ίδιο, που είναι πάντα φιλικός με όλους και 
σήμερα διατηρεί στο χωριό άριστες σχέσεις. 

Τα παράπονα και οι διορισμοί
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Παρά το γεγονός ότι ήταν στην «καρδιά της εξουσίας», το παράπονο του 
χωριού του είναι ότι ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις εκκλήσεις των 
συμπατριωτών του να συμβάλει να γίνει κάποιο σημαντικό έργο στην 
περιοχή. 

Θυμούνται που έφερε τον Κ. Καραμανλή στην περιοχή για να προωθήσει την 
υποψηφιότητά του και ανάμεσα στ’ άλλα επισκέφθηκε έξω από το Λυγουριό 
και το έργο κατασκευής του νέου δρόμου Επιδαύρου - Ναυπλίου, που είχε 
αρχίσει μεν, αλλά «μπλόκαρε» η συνέχιση της χρηματοδότησης στα γρανάζια 
της γραφειοκρατίας. Και παρόλο που σ’ αυτή την επίσκεψη ο τότε 
πρωθυπουργός «ξεμπλοκάρισε» το έργο και θα συνεχιζόταν απρόσκοπτα, 
έρχεται ο Γιάννης Ανδριανός την περασμένη μόλις εβδομάδα, με ερώτησή 
του στη Βουλή να ζητά να μάθει από τον αρμόδιο υπουργό Δημήτρη Ρέππα 
«ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης»! Ο Γιάννης Ανδριανός έχει 
διαπρέψει, ειδικά την προεκλογική περίοδο, στον τομέα των διορισμών 
συντοπιτών του. Κάποιες δεκάδες «βόλεψε» στο «Αττικό νοσοκομείο» στο 
Χαϊδάρι, ακόμη και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο. 

166 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ εκτάσεων έχει στην κατοχή του o Γ. Ανδριανός, 
ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σε περιοχές - φιλέτα  

•

500 ΧΙΛΙΑΔΕΣ € εμφανίζεται να έχει σε καταθέσεις ο πρώην στενός 
συνεργάτης του Κ. Καραμανλή.

•

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
jkritikos@pegasus.gr 
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