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Ψάχνει ακόμα για αρμοδιότητες
Υφυπουργός χωρίς ρόλο ο Μάρκος ΜπόλαΤου Μάριου Δρόσου

Π

έρασαν σχεδόν έξι μήνες από
τότε που το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις
εκλογές και ο Μάρκος Μπόλαρης
επιβραβεύτηκε από τον πρωθυπουργό για τη δραστήρια παρουσία
του στη Βουλή τα χρόνια της αντιπολίτευσης με τη θέση του υφυπουργού Οικονομίας, αρμόδιου για την
περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης.

Και μπορεί η ομότιμη συνάδελφός
του, Θεοδώρα Τζάκρη – με την οποία
παρεμπιπτόντως είχε συνεργαστεί στη
Βουλή, στην εξεταστική επιτροπή για το
σκάνδαλο του Βατοπαιδίου – να έχει
ήδη αποκτήσει και αρμοδιότητες και
λόγο, αλλά ο υφυπουργός από τις
Σέρρες ακόμη δεν μπορεί ούτε καν να
παρασταθεί στη Βουλή και να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο,
διότι δεν έχει… αρμοδιότητες.

Χωρίς χαρτοφυλάκιο

Εχει πέσει «θύμα» ενδοκυβερνητικής… γραφειοκρατίας, καθώς
το προεδρικό διάταγμα
έχει «κολλήσει» σε
υπουργικά
γραφεία

Τι συμβαίνει, λοιπόν, με τον κ.
Μπόλαρη; Ο υφυπουργός φαίνεται
ότι έχει πέσει θύμα μιας ασυνήθιστης ενδοκυβερνητικής… γραφειοκρατίας, καθώς το προεδρικό
διάταγμα που θα ορίζει τις αρμοδιότητές του έχει «κολλήσει» ανάμεσα σε διάφορα υπουργικά γραφεία και παραμένει κλειδωμένο
σε κάποιο συρτάρι. Το χαρτοφυλάκιο του Σερραίου πολιτικού
στην ουσία είναι αυτό του
πρώην υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, το οποίο – ως
υπουργείο – καταργήθηκε
στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Επειδή, όμως, ο υφυπουργός
Οικονομίας τώρα έχει να κάνει με τη διαχείριση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και την
εποπτεία φορέων που βρίσκονται στην περιφέρειά του
(όπως η ΔΕΘ), λέγεται ότι
δεν έχει πάρει ακόμη το
«πράσινο φως» από την
τυπικά πολιτική προϊστάμενό του, Λούκα Κατσέλη.

Ψάχνει
το «δίκιο» του

Επιπλέον, οι αρμοδιότητες του πρώην υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης εμπλέκονται και με
το υπουργείο Εσωτερικών, όπου ο Γιάννης
Ραγκούσης φαίνεται
ότι φρόντισε μόνον για

τις αρμοδιότητες της κυρίας Τζάκρη.
Και βέβαια, το «κέντρο» από το
οποίο θα έπρεπε να έχει υπογραφεί το προεδρικό διάταγμα των
αρμοδιοτήτων είναι το Μαξίμου,
οπότε και τυπικά ανάλογη ευθύνη
έχουν τόσο ο υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης όσο και ο
γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, Σωτήρης Λύτρας. Πολύ δύσκολα, λοιπόν, θα βρει το «δίκιο» του, όταν έχει μπλέξει με
τόσους συναδέλφους του ο
χαμηλών τόνων κ. Μπόλαρης…
Ο υφυπουργός Οικονομίας – ο οποίος είναι πολύτεκνος, καθώς έχει έξι
παιδιά – σπούδασε νομικά στη Θεσσαλονίκη
και στο Σικάγο και ξεκίνησε την πολιτική
του δραστηριότητα
από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση,
στο Δήμο Σερρών. Στις αρχές της δεκαετίας του
’90 διατέλεσε και
αντιδήμαρχος, ενώ
λίγο αργότερα εκλέχθηκε
και νομαρχιακός σύμβουλος. Πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής ήταν το 2000,
ενώ εξελέγη πρώτη φορά το
2004.

Πρώτος σε ερωτήσεις

Τόσο την περίοδο 2004-2007 όσο
και την περίοδο 2007-2009 ήταν
από τους πρώτους βουλευτές στην
υποβολή ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο, ενώ συμμετείχε στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο
του Βατοπαιδίου, όπου έγινε και
περισσότερο γνωστό το όνομά
του και αναδείχθηκε ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μαζί με τον
Γιώργο Πεταλωτή, την κυρία
Τζάκρη και – φυσικά – τον
Μιχάλη Καρχιμάκη, με τον
οποίο συχνά αναλάμβαναν μαζί «δράση»,
με ερωτήσεις και
αποκαλύψεις στη
Βουλή για τα
«γαλάζια»
σκάνδαλα.

