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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ύφος, το ήθος και η εν γένει πολιτεία του κ. Πολάκη χαρακτηρίζουν την
κυβέρνηση (β’)
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, υποκαθιστώντας τη δικαιοσύνη,
απεφάνθη χθες για την υπόθεση του θανάτου του εκδότη Μαυρίκου, η οποία
βρίσκεται υπό διερεύνηση, ότι «δεν φαίνεται να ήταν και τόσο ατύχημα».
Προφανώς το έκανε αυτό επειδή θεωρεί, όπως ο ίδιος δήλωσε, ότι «πολλοί δικαστές
είναι εξαρτημένοι και μέλη παραδικαστικών κυκλωμάτων» - επομένως ο ίδιος ως
ανεξάρτητος μπορεί να κρίνει καλύτερα.
Ο ίδιος που είχε πει για δημοσιογράφο «Έπρεπε να σηκωθώ επάνω και να πάει τρία
μέτρα κάτω από τη γη, αλλά κράτησα την ψυχραιμία μου!».
Ο ίδιος που παρενέβη στο έργο του ΚΕΕΛΠΝΟ που διενεργούσε τη διαδικασία
επιλογής στελεχών ΜΕΘ, με τρόπο αντιθεσμικό και απαράδεκτο.
Ο ίδιος που ευθύνεται για το γεγονός ότι πλέον σε πολλά δημόσια νοσοκομεία
εξυπηρετούνται μόνο οι ασθενείς που μπορούν να καλύψουν από την τσέπη τους το
κόστος των υλικών.
Ο ίδιος που φέρεται να κάλυψε συγγενή του που είχε παραδεχτεί κλοπή φαρμάκων
λόγω της ομολογημένης εξάρτησής της από ναρκωτικές ουσίες, σε νοσοκομείο της
Κρήτης.
Ο ίδιος που παραβιάζει τον αντικαπνιστικό νόμο μέσα στο υπουργείο και δεν
ντρέπεται ούτε για να ζητήσει συγγνώμη.
Ο ίδιος που απαξιοί να απαντήσει στις ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου της
αντιπολίτευσης γιατί «του ζαλίζουν τον έρωτα», όπως έχει πει, και προτιμά να πίνει
την ίδια ώρα καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής.
Ο κ. Πολάκης δεν έπρεπε να είναι υπουργός – ούτε καν σε αυτή την άθλια
κυβέρνηση. Αλλά βέβαια, είναι ο ίδιος που επιβραβεύθηκε από τον κ. Τσίπρα με μία
θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και μετά με υπουργικές θέσεις, αφού είχε
ομολογήσει ευθαρσώς ότι διατηρεί διπλό ταμείο στον Δήμο Σφακιέων (2013).

Όπως έχουμε ξαναπεί, «είναι προφανές ότι το ύφος, το ήθος και η εν γένει πολιτεία
του κ. Πολάκη χαίρουν της πλήρους αποδοχής και στήριξης του πρωθυπουργού και
ολόκληρης της κυβέρνησης. Τούς χαρακτηρίζουν».
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