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Γιάννης Ανδριανός: Ο,τι χειρότερο πέρασε από το Υφυπουργείο 
Αθλητισμού 

 
Έχοντας κατά το παρελθόν της πολιτικής του σταδιοδρομίας συνδέσει το όνομά του με 

την περίφημη υπόθεση Ζαχόπουλου, ο Γιάννης Ανδριανός «αξιοποιήθηκε» από τον Αντώνη 
Σαμαρά στη μνημονιακή κυβέρνηση, καταλαμβάνοντας τη θέση του υφυπουργού πολιτισμού, 
αρμόδιου για θέματα αθλητισμού. 

Ουσιαστικά, στη διάρκεια της θητείας του στο συγκεκριμένο πόστο, ο Ανδριανός 
επιδόθηκε σε ένα αγώνα δρόμου, ώστε να διεκδικήσει από τον προκάτοχό του, Γιάννη 
Ιωαννίδη τον τίτλο του χειρότερου υφυπουργού αθλητισμού που πέρασε ποτέ από τη 
συγκεκριμένη θέση. 

Και αν ο Γιάννης Ιωαννίδης, αντιλαμβανόμενος ότι η πολιτική του σταδιοδρομία 
οδηγήθηκε στην απόλυτη απαξίωση, επέλεξε το δρόμο της απόσυρσης από τα ψηφοδέλτια 
της Νέας Δημοκρατίας, δεν συνέβη κάτι ανάλογο από την πλευρά του Γιάννη Ανδριανού. 
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Αμετανόητος και προκλητικός, εμφανίζεται ξανά στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, 
αρνούμενος να δεχτεί πως τίποτα δεν έχει να προσφέρει στον τόπο. Διεκδικεί την ψήφο των 
ψηφοφόρων της Αργολίδας, τους οποίους θυμήθηκε στο παρά πέντε των εκλογών, θέλοντας 
να ικανοποιήσει την εκλογική του «πελατεία». 

 

Ο Γιάννης Ανδριανός δεν έχει θέση στο νέο κοινοβούλιο και δεν πρέπει να ψηφιστεί 
από τους κατοίκους της Αργολίδας για τους ακόλουθους λόγους... 

- Επιχείρησε να περάσει από τη Βουλή το νομοσχέδιο -έκτρωμα όπως χαρακτηρίστηκε 
από πολλούς, με το οποίο επρόκειτο να υλοποιήσει μια σειρά από παρεμβάσεις που αντί να 
έλυναν θα προκαλούσαν περισσότερα προβλήματα από τα πολλά που αντιμετωπίζει επί σειρά 
ετών ο ελληνικός αθλητισμός στο σύνολό του. 

- Γνωρίζοντας ότι το... δημιούργημά του δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει ποτέ και να 
γίνει νόμος του κράτους, λόγω των εκλογών που «μύριζαν» εδώ και πολλούς μήνες ότι θα 
διεξάγονταν με αφορμή την αδυναμία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Ανδριανός 
επέλεξε για τον εαυτό του τον τίτλο του... αντάρτη. Του αντάρτη υπουργού που θα 
επιχειρούσε να σπάσει το κατεστημένο στην ΕΠΟ και τη διοικητική της δομή, αλλά την ίδια 
στιγμή δημιουργούσε τα δικά του κατεστημένα, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα 
και ανοίγοντας την πόρτα του γραφείου του για... ακροάσεις σε φίλους και εκλεκτούς. 

- Επιχείρησε να παρέμβει ωμά, μέσω του αθλητικού νομοσχεδίου, στον τρόπο 
λειτουργίας της διαιτησίας, κυρίως στο χώρο του μπάσκετ, σε βαθμό τέτοιο που να κάνει 
«μπαμ» ότι κινούνταν με γνώμονα την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων 
ερυθρόλευκης απόχρωσης. 

- Έκανε τα... στραβά μάτια σε μια σειρά από προκλητικές αποφάσεις της αθλητικής 
δικαιοσύνης στο χώρο του μπάσκετ, όπου κατά εμφανέστατο τρόπο οι αρχές λειτουργούσαν 
και εξακολουθούν να λειτουργούν τηρώντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. 

- Αγνόησε επιδεικτικά τις συνεχείς εκκλήσεις και προτροπές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, 
προκειμένου ως αρμόδιος υφυπουργός και έχοντας υπό τον έλεγχό του τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, να παρέμβει και να λύσει το πρόβλημα με τα τουρνικέ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. 
Προτίμησε να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των οπαδών του Παναθηναϊκού, 
δίχως ποτέ να εξηγήσει τους πραγματικούς λόγους που τον οδήγησαν στην τήρηση αυτής της 
στάσης. 

- Επιχείρησε να διαλύσει το σύστημα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ στην 
Ελλάδα, επιδιώκοντας την αναζήτηση χορηγιών, γεγονός που είχε καυτηριάσει και 
καταγγείλει το Newsbomb.gr με αποκαλυπτικό δημοσίευμά του. 

- Δεν έκανε τίποτα απολύτως για την πάταξη της βίας στα γήπεδα, με αποτέλεσμα επί 
δικής του θητείας στην ηγεσία του αθλητισμού να θρηνήσουμε τον τρίτο νεκρό οπαδό από 
επεισόδια. Και σαν να μην έφτανε αυτό, αντί έστω και εκ των υστέρων η πολιτεία να 
αντιδράσει και να... δράσει αποφασιστικά, ο κ. Ανδριανός τίμησε τη μνήμη του νεκρού 
οπαδού του Εθνικού, Κώστα Κατσούλη με τριήμερη διακοπή αγωνιστικών δραστηριοτήτων 
και ευχολόγια... Μέχρι την επόμενη φορά! 
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https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&v=Y1DmM2eNGEQ&x-yt-

ts=1421914688  

 

- «Θυμήθηκε» την περιφέρεια εκλογής και πάλι, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και 
δρομολόγησε δύο «ρουσφέτια» σε περίοδο οικονομικής κρίσης, σπαταλώντας από τον 
κρατικό προϋπολογισμού 332.113 ευρώ. Τι έργα ήταν αυτά; Η τοποθέτηση φυσικού 
χλοοτάπητα στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου στην Επίδαυρο και συνθετικού χλοοτάπητα στο 
γήπεδο Ασίνης του Δήμου Ναυπλιέων... Ο,τι μπορούσε, δηλαδή, το έκανε απέναντι στους 
ψηφοφόρους του ο κ. Ανδριανός, για να τους «γλυκάνει» μήπως και κερδίσει ξανά τη ψήφο 
τους. 

- Διαφήμιζε ως... κατόρθωμά του σε πρόσφατη ομιλία του στο Άργος, την υλοποίηση 
αλλά και την ένταξη σε πρόγραμμα υλοποίησης για το 2015, έργων σε αθλητικούς χώρους του 
Δήμου Άργους - Μυκηνών, συνολικού προϋπολογισμού 3.250.000 ευρώ. Παραγνωρίζει -
εσκεμμένα- ο Γιάννης Ανδριανός ότι η Αργολίδα είναι η δεύτερη «πατρίδα» του 
Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, καθώς αποτελεί τον τόπο καταγωγής της συζύγου του και 
εκεί όπου διαμένει η πεθερά του και μητέρα της Γεωργίας Σαμαρά, κ. Τέτη Κρητικού. Είναι 
πρόσφατες άλλωστε και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στο Ναύπλιο κατά την απονομή 
του χρυσού κλειδιού της πόλης στον Αντώνη Σαμαρά από το Δήμαρχο. 

Σήμερα, ο Γιάννης Ανδριανός γνωρίζει ότι δεν ανήκει στην πρώτη γραμμή των 
«εκλεκτών» του Αντώνη Σαμαρά, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει εκ των προτέρων 
τον «παροπλισμό» του, προφανώς διότι ακόμα και ο Πρωθυπουργός συνειδητοποίησε ότι 
είναι «καμμένο χαρτί» στην Αργολίδα, Άλλωστε, όλα τα στοιχεία της πρόθεσης ψήφου στην 
περιοχή, δείχνουν ότι ακόμα και το πάλαι ποτέ πανίσχυρο γαλάζιο κάστρο, είναι έτοιμο να 
πέσει στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι Νεοδημοκράτες ψηφοφόροι της Αργολίδας, έχουν πλέον ενημερωθεί για τους δύο 
νέους εκλεκτούς του Μαξίμου, τον Δημήτρη Σχοινοχωρίτη και τον Βασίλη Σιδέρη, οι οποίοι 
και εμφανίζονται να διατηρούν το προβάδισμα στις προτιμήσεις του κόσμου. 

Βλέπετε, ο Γιάννης Ανδριανός, εκτός των νέων δεδομένων που μείωσαν πολύ τη 
δημοτικότητά του, «κουβαλάει» πάντα και τη φήμη του μεγαλοτσιφλικά, που κατόρθωσε σε 
ανύποπτο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με δημοσιεύματα και καταγγελίες να δημιουργήσει 
μια τεράστια ακίνητη περιουσία, αγοράζοντας οικόπεδα «φιλέτα» σε τιμή... χάρισμα. Και 
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όπως έχει ήδη διαπιστώσει, οι θέσεις του δεν απηχούν πλέον εκείνες των πολιτών αφού 
εκείνος ανήκει σε άλλο... καράβι, όπως του είπαν παλαιότερα οι αγρότες της Αργολίδας και 
σε άλλο ο απλός λαός. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Suh7Xg6DP28&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534  

Οι ψηφοφόροι της Αργολίδας έχουν πάρα πολλούς λόγους  

για να αφήσουν εκτός Βουλής τον Γιάννη Ανδριανό. 

 

Ακόμα και σε οπαδικό επίπεδο ο κόσμος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχει 
τη δυνατότητα και φυσικά τη δύναμη, να «τιμωρήσει» τον χειρότερο υφυπουργό αθλητισμού 
που είχε η Ελλάδα, οδηγώντας τον μια ώρα νωρίτερα στη συνταξιοδότηση από την πολιτική. 
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