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Τηνάρση της ασυλίας του τέως αναπληρωτή υπουργού Υγείας αποφασίζει σήμερα η Ολομέλεια
της Βουλής, μετά την σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.
Οίδιος ο Παύλος Πολάκης δήλωσε ήδη την "προτίμησή" του στην διαδικασία του Νόμου περί
Ευθύνης υπουργών (άρθρο 86) αντί της άρσης της ασυλίας, λέγοντας πως "δεν μπορεί να
δικαστεί ως απλός πολίτης".
Λαμβάνονταςτον λόγο στην Ολομέλεια, ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε την άρση ασυλίας του ως "αήθη
πολιτική πράξη αντεκδίκησης". Υπογράμμισε ότι η δίωξή του είναι "πολιτική", επειδή προσπάθησε
να "ξεσκεπάσει" τα "σκάνδαλα" του ΚΕΕΛΠΝΟ και μάλιστα πέρασε στην επίθεση, κατηγορώντας
τη σημερινή κυβέρνηση για δημιουργία "συγκεντρωτικού κράτους" και προσπάθεια εξόντωσης
πολιτικών αντιπάλων.
Τοθερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει "κόκκινο" σήμερα στην Ολομέλεια, καθώς είναι πιθανό να
μιλήσει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στην περίπτωση αυτή θα είναι η δεύτερη
φορά που ο κ. Τσίπρας θα κληθεί να υπερασπιστεί τον Παύλο Πολάκη - η τελευταία ήταν όταν ως
πρωθυπουργός είχε "μετατρέψει" την πρόταση μομφής που είχε ζητήσει η ΝΔ σε ψήφο παροχής
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις για τον ευρωβουλευτή Στέλιο
Κυμπουρόπουλο.
Ωςαρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πλέον, ο Αλ. Τσίπρας ανευ απροόπτου θα κληθεί να
υπερασπιστεί τον υπουργό του για δύο δικογραφίες: η μία αφορά αυτεπάγγελτη δίωξη με αφορμή
την παραδοχή του ίδιου του κ. Πολάκη ότι ηχογραφούσε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Η άλλη, είναι έγκληση του πρώην Προέδρου εργαζομένων
του ΚΕΕΛΠΝΟ Στ. Πουλή για συκοφαντική δυσφήμιση.
ΗΕπιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του κ. Πολάκη κατά πλειοψηφία με 8
ψήφους υπέρ. Κατά της άρσης ασυλίας τάχθηκαν το "Μέρα25" και το ΚΚΕ.

Απόπλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξαν ήδη εντονότατες αντιδράσεις με βαριές
κατηγορίες για "συνταγματική εκτροπή" και "ρεβανσισμό" από πλευράς της κυβέρνησης, ενώ τα
πυρά "πήραν" και τους χειρισμούς της Βουλής.
Όπωςείπε πάντως ο πρόεδρος της Βουλής κ. Κώστας Τασούλας, η Βουλή είναι υποχρεωμένη να
τηρεί τις προθεσμίες που υπάρχουν και "δεν θέλει να δώσει την εντύπωση πως αμελεί δια των
ενεργειών της να πράξει ότι προβλέπεται προκειμένου να κουκουλωθούν υποθέσεις".
Μάλιστασημείωσε ότι η Βουλή πρέπει να ακολουθεί την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου
Πάγου, η οποία όταν στέλνει δικογραφίες αναφέρει εάν πρέπει να παραπεμφθούν με το άρθρο 62
(να αρθεί η ασυλία) ή με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί Ευθύνης Υπουργών. Ενώ εάν δεν
συνεδρίαζε η Επιτροπή Δεοντολογίας θα είχε εκπνεύσει το τρίμηνο από την στιγμή που
διαβιβάστηκαν οι δικογραφίες στην Βουλή και δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία
άρσης ασυλίας.
Ωςπρος την ουσία της υπόθεσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Χαράλαμπος
Αθανασίου υπογράμμισε πως και οι δύο αυτές δικογραφίες δεν αφορούν περιπτώσεις που ήταν
στο πλαίσιο των υπουργικών καθηκόντων του κ. Πολάκη ώστε να πάνε με το νόμο περί ευθύνης
υπουργών.
Αυτόαφορά τόσο τη συνομιλία που είχε με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όσο και
τη συκοφαντική δυσφήμιση. Το μέλος της Δεοντολογίας κ. Θ. Πλεύρης επισήμανε πως με τους
νέους Ποινικούς Κώδικες, τα αδικήματα στα οποία φέρετε να υπέπεσε ο κ. Πολάκης έχουν
μετατραπεί από κακουργήματα σε πλημμελήματα.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

