Κατασκευές και υποδομές κάτω
από τις μπάρες
Τι είναι αυτό που τελικά έχει σημασία στον κόσμο των υποδομών;
Οι πράξεις ή τα έργα; Εδώ και 5 μήνες βλέπουμε πολλές πράξεις.
Έργα να σταματούν, δημοπρατήσεις να ακυρώνονται,
μεγάλοι
στόχοι να σταματούν.
Κάθε φορά που βλέπουμε να ανεβαίνει μία νέα κυβέρνηση ξέρουμε
ότι θα αλλάξουν σε σχέση με την πολιτική των έργων. Σε αυτή
την νέα σχετικά κυβέρνηση έχουμε το ίδιο αλλά μάλλον σε
υπερβάλλοντα βαθμό.
Σίγουρα είναι καλό να θες να κάνεις διαφορετικά πράγματα από
τους προηγούμενους, να θες να δώσεις το δικό σου στίγμα αλλά
επιτρέψτε μου να πω πως εδώ ταιριάζει το «παν μέτρον άριστον».
Σε αυτό το πεντάμηνο πέρα από τις ακυρώσεις έργων και την
ευθεία αντιπαράθεση με την εργολαβική κοινότητα δεν είδαμε
κάτι προσθετικό. Δεν είδαμε ένα νέο έργο να δημοπρατείται, ένα
νέο έργο να εξαγγέλλεται.
Αυτή η νέα αντιμετώπιση των πραγμάτων με κάνει πολύ
επιφυλακτικό στο τι πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε κάποια
θετικά δείγματα σχετικά με την επίλυση του θέματος της
σιδηροδρομικής εμπλοκής στην Ολυμπία, την όντως περίεργη και
διφορούμενη δημοπράτηση του Ελευσίνα-Υλίκη.
Περιμένουμε όμως πολλά περισσότερα. Αυτοί οι 5 μήνες μαζί με
την γενική πολιτική αναταραχή, έφερε μεγάλη αναταραχή και στις
κατασκευές. Τα έργα καταγράφουν μεγάλες καθυστερήσεις και
πλέον θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, ειδικά από τη στιγμή που
έκλεισαν και οι τράπεζες πως σχεδόν στο σύνολο τους, τα έργα
που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ που τελειώνει στο τέλος του
έτους πως δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν. Αυτό σημαίνει
αυτόματα επιβάρυνση του νέου ΕΣΠΑ με ότι συνέπειες μπορεί να
επιφέρει.

Το Υπουργείο Υποδομών, είναι κατά την ταπεινή μου άποψη ένα
από τα σημαντικότερα Υπουργεία. Αναλαμβάνει να γίνει ο
δημιουργός για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια
σε μία χώρα που ξαναβυθίζεται στην ύφεση, έχει στα χέρια του
ένα θησαυρό που λέγεται ΕΣΠΑ και νέο ΕΣΠΑ με χρήματα που
μετριούνται σε αρκετά δις ευρώ.
Είναι ένα παραγωγικό Υπουργείο που δίνει τη δυνατότητα να
αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτής της χώρας. Στα
εργοτάξια λοιπόν που παράγεται αυτή η αναβάθμιση που δίνεται η
μάχη για την καλυτέρευση του αύριο έχουμε μόνο απουσίες.
To γεγονός είναι πως οι μάχες και οι παρουσίες σε αυτό το
Υπουργείο δίνονται στα εργοτάξια, όχι στις μπάρες.
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