
Αποκαλύπτουμε με ντοκουμέντα τον “αρχιερέα” της διαπλοκής στον 
Ελληνικό Αθλητισμό. Υπηρέτης συμφερόντων ο Γιάννης Ανδριανός. 

Γιατί θέλει να “φάει” τον Χάντζο.  
Από τα DVD του “κομιστή” στα “γραμμάτια” των νταβατζήδων
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O υφυπουργός του Πάνου Παναγιωτόπουλου στο υπουργείο Αθλητισμού, πολύπαθο και 
αμαρτωλό, είναι τελικά ένας εξαιρετικά επικίνδυνος πολιτικός. Και αυτό γιατί στοιχειοθετημένα, με 
συνωμοτικές και απαράδεκτες πρακτικές που τον ταυτίζουν με εποχές αλήστου μνήμης, παραδίδει 
κεκτημένα ετών σε ιδιωτικά συμφέροντα με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στις μνήμες των 
“ευνουχισμένων”, ντοπαρισμένων Φρανκεστάιν του 2004. Η αναβίωση του φρικώδους παρελθόντος-
το οποίο πάντα υπηρετούσε ο “Εφιάλτης” Ανδριανός- έχει άμεση σχέση με τις ενέργειες 
απομάκρυνσης από το ΕΚΑΕ της Ελληνικής Πολιτείας, τον επί 25 χρόνια κυνηγό των ντοπαρισμένων 
και φαρμακοεξαρτώμενων, ικανό γιατρό Σταύρο Χάντζο. Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ που έχει δώσει σκληρές 
μάχες για την καταπολέμηση του μαζικού ντόπινγκ, αποκαλύπτει το βρωμερό παρασκήνιο γύρω από 
το οποίο τριγυρίζει σαν το φάντασμα, ο Ανδριανός και τα τσιράκια του. Για να “φάει” τον πολέμιο 
γιατρό, να παραχωρήσει θέση στα τσιράκια του και στα πειθήνια όργανά του και να αρχίσουν να 
κάνουν πάρτι οι νταβατζήδες του αθλητισμού με αποτέλεσμα μίσθαρνα όργανα της διαπλοκής να 
ξαναζωντανέψουν τους τρισάθλιους. Το κρίμα στο λαιμό του άφιλου Σαμαρά και του κοιμισμένου 
Παναγιωτόπουλου. Αλλά τι να καταλάβουν κι αυτοί από αθλητισμό. Όποιος τους βαρέσει τα 
τουμπελέκια, χορεύουν. 

Τον Σταύρο Χάντζο-τον οποίο γνωρίζω προσωπικά από το 1992-τον θεωρώ ικανό για 
επικεφαλής το Τομέα του Αλητισμού, εαν η Πολιτεία ήθελε αθλητισμό. Έχουν πει πολλά γι αυτόν 
αλλά εις το όνομα της αλήθειας, τα γράφω στα παλιά μου παπούτσια. Αλήθεια είναι μόνον μία και όχι 
αυτή που προβάλλουν τα συμφέροντα. 

Έχει αφιερώσει όλη του την ζωή, επιστημονική και προσωπική, από το 1979 μέχρι και σήμερα 
στο φαινόμενο Doping, γνωρίζει το φαινόμενο σε όλες του τις διαστάσεις και τις έχει εκθέσει στον κ. 
Ανδριανό στην άκρως εμπιστευτική επιστολή που του έστειλε τον Ιανουάριο του 2014. Ο Ανδριανός 
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πια είναι εκτεθειμένος. Και ξεγυμνώνεται σε ένα άκρως για τον ίδιο προσβλητικό στριπτίζ αφού 
ξεκάθαρα διαφαίνεται ότι υπηρετεί την διαπλοκή. 

Όπως ΤΕΚΜΗΡΙΏΝΕΤΑΙ πιο κάτω, ο κ. Αδριανός δεν θέλει και κυρίως δεν ήθελε την 
παρουσία του γιατρού και κυρίως την ουσιαστική, έντονή, και ειλικρινή παρέμβασή του στα θέματα  
του ντοπινγκ, λόγω του θεσμικού του ρόλου ως Διευθυντής του ΕΚΑΕ. 

 
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

-7/9/11 μόλις είχε αναλάβει τα καθήκοντα του ο Χάντζος ως Διευθυντής του ΕΚΑΕ, μετά από 
δημόσια διαβούλευση, ο κ. Ανδριανός συμμετέχει σε ερώτηση που  έγινε στη βουλή για τον ίδιο τον 
γιατρό, (οι ερωτώντες βουλευτές ήταν οι κύριοι Ιωαννίδης, Βόζεμπεργκ, Ανδριανός,  Παπαδημούλης, 
Κουράκης, Κριτσιωτάκης, Τσίπρας). 

-2/9/13 αρ. πρωτ. 22474 Ορίζεται από τον κ. Ανδριανό  Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Οργανικών Δομών. Συντονίστρια η κ. Α. Ζαφειροπούλου, με σκοπό την αξιολόγηση των δομών των 
οργανικών μονάδων του ΟΑΚΑ και του ΣΕΦ. (μέλη της επιτροπής Ζαφειροπούλου Α., Κατσίκης Χ., 
Βασσάλου Α., Βασσάλου Ε., Κάκκος Β., Σιγάλας Γ., Χατζημανώλη Μ., Ταγκαλάκης Π.). 

Αναφέρουμε αποσπάσματα από τις αποφάσεις – προτάσεις της ανωτέρω επιτροπής για το 
ΕΚΑΕ στο σύνολό του και για το Εργαστήριο Ντοπινγκ. Με μεγάλη απογοήτευση και σοβαρό 
προβληματισμό διαπιστώνεται μια άκρως συντονισμένη μεθόδευση, την οποία σας εκθέτουμε πιο 
κάτω. Από αυτήν θα καταλάβετε πολλά. Και κυρίως γιατί στην Ελλάδα δεν αφήνουν τους 
επιστήμονες να δουλέψουν. 

 
Τα αποσπάσματα από τις αποφάσεις – προτάσεις της ανωτέρω επιτροπής για το 

ΕΚΑΕ στο σύνολό του και για το Εργαστήριο Ντοπινγκ(Tι προτάθηκε στην Πολιτεία). 
 
1. <<Η συνταξιοδότηση πολλών επιστημόνων του ΕΚΑΕ τα τελευταία χρόνια και η μη 

αναπλήρωση αυτού του προσωπικού, είναι βασικό πρόβλημα στην λειτουργία και την εκπλήρωση 
των στόχων του ΕΑΚΕ, Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με εξωτερικές συνεργασίες με 
επιστημονικούς φορείς. Θεωρούμε ότι  δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το ΕΚΑΕ και να παρέχει 
της υπηρεσίες πρόληψης και διασφάλισης της υγείας αθλητών και αθλουμένων καθώς και της 
έρευνας κλπ.>>. 

2. << Προτείνεται η Πολιτεία να διερευνήσει άλλο μοντέλο παροχής των ανωτέρω 
αναφερόμενων υπηρεσιών του ΕΚΑΕ σε συνεργασία με επιστημονικούς και μη φορείς, παρομοίου 
αντικειμένου, με την διερεύνηση δυνατότητας χορηγιών….>>. 

3. << όσον αφορά την λειτουργία του Εργαστηρίου Φαρμακοδιέγερσης – Ντόπινγκ, 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί τόσο από το ΕΚΑΕ όσο και από το ΟΑΚΑ.>> 

-14/11/13 αρ. πρωτ. 32469   ο κ. Ανδριανός ορίζει την υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού κ. Α. Ζαφειροπούλου αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Άθλησης για όλους 
της Γ.Γ.Α. . Ο ρόλος της κ. Ζαφειροπούλου θα φανεί ξεκάθαρα κατωτέρω. 

- 13/12/2013 αρ. πρωτ. 37215 Ο κ. Ανδριανός υπογράφει την Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, 
στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με συντονίστρια την κ. Α. Ζαφειροπούλου και μέλη  τους κ. 
Κατσίκη, κ. Καπτση και κ. Εμμανουηλίδη, , με έργο τη συνεργασία με επιστημονικούς, κυβερνητικούς 
και μη φορείς, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και νομικά Πρόσωπα Ι.Δ. με σκοπό: 

Tην επεξεργασία και υποβολή προτάσεων που έχουν ως στόχο την αθλητιατρική κάλυψη για 
την διατήρηση και προστασία της υγείας των αθλουμένων. 

Tην αξιολόγηση των φυσικών και οργανικών ικανοτήτων των αθλουμένων καθώς και 
συμβουλευτική προπονητική. 

Tην ανάπτυξη έρευνας στη Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό, για την μεγιστοποίηση της 
αγωνιστικής απόδοσης των αθλητών και την ανάπτυξη των αθλητικών δεξιοτήτων των  αθλουμένων 
γενικότερα. 

Την επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. (Επεξεργασία ένταξης 
του ΕΚΑΕ στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε με τον 
Ν.3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του 
Ολυμπιακού Χωριού). Να επισημανθεί ότι οι σκοποί που αναφέρονται πιο πάνω εκπληρούνται 
ή καλλίτερα δύναται να εκπληρωθούν από το ΕΚΑΕ, εάν αυτό το είχε στηρίξει και αναβαθμίσει 
η πολιτεία και ο διαπλεκόμενος Ανδριανός. 



Όλα τα ανωτέρω θεωρούνται ότι δικαιολογούν τον αντικειμενικό και ηθικό προβληματισμό του 
γιατρού Χάντζου και είναι πια ξεκάθαρο τι έχει συμβεί.  Η σύσταση και η σύνθεση της ανωτέρω 
τετραμελούς ομάδας εργασίας απαρτίζεται από τρία άτομα της Γ.Γ.Α  που υπηρετούν  στο 
αντικείμενο του μαζικού και όχι του αγωνιστικού αθλητισμού, όπου έχει και την αρμοδιότητα να 
εξετάζει και να εισηγείται θεμάτων του ΕΚΑΕ – Εργαστηρίου  Ντόπινγκ και εν γένει του επιστημονικού 
αθλητισμού. Τα τρία άτομα δε δεν έχουν ούτε τις εξειδικευμένες γνώσεις, ούτε τα τυπικά προσόντα να 
συμβουλεύουν τον Υφυπουργό σε τόσο σοβαρά θέματα που άπτονται στη χάραξη της Εθνικής 
πολιτικής ενάντια στο Ντοπινγκ και τον Επιστημονικό Αθλητισμό. Το δε τέταρτο άτομο (Ο. 
Εμμανουηλίδης) είναι επιστήμονας και ήταν υφιστάμενος του Χάντζου στο ΕΚΑΕ. Από όλα όσα 
γνωρίζουμε, κρίνεται ακατάλληλος να χαράζει πολιτική αλλά πολύ ικανός να υπακούει. 

 
Εκ των ανωτέρω προκύπτει το εύλογο ερώτημα: ο Υφυπουργός κ. Ανδριανός έχει 

δώσει κατευθυντήριες γραμμές στην κ. Ζαφειροπούλου και ρυθμίζει την κατάσταση δηλαδή 
αρχικά αξιολογεί <<άχρηστο>> το ΕΚΑΕ και  στέλνει το Εργαστήριο ντοπινγκ σε άλλο φορέα 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, έδρα τοξικολογίας, δηλαδή κ. Χ. Σπηλιοπούλου) και κατόπιν, μέσω 
της ομάδας εργασίας, στέλνει το υπόλοιπο ΕΚΑΕ στον Ιδιωτικό τομέα ή ο κ. Ανδρινός δεν 
γνωρίζει τίποτα από τα πιο πάνω και τον υπονομεύουν? 

ΌΧΙ. Ο Ανδριανός, πάντα ήταν υπηρέτης της διαπλοκής. Τώρα γίνεται και υπηρέτης 
των φαρμακέμπορων και των ντοπαρισμένων. Να τον χαίρετε και ο άφιλος και ο 
Παναγιωτόπουλος. Έχουν και οι δύο τους συνεργάτες που τους αξίζουν. 
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