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Γιατί ο Aδωνις 
σταμάτησε τις 
τηλεπωλήσεις
«Θα μετανιώσουν! Τώρα θα είμαι αντιπρόεδρος 
αποκλειστικής αρμοδιότητας», λέει στην «R» 
ο Αδ. Γεωργιάδης

κά μου, να κάνει αυτή τη δουλειά; Δεν έχω εύκολη απάντηση 
σε αυτό, θέλω να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα, την εικόνα μου 
τη βλάπτει και μένω ανυπεράσπιστος έναντι των πολιτικών 
μου αντιπάλων, εντός και εκτός. Π.χ., αν ήμουν δικηγόρος 
και υπερασπιζόμουν έναν εγκληματία, όσα θα έλεγα στο δι-

g.siadimas@realnews.gr

του ΓιώρΓου Σιαδήμα

Π
ολλαπλά μηνύματα αποστέλλει ο Αδω-
νις Γεωργιάδης μετά την αιφνιδιαστική 
απόφασή του να σταματήσει να κάνει 

καθημερινές εκπομπές τηλεπωλήσεων. «Θα με-
τανιώσουν! Τώρα θα είμαι αντιπρόεδρος απο-
κλειστικής αρμοδιότητας», τονίζει με αποκλει-
στική δήλωσή του στη Realnews.

Ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ., εξαιτίας της έντο-
νης κριτικής που δεχόταν με αφορμή την προ-
ώθηση προϊόντων όπως τα νανογιλέκα, πέρα 
απο τα βιβλία του, αποφάσισε να βάλει φρένο 
σε κάθε δραστηριότητα που είχε να κάνει με 
πωλήσεις. Ο Αδ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε την 
επιλογή του το πρωί της Πέμπτης στους στε-
νούς συνεργάτες του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν 
πρόκειται να δώσει καμία λαβή σε κανέναν. Οι 
ίδιοι αιφνιδιάστηκαν αλλά ο βουλευτής της Β’ 
Αθηνών ήταν αμετάπειστος.  «Να μην εκτίθε-
ται η Ν.Δ. με επιχειρηματικές μου επιλογές», 
δηλώνει στην «R» ο Αδ. Γεωργιάδης, ο οποίος 
πλέον ρίχνει όλο το βάρος του στα κοινοβου-
λευτικά και κομματικά του καθήκοντα.

Δεν θέλει να δώσει «πάτημα» όχι μόνο στους 
πολιτικούς αντιπάλους του, αλλά ακόμα και 
εντός της Ν.Δ., λένε κάποιοι. Τελικά, το από-
γευμα της Πέμπτης, μέσα από την τηλεοπτική 
εκπομπή του στο Kontra Channel, ανακοίνωσε 
ότι σταματά τις τηλεπωλήσεις. «Μετά από ώρι-
μη σκέψη, έλαβα την απόφαση να σταματή-
σω τις τηλεπωλήσεις. Να δω τι άλλο θα βρουν 
να μου λένε τώρα», είπε εκτός των άλλων. Αυ-

τό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εκπομπή σταμα-
τά, αφού θα συνεχίσει την παρουσίασή της ο 
αδελφός του, Λεωνίδας Γεωργιάδης.

Πρέπει να σημειωθεί, όμως, πως δεν ήταν 
η πρώτη φορά που ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. 
δεχόνταν πυρά για την επιλογή του να κάνει 
τηλεπωλήσεις. Η μοναδική φορά που απείχε 
από αυτές ήταν την περίοδο που διατελούσε 
υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Σαμαρά. Κά-
θε φορά απαντούσε, όπως και τώρα βέβαια, 
πως κάνει τηλεπωλήσεις απο το 1999, για να 
βγάλει τα προς το ζην. Σε μια χρονική στιγμή 
που οι πωλήσεις βιβλίων έχουν πέσει κατακό-
ρυφα, προωθούσε και άλλα προϊόντα που δεν 
είχαν να κάνουν με τον χώρο των εκδόσεων. 
Ακριβώς εκεί «πάτησαν» κάποιοι, με αποτέλε-
σμα να δεχθεί σκληρή κριτική, ειδικά από μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αδ. Γεωργιάδης με ανάρτηση στον προ-
σωπικό λογαριασμό του έθεσε ένα προσω-
πικό ερώτημα, δίνοντας ταυτόχρονα και την 
απάντηση. «Δύναται ένας πολιτικός, και ειδι-
κά ένας πολιτικός που έχει αξιώματα σαν τα δι-

καστήριο για να τον υπερασπιστώ θα έμεναν 
εκεί. Εσείς δεν θα τα βλέπατε και οι δήθεν δεν 
θα αγανακτούσαν. Προφανώς, η αμοιβή μου 
θα ήταν πολύ υψηλότερη από τα γιλέκα, αλ-
λά εγώ ήθελα να σπουδάσω Ιστορία τότε, δεν 
πήγα στη Νομική, όπου θα είχα επίσης περά-
σει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Γιατί, όμως, επέλεξε τώρα ο αντιπρόεδρος 
της Ν.Δ. να σταματήσει κάθε δραστηριότητα 
που έχει να κάνει με προώθηση προϊόντων, 
παρά το γεγονός ότι του ασκούνταν κριτική 
εδώ και πολύ καιρό; 

Κάποιοι λένε πως δέχθηκε τηλέφωνο απο το 
Μοσχάτο, πως πρέπει να σταματήσει τις τη-
λεπωλήσεις. Εχει θεσμικό ρόλο ως αντιπρόε-
δρος της Ν.Δ. και δεν πρέπει να δίνει αφορμές.

Οι πιο μυημένοι, όμως, επιμένουν ότι δεν 
υπήρξε παρέμβαση από την κομματική ηγε-
σία, αλλά ο ίδιος ο βουλευτής της Β’ Αθηνών 
με την απόφασή του να απέχει από τέτοιου εί-

δους εκπομπές προλαμβάνει οποιαδήποτε κί-
νηση που θα μπορούσε να γίνει από την οδό 
Πειραιώς στο απώτερο μέλλον.

Εξάλλου, ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. είναι ιδιαί-
τερα έμπειρος και σε καμία περίπτωση δεν θα 
ήθελε να δώσει αφορμές. Αλλωστε, πριν από 
λίγο καιρό είδε να του αφαιρούνται οι αρμο-
διότητες του τομέα Εθνικής Αμυνας, με αφορ-
μή την τοποθέτηση της Μαρίας Σπυράκη στη 
θέση του εκπροσώπου Τύπου και τη μετακί-
νηση του Βασίλη Κικίλια στη θέση του τομε-
άρχη Αμυνας.

Το σίγουρο είναι ότι ο Αδ. Γεωργιάδης ρί-
χνει πλέον όλο το βάρος του στην αντιπαράθε-
ση με την κυβέρνηση και στα κακώς κείμενα.

Στο ενδιάμεσο ο ίδιος θα συνεχίσει την κομ-
ματική του δραστηριότητα και το επόμενο Σάβ-
βατο θα βρεθεί στον Αλιμο, σε εκδήλωση της 
«γαλάζιας» τοπικής οργάνωσης, ενώ ετοιμά-
ζεται και για την παρουσία του στην Καλαμά-
τα, όπου θα μιλήσει σε συγκέντρωση με βασι-
κό θέμα «Η ατυχής στη χώρα μας παρουσία-
ση της ατομικής ελευθερίας ως προνόμιο της 
Αριστεράς», παρουσία και του πρώην πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αδ. Γεωργιάδης πάντως δεν θα σταματή-
σει τα μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών και της 
Ιστορίας που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο και-
ρό στο φροντιστήριό του «Ελληνική Αγωγή». 

«Να μην εκτίθεται η 
Ν.Δ. με επιχειρηματι-
κές μου επιλογές», δη-
λώνει στην «R» ο Αδ. 
Γεωργιάδης, ο οποίος 
πλέον ρίχνει όλο το βά-
ρος του στα κοινοβου-
λευτικά και κομματικά 
του καθήκοντα

Το σίγουρο είναι ότι 
ο Αδ. Γεωργιάδης ρίχνει
πλέον όλο το βάρος του
στην αντιπαράθεση
με την κυβέρνηση και
στα κακώς κείμενα


