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Λάβρος ήταν ο Παύλος Πολάκης κατά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ από το βήμα
της Βουλής, απαριθμώντας ένα προς ένα τα κρούσματα διαφθοράς.
Υπερκοστολογήσεις και διασπάθιση δημόσιου χρήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο
της ομιλίας του, με τον αναπληρωτή υπουργό να υπολογίζει σχηματικά σε 85 δισ.
ευρώ το ύψος της ρεμούλας, ποσό που αναλογεί στο 1/4 του δημοσίου χρέους.

Απασφάλισε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κατά την τοποθέτησή του στη συζήτηση
για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα σκάνδαλα στον τομέα της Υγείας, για τα
οποία κανένας και ποτέ δεν ανέλαβε την ευθύνη των πράξεών του. «Για πρώτη φορά μετά
τη μεταπολίτευση κυβέρνηση φέρνει Εξεταστική για την Υγεία» τόνισε και πρόσθεσε
αναφερόμενος στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ότι δεν αποτελεί μέρος της σαπίλας και της
διαφθοράς, όπως όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης.

«Βοούσε ο τόπος για το μεγαλύτερο πάρτι μετά το 1821» είπε χαρακτηριστικά,
υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες πορίσματα και δημοσιεύματα θάφτηκαν στη λήθη. Πριν
ξεκινήσει την καταμέτρηση των εκατοντάδων σκανδάλων στο χώρο της Υγείας, ο κ.
Πολάκης παρέθεσε και τον σχηματικό υπολογισμό του ύψους της ρεμούλας, κάνοντας λόγο
για 85 δις ευρώ.

«Για τον τομέα της Υγείας δόθηκαν από δημόσια και ιδιωτική δαπάνη συνολικά 265 δισ.
ευρώ, με το 60% αυτού του ποού να προέρχεται από τη δημόσια δαπάνη» επισήμανε και
συνέχισε λέγοντας: «Από αυτό το ποσό, τα 45 δισ. ευρώ από τα 160 δισ. συνολικά της
δημόσιας δαπάνης και τα 40 δισ. από τα 100 δις συνολικά της ιδιωτικής δαπάνης ήταν
μαύρο χρήμα. Δηλαδή, υπερτιμολόγηση, προκλητή ζήτηση και ληστεία του ελληνικού λαού.
Και αυτό έγινε με τις ευλογίες του παρακράτους».

«Μιλάμε για 85 δις, για το ¼ του δημόσιου χρέους» υποστήριξε και άρχισε την
καταμέτρηση:

•
«Πρώτο στοιχείο "γλεντιού", η φαρμακευτική δαπάνη
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•
Στοιχεία ασφαλιστικών ταμείων 1.937 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη για το 2001 και το 2009
5,4 δισ. ευρώ. Τόσοι πολλοί αρρώστησαν; Παπαπάνω από τα μισά είναι μαύρο χρήμα...

•
Το αντίστοιχο ποσό για τα δημόσια νοσοκομεία ξεκίνησε από περίπου 250 εκατ. για να
φτάσει 1,2 δι. ευρώ το 2009. Ποιος το οργάνωσε; Η διαφθορά είναι κοινωνικό φαινόμενο
μας είπε ένας βρυκόλακας που βγήκε πρόσφατα από την ντουλάπα...

•
Για τα φάρμακα, που ήταν η μαύρη τρύπα, δεν πρέπει να ελέγξουμε αν έπαιρναν τις τρεις
χαμηλότερες τιμές των φαρμάκων όπως έλεγαν, χωρίς να υπάρχουν βάσεις δεδομένων...
Τιμολογούσαν σε τρεις ακριβές χώρες. Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία. Υπάρχει mail από τη
Novartis επί Λοβέρδου που λέει ότι κέρδισαν οι φαρμακευτικές και συγκεκριμένα 30%
παραπάνω αποκόμισε μια εταιρία και 4-8% άλλες εταιρίες. Δεν τα φάγαμε μαζί, μαζί τα
γλέντησαν...

•
Δεν πρέπει να ελέγξουμε τις υπουργικές αποφάσεις, που τιμολογούσαν πότε με τον έναν
πότε με τον άλλον τρόπο τα φάρμακα;

•
Για τον μοριακό έλεγχο του αίματος που δόθηκε η δουλειά με 200 εκατ. ευρώ στη Nοvartis
και τη Roshe για να κάνουμε την εξέταση με 50 ευρώ, τη στιγμή που οι ίδιες εταιρίες είχαν
δώσει προσφορά στην Πολωνία με 8,5 ευρώ.

•
Για το σκάνδαλο της Φάιζερ, με 3.000 γιατρούς που έπαιρναν μίζα για να προωθούν
συγκεκριμένο φάρμακο.

•
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Για τον ιό του Νείλου, που τρέχαμε να αγοράσουμε αντιδραστήρια.

•
Δεν πρέπει κάποιος να λογοδοτήσει για το τι έγινε τα χρόνια αυτά με τους βηματοδότες
στην Ελλάδα, οι οποίοι κοστολογήθηκαν στα 6,5 χιλ. ευρώ, ενώ η μέση τιμή στην Ευρώπη
ήταν 1,6 χιλ. ευρώ;

•
Για τους νευροδιεγέρτες που στην Ευρώπη έφταναν τα 300 ευρώ και στην Ελλάδα η μέση
τιμή ήταν 8.000 ευρώ.

•
Για το σκάνδαλο της Ντεπουί για τα ορθοπεδικά υλικά, όπου σαν τη Siemens δεν είχε
μεταφραστεί η δικογραφία... Μ' αυτά τα παράσιτα της κοινωνίας θέλει να συγκυβερνήσει η
ΝΔ;

•
Για το ΚΕΕΛΠΝΟ που ήταν μαυσωλείο διαφθοράς και ofshore των κυβερνήσεων, να μην
ακουστούν στη Βουλή οι συνομιλίες του κ. Παπαδημητρίου; Να μην ακούσουμε που έλεγε ότι
ο Γεωργιάδης είχε στείλει λίστα για διορισμούς;

•
Αναφορικά με την σκανδαλώδη σύμβαση ΚΕΕΛΠΝΟ – ΟΚΑΝΑ, να μην μάθει ο κόσμος;

•
Για τη φωτογραφική προκήρυξη της αγοράς του κτιρίου του ΚΕΕΛΠΝΟ με 11 εκατ. ευρώ...

•
Η χορηγία στον όμιλο ΑΝΤ1 για την ενίσχυση του θεσμού της αριστείας ζωής, έχουν ένα
θέμα με την αριστεία οι νεοφιλελεύθεροι...
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•
Η απευθείας ανάθεση στο ΣΚΑΪ 300 χιλ. ευρώ για διαφημιστικά μηνύματα με ιδιωτικό
συμφωνητικό... Γι’ αυτό βγάζει τις δημοσκοπήσεις του ΠΑΜΑΚ του κουμπάρου του κ.
Μητσοτάκη, κ. Μαραντζίδη... Έχει χάσει δουλειές με μας ο ΣΚΑΪ...

«Μια κουβέντα για το Ντυνάν» ανέφερε και εξήγησε στη συνέχεια τις σκανδαλώδεις
υπουργικές αποφάσεις και χειρισμούς που οδήγησαν στο ξεπούλημα του νοσοκομείου.
«Οργανώθηκε το πέρασμα από το κοινωφελές ίδρυμα στον βγενόπουλο, στη MIG και την
Πειραιώς, με συνέργεια τριών υπουργών» τόνισε και συμπλήρωσε με αναφορές για
εμπιστευτικά μνημόνια του Άδωνι Γεωργιάδη, για παροτρύνσεις του Λοβέρδου προς τον
Μαρτίνη να ακυρώσει τις δικαστικές προσφυγές κατά Βγενόπουλου και για την υπογραφή
Βορίδη σχετικά με μια τροπολογία που πέρασε το 2014 για να μην διώκονται οι
εμπλεκόμενοι.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κατέληξε απαντώντας στις μομφές της
αντιπολίτευσης σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα επικεντρωθεί η Εξεταστική. «Το
1997 μπήκε γιατί είναι 20 χρόνια πίσω η παραγραφή» απάντησε στις επικρίσεις της
αντιπολίτευσης, αναφορικά με την εξαίρεση του έτους 1996, όταν ο Παναγιώτης
Κουρουμπλής ήταν στέλεχος του υπουργείου Υγείας.

«Το 2015 και το 2016 δεν μπαίνει γιατί δεν είμαστε το ίδιο μωρέ κουμπάρε, δεν είμαστε
σαπισμένοι» απάντησε και για την έτερη κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η
οποία επικεντρώνεται στο ότι η πρόταση δεν συμπεριλαμβάνει και τη χρονική διάρκεια της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Πηγή: Το κουτί της Πανδώρας
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