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Ο Άδωνις, ο Ηρόζηραηος και η …εμπρηζηική ζσζήηηζη ζηη Βοσλή!  

 

Ο Άδωνισ, ο Ηρόςτρατοσ και θ …εμπρθςτικι ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι! (ΦΩΤΟ) 
Όςοι βρζκθκαν χκεσ ςτθ ςυηιτθςθ τθσ επιτροπισ κοινωνικϊν υποκζςεων τθσ Βουλισ που ζγινε παρουςία 
εκπροςϊπων των γιατρϊν ζτριβαν τα μάτια τουσ για όςα άκουςαν και δεν άκουςαν …. 
Τθσ Διμθτρασ Ευκυμιάδου 

  
Οι γιατροί που προζρχονταν τόςο από τα ςωματεία του ΕΟΠΥΥ όςο και από τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ 
επιτζκθκαν με ςφοδρότθτα ςτον Άδωνι Γεωργιάδθ δεδομζνου ότι δεν αλλαηει κάτι επί τθσ ουςίασ ςτο 
νομοςχζδιο για τθν Πρωτοβάκμια Φροντίδα Υγείασ το οποίο όμωσ ςθμαίνει απολφςεισ αλλά και λουκζτα 
ςε δθμόςιεσ μονάδεσ υγείασ.  
  
Τόςο ο πρόεδροσ των νοςοκομειακϊν γιατρϊν Δθμιτρθσ Βαρνάβασ όςο και θ πρόεδροσ του Ιατρικοφ 
Συλλόγου Πειραιϊσ Βαρβάρα Ανεμοδουρά εκακόντιςαν κατθγορίεσ εναντίον του Άδωνι Γεωργιάδθ ο 
οποίοσ επζμενε με ζνταςθ και το γνωςτό του φφοσ ςτισ απόψεισ του.  
  
Η ςυηιτθςθ μάλιςτα …ξζφυγε κάποια ςτιγμι όταν θ κουβζντα ζφκαςε ςτθν εργαςιακι ςχζςθ τθσ πλιρουσ 
και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ. Ο πρόεδροσ των νοςοκομειακϊν Γιατρϊν (ΟΕΝΓΕ) τον χαρακτιριςε 
θμιμακι επειδι όπωσ είπε δε ξζρει καν τθ διαφορά μεταξφ νοςοκομείου και κζντρο υγείασ.  
  
Ο υπουργόσ Υγείασ ανταπαντϊντασ αποκάλεςε τον κ.Βαρνάβα «κωλοτοφμπα», ςυμπλθρϊνοντασ μάλιςτα 
ότι κάνει «πολιτικζσ πιτςικουλιζσ». 
Και μετά ιρκε το …καλό. «Δε λζγεςτε μόνο Άδωνισ και Σπυρίδωνασ, λζγεςτε και Ηρόςτρατοσ» είπε ςε 
ζντονο φφοσ ο πρόεδροσ των νοςοκομειακϊν γιατρϊν βάηοντασ ….φωτιά ςτο ςκθνικό τθσ βουλισ.  
  
Για τθν ιςτορία ο κ.Βαρνάβασ αναφερόταν ςτον Ηρόςτρατο τον αρχαίο εμπρθςτι που ικελε το όνομά του 
να μείνει ςτθν ιςτορία γι αυτό και το 356 π.Χ. πυρπόλθςε το Ναό τθσ Αρτζμιδοσ ςτθν Ζφεςο, το γνωςτό 
και ωσ Αρτεμίςιο. 

  
 Οι Εφζςιοι τον ςυνζλαβαν, τον κανάτωςαν και απαγόρευςαν τθ 
μνεία του. Βζβαια ο Άδωνισ Γεωργιάδθσ παρότι φάνθκε αρχικά 
ζκπλθκτοσ με τθν αρχαιοελλθνικι αναφορά, γεγονόσ που 
κεωρικθκε από πολλοφσ ωσ άγνοια για τον Ηρόςτρατο, ο ίδιοσ 
φρόντιςε ςτθ ςυνζχεια να πει ςτουσ κφκλουσ του για το πόςο 
απόλαυςε τθ ςυηιτθςθ.  
Άλλεσ εποχζσ άλλα ικθ… 

  
Βζβαια θ ...εμπρθςτικι ςυηιτθςθ ςτθ Βουλι και πριν ανάψουν 
τα αίματα, είχε προθγθκεί άλλοσ εκνευριςμόσ των εκπροςϊπων 
των γιατρϊν. Ο υπουργόσ Υγείασ φκάνοντασ ςτθν αίκουςα, κατά 

τουσ παραβριςκόμενουσ, επιδόκθκε ςε δραςτθριότθτεσ ςτο κινθτό του. 
 

"Ζπαιηε ςτο twitter και δεν άκουγε καν" ζλεγαν όςοι βρζκθκαν ςτθ ςυηιτθςθ που λίγο μετά πιρε 
...φωτιά.  
 


