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TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
Α∆ΩΝΙΣ 

Η ανταµοιβή του Αδωνη Γεωργιάδη για tis µάχες που δεν 
σταµάτησε να δίνει υπέρ Tns κυβέρνηο-ns σε TV, Βουλή και social 
media ήταν να του ανατεθεί το υπουργείο Υγείαβ. Ο ίδιος έχει 
καταλάβει ήδη ότι πρέπει να αναδείΕει έναν άλλο -µη γραφικόεαυτό, 

ακριβά» διότι δεν έχει το δικαίωµα να αποτύχει 

ΟΑδωνκέγινε 
υπουργός Υγεια& 
Σοβαρά τώρα; — 

Του Βασίλη Τσακΐρσγλον 
tsak@prowihen-ia.gr 

Οταν κάθισε επιτέλους στην πολυθρόνα του υπουργού και αφού Ξεκαθάρισε, 
«να είστε βέβαιοι ότι παρά τη φήµη που µε ακολουθεί δεν θα έχω πολλά λόγια, 
εδώ θα κριθούµε από τα έργα», ο κ. Γεωργιάδηβ έµοιαζε να µην είναι ο συνήθης 
εκρηκτικ05 εαυτό* του. 

Nous uyiiis εν. 
βιβλία και όχι 
φάρµακα 

Η∆Η ΑΠΟ TU 
ΠΡΠΤΕΣΟΡΕΙ 

TOY 01 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΕ, ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΟΠΟΙΗΣΕ 

ΟΤΙ 
TO ΠΡΟΦΙΛ 
TOY ΛΑΪΚΟΥ 
«ΓΑΛΑΖΙΟΥ» 
ΣΑΜΟΥΡΑΙ 

ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟ 
ΜΑ ΝΑ 

ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ ΤΗ 
ΘΕΣΗ 

ΤΟΥΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Απέναντι otods φωτογράφοι^ που απαθανάτιζαν 
τη στιγµή, αντί για τον γνωστό 

ασυγκράτητο ρήτορα είχε πάρει θέση έναβ 
άνθρωποβ που έµοιαζε µπερδεµένοβ, 
αναποφάσιστοβ για το ποιο είναι το κατάλληλο 

για την περίσταση συναίσθηµα. Πώδ 
και τι να νιώσει; Την υπερηφάνεια και το 
καµάρι για τη δικαίωση pias ολόκληρα 
πολιτικής σταδιοδροµία^ ή 
το δέα µπροστά στον σωρό 
από καυτά πατάτεβ που 
κληρονοµεί από την απερχόµενη 

ηγεσία του υπουργείου 
Υγείαβ; To έρεβοβ του 

ελλείµµατοβ ύψουβ 1,2 δισ. 
ευρώ που χάσκει οτο ταµείο 
του ΕΟΠΥΥ και προβλέπεται 
να διπλασιαστεί µέχρι το τέλα του έτους 
το σχεδόν παράλυτο πρόγραµµα συγχωνεύσεων 

για τα νοσοκοµεία, n ανοιχτή 
πληγή του «Ερρίκα Ντυνάν» και n πορεία 
τπε δηµόσιαβ υγείαβ γενικώβ που καρκινοβατεί 

µεταξύ των εκάστοτε κυβερνητικών 
εξαγγελιών, των πιέσεων από την τρόικα 
και τα αναιµικά εφαρµογήβ στην πράξη 
των απαιτούµενων διαρθρωτικών αλλαγών 
δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για 
πανηγυρισµούβ ή γραφικότπτεδ. Μόλιβ 
µερικά ώρα µετά τηντελετή παράδοσαπαραλαβής 

ο κ Γεωργιάδηβ βρισκόταν ήδη 
στο Μέγαρο Μαξίµου, κρατώνταβ σηµειώσει 

για το ττ περιµένει ο πρωθυπουργός 
από εκείνον - εννοείται µε δωρική λπότητα 

και άµεση Μοαελεσµατικότητα. Ωστόσο, 
αυτέβ οι πρώτεβ φωτογραφίεβ του eos 
υπουργού είναι από ns mo ενδιαφέρουσα 
που περιλαµβάνει το άλµπουµ ms νέα 
κυβέρνησα. To γραφείο µε τη µαύρη 
γυάλινη επιφάνεια, ψυχρό και τεράστιο, µε 
µόνα τα δύο κινητά τηλέφωνα και ένα πελώριο 

τηλεκοντρόλ να είναι ακουµπισµένα 
πανω του, θυµίζει µάλλον 
ncos κάποιοβ µόλιβ έφυγε 
παρά on µόλκ ήρθε. To Rolex 
που ξεχωρίζει στο χέρι του, 
n βέρα, τα χρυσά µανικετόκουµπα, 

οι στάλα ιδρώτα 
στο πρόσωπο του, ο ζωγραφικόβ 

πίνακαβ πίσω από το 
κεφάλι του µε τα κραυγαλέα 

ελληνοπατριωτικά ούµβολατου κιονόκρανου, 
ms ελιάς και των περιστεριών που 

τσιµπολογούν τροφή από m γαλανόλευκη, 
όλα µε τον τρόπο tous δεν κάνουν τίποτε 
άλλο από το να τονίζουν την crpnxavia του 
ανδρά. Ανάµεσα σε όσοα παραξενεύτηκαν 

από την υπουργοποίησή του φαΚΐται, 
κατά κάποιο τρόπο, να είναι και ο ίδια. 

Η ΓΡΑ»<ΚΙΤ1ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
Εάν ο υπουργικόβ θώκα µπορεί να λογίζεται 

ωβ έπαθλο, ο κ Γεωργιάδατον κατέκτησε, 
λίγο-πολύ, µε το σπαθί του: οι επιδόσεκ 

του σε κάθε είδοα διαξιφισµούς τηλεοππκοά 
ή από του βήµατα του Κοινοβουλίου, 

αποτέλεσαν ζωτικό στοιχείο τα νεοδηµοκρατικά 
άµυνα απένανπ orous ετπκρπά 

τα πολιτικά του κόµµατα. Ωστόσο, το όη 
ο κ Γεωργιάδα δεν διστάζει να ριχτεί am 
µάχη, ακόµη και όταν αυτή διεξάγεται πολύ 
πέρα από τα όρια τα κοσµιότητα, αποτελεί 

ταυτόχρονα ατού και µειονέκτηµά του. 
Αρκεί να ληφθεί υπόψη on n είδηση τα 
υπουργοποίησα του συνέπεσε µε άλλο ένα 
από τα πάµπολλα ξεκαπνιάσµατα τα δηµόσια 

παρουσία του, αυτή m φορά µε τον 
Σταµάτη Κραουνάκη. Και θα µπορούσε 
κάποια να ισχυριστεί on ο κ. Γεωργιάδα 
αδικείται από την τάση του να υποτροπιάζει 
τακτικά σε µια φωνακλάδικη γραφικότητα, 
n οποία επισκιάζει την εργασιοµανία ή την 
κανότητά του να εκφράζεται βασιζόµενα 
στην απλή, κοινή λογική. Εποµένως ήδη 
από ns πρώτα ώρα του ωβ υπουργόβ Υγείας 

συνειδητοποίησε on το προφίλ του λαϊκού 
«γαλάζιου» σαµουράι ήτανχρήοτµο για 

να κερδίσει τη θέση του στην κυβέρνηση. 
Αφότου ορκίστηκε όµως το προσωπικό του 

στοίχηµα είναι να πείσει πρωτίστου τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (στη συνεδρίαση 
του οποίου παρέστη µόλιβ τη δεύτερη ηµέρα 

από την ανάληψη των καθηκόντων του) 
πωβ είναι κάη πολύ mo σοβαρό από εκείνον 
τον Αδωνη που περιέπαιζε τον κ. Πάνο 
Καµµένο για m βαφή των µαλλιών του. 
Επίσα πρέπει να πείσει οποιονδήποτε τον 
ακούει on εννοεί κάθε του λέξη όταν δηλώ 
νει on «το έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ δεν θα καλυφθεί 

από tous ασφαλισµένου»». 
Ο κ. Γεωργιάδα, παρά ne όποια υπερβολέβ 

του ή ns οτροφέβ 180 µοιρών ons 
κρίσειβ που κατά καιρούβ εκφράζει για 
συγκεκριµένα πολιτικά πρόσωπα (µεταξά 
των οποίων και ο κ Αντώνα Σαµαρά), δεν 
κρύβεται και δεν υπεκφεύγει. Ανπθέτωβ, 
είτε θεωρείται συµπαθήβ, είτε αφόρητα 
εκνευριστικά, έχει επιλέξει να υπερεκτίθεται, 

ακριβώβ όπωβ θα έκανε κάποια που 
δεν έχει να φοβηθεί ή να µετανιώσει για 
οτιδήποτε. Η πολιτική του διαδροµή, οι 
πατριωτικά του κορόνα και n γαλούχησή 

ΟΑδωνκέγινε 
υπουργός Υγεια& 
Σοβαρά τώρα; υ 

Βασίλη Τσακΐρσγλον 

www.clipnews.gr
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website 1, 
protothema.gr 
newrnoney.or 

webtv tablet 
proii>ihena.ij:/webtv | f1 Εφορµονίι ProtoThema HO 

κό&'Κϋρκική στο iRad 

ii 1 To γραφείο 
µε τη µαύρη 
γυάλινη 
επιφάνεια, 
ψυχρό και 
τεράστιο, µε 
δύο κινητά 
τηλέφωνα 
και 
ένα πελώριο 
τηλεκοντρόλ 
µόνο 
ακουµπισµένα 
πάνω του, 
θυµίζει 
µάλλον πως 
κάποιος 
µόλις έφυγε 
παρά ότι 
µόλις ήρθε 

ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
στο ΘΕΜΑ 
µε την ί-κδΰαη 

LANA 
Η 
REY L ΗΕΥ 

του στον καρατζαφερικό ΛΑΟΣ ιπτήρΣαν 
ανέκαθεν διαφανείβ - και as έγιναν εσχάτωβ 
αιτία να εισπράξει κατάµουτρα την επιδεικτική 

περιφρόνηση Tns KUpias Σοφίας; 
Βούλτεψη που αρνήθηκε να γίνει υφυπουργόβ 

του. Εδσου ευανάγνωστη, όµως, είναι 
και n προσωπική του ζωή, κυρίωβ λόγω του 
γάµουτου µε^γναύστήτηλεπαρουσιάστρια 
και µαέστρο κυρία Ευγενία Μανωλίδου. 

Εάν θέλει να είναι κανείβ ειλικρινής, µε 
την πιθανή εΕαίρεση ms ανατριχιαστικά 
υψίσυχνηβ φωνήβ του, ο κ. Γεωργιάδηβ, 
τουλάχιοτονθεωρίϊπκάκαιαφηρηµένα, έχει 
πολλά από τα στοιχεία που θα µπορούσε 
mnoios να ζηλέψει: τα έβγαλε πέρα όταν 
αναγκάστηκε να µεγαλώσει απότοµα ύστερα 

από την απώλεια των γονέων του, αναλαµβάνονται 
χρέη οικογενειάρχη ήδη από 

τα 18του χρόνια ∆ούλεψε µε πείσµα για να 
κρατήσει τον εκδοτικό οίκο του πατέρα του 
και ταυτόχρονα να φοιτήσει στο ιστορικόαρχαιολογικό 

τµήµα ms Φιλοσοφικής, εισήλθε 
στην πολιτική χωρίς ιδιαίτερες δια¬ 

συνδέσεις εξυπηρέτησε τα ΜΜΕ και εΕυπηρετήθηκε 
από αυτά λόγω ms πληθωρικήβ 

του npooromKomras, κατέκτησε µια λαµπερή 
σύζυγο και δηµιούργησε µαζί Tns µια νέα 

οικογένεια. Και εδώ και µερικές ηµέρες 
µόλις στα 41 του χρόνια, είναι υπουργόβ 
Yyeias, βρέθηκε δηλαδή να κατέχει µια 
νευραλγική θέση σε µια εξαιρετικά κρίσιµη 
ιστορική συγκυρία. Είναι νέος και, οµολογουµένως 

δεντα έχει πάει καθόλου άσχηµα. 
Και παρ' όλ' αυτά, υπάρχει κάπ στην περίπτωσή 

του που τον κάνει πρωτίστωβ αµφιλεγόµενο 
παρά ά&ο άνευ όρων εκτίµησηβ. 

Είναι άραγε n ανεΓττηλη µικροαστική του 
στόφα, οιπαραχωρήσεκπροςτον λαϊκισµό 
που δεν καταφέρνει να αποφύγει ή µήπωβ 
το ότι, καίτοι ένθερµος αρχαιολάτρηβ, ενίοτε 

χάνει την περίφηµη ελληνική αίσθηση 
του µέτρου am δηµόσια παρουσία του; 

TO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΙΤΟΙΙΗΜΑ 
Από µια άποψη n δαµόκλειοβ σπάθη που 

υποθέτει Kanoios ότι αιωρείται απειλητικά 
πάνω από το κεφάλι του υπουργού Υγείαβ 
στην πράξη ίσως δεν είναι απαραιτήτου , 
τόσο κοφτερή. Και αυτό ισχύει για τον κ. 
Γεωργιάδη διότι τα προβλήµατα που έχει 
να αντιµετωπίσει είναι πραγµατικά κολοσσιαία 

και διαπλέκονται σχεδόν µε το σύνολο 
ms ελληνική^ δηµοοτονοµικήε πολιτικής 
m σχέση µε tous δανειστέβ (τρόικα) 

κ.λπ., άρα n ατοµική του παρέµβαση 
αφορά µεν στην αποφασιστικήιητα µε την 
οποία θα εφαρµόσει επώδυνα µέτρα, 
αλλά σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται και από 
τη συνεργασία του µε το οικονοµικό επιτελείο 

ms κυβέρνησηβ. Με άλλο λόγια, το 
εάν n θητεία του στο υπουργείο Υγείαβ θα 
αποδειχτεί επιτυχηµένη δεν είναι αποκλειστικά 

δική του υπόθεση. To βέβαιο είναι, 
πάντωβ, ότι καθετί που θα λογίζεται eos 
επιτυχία θα δηµοσιοποιείται αµέσωβ και, 
µοιραία σχεδόν, θα αποδίδεται στον ίδιον 
- και επ' αυτού θα αρκούσε ένα µικρό 
κουίζ: ποιον υπουργό θα µπορούσε να 

θυµάται n πλειονότητα των Ελλήνων 
από m βραχύβια κυβέρνηση Παπαδήµου; 

Ποιον άλλον από τον κ. Γεωργιάδη, 
ποα -oncos φρόντιζε ο iSios να 

επαναλαµβάνει έκτοτε µε κάθε ευκαιρία«έλυσα 
το χρόνιο πρόβληµα του καµποτάζ», 

που «βοµβάρδισατη Βουλή µενοµοσχέδια», 
που έκανε µε m σύντοµη αλλά τόσο δυναµική 

του παρουσία tous Ελληνεβ πλοιοκτήτες 
επιβατηγών µε επιστολή tous να 

ζητήσουν από τον τότε πρωθυπουργό m 
µη αντικατάσταση του; 

Και εάν όλα αυτά συνέβησαν ενώ διετέλεσε 
υφυπουργόβ Naucuias για περίπου 

τρειβ µήνεβ, φαντάζεται κανείβ ποια θα 
είναι n φήµη που θα τον συνοδεύει έτσι 
και µακροηµερεύσει στο υπουργείο Υγείas, 

εάν κατορθώσει φυσικά να αποτρέψει 
τον ανεπανόρθωτο εκτροχιασµό ms δηµόσιαβ 

υγείαβ. Αλλά σε µια τέτοια περίπτωση 
µάλλον θα πρέπει να τον ευγνωµονούν 

ακόµη και όσοι τώρα έχουν προεξοφλήσει 
την ανεπάρκειά του. 

To ηολυηλατινένιο 
ντεµπούτο album 
Tns Lano Del Rey 
που περιέχει ns 
µεγάλε5 enrruxfes: 

BOSM W DIE 
BLUE JEANS 
VIDEO GAMES 
SUMMERTIME 
SADNESS 
mm 
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