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Τοπρώτο θετικό μήνυμα ήδη εστάλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο ξεκίνημα της δικής του
διακυβέρνησης, όπως την έχει σχεδιάσει.
Κιόμως, δεν αναφέρομαι στη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι
δεν ικανοποιεί. Αυτό άλλωστε, η ικανότητα ενός κυβερνητικού στελέχους κρίνεται από το
αποτέλεσμα. Ισχύει πάντα το "αρχή άνδρα δείκνυσι". Μία κυβερνητική σύνθεση που ασφαλώς
φέρει τη σφραγίδα του νέου πρωθυπουργού, με έμπειρα στελέχη, αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς
και τεχνοκράτες. Και με τοποθέτηση προσώπων - κλειδιά σε καίρια πόστα.
Εκείνοπου κατά τη γνώμη μου αποτελεί το κορυφαίο θετικό μήνυμα είναι το εξής. Ο
πρωθυπουργός έδειξε από την πρώτη στιγμή πως όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μία
ημέρα δουλειάς, το εννοούσε. Όχι μόνο προχώρησε ταχύτατα και χωρίς περιθώριο για ίντριγκες
στον καταρτισμό της κυβέρνησής του, αλλά το πλέον σημαντικό είναι ότι ήδη ετοιμάστηκαν τα
προεδρικά διατάγματα για τις αρμοδιότητες, κυρίως των υφυπουργών. Θυμάστε τι είχε συμβεί επί
Σύριζα; Μήνες πέρναγαν για να εκχωρηθούν αρμοδιότητες σε αναπληρωτές υπουργούς και
υφυπουργούς και γραμματείς.
Ενώπαράλληλα είναι ήδη έτοιμα, όπως είχε προεκλογικά ανακοινωθεί τα πρώτα νομοσχέδια. Το
κράτος αρχίζει να λειτουργεί από την πρώτη στιγμή και η παραγωγή κυβερνητικού έργου θα είναι
άμεση. Αυτό από μόνο του αποτελεί μία τομή σε σχέση με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Και
προεξοφλεί ότι και οι υπόλοιπες εξαγγελίες θα υλοποιηθούν και θα γίνουν πράξη. Μέσα στο
χρονοδιαγράμματα που έχουν προβλεφθεί.
Αυτόλοιπόν, αποτελεί ένα πολύ θετικό πρώτο μήνυμα. Ένα μήνυμα προθέσεων για σκληρή
δουλειά, ένα μήνυμα συνέπειας και αξιοπιστίας. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής θα εκτιμηθεί,
θα κριθεί και θα αξιολογηθεί. Προφανώς. Και μαζί βεβαίως θα αξιολογηθεί το μοντέλο
διακυβέρνησης που επιχειρεί με το "καλημέρα" να εφαρμόσει ο πρωθυπουργός. Όμως σε κάθε
περίπτωση ουδείς μπορεί να πει ότι δεν δημιουργείται η αίσθηση ότι οι κινήσεις και οι επιλογές
έχουν μελετηθεί εγκαίρως και ότι θα ακολουθηθεί ένα σχέδιο για τη χώρα. Αν αυτό πετύχει θα είναι
μία άλλη συζήτηση αργότερα. Προς το παρόν δημιουργείται κλίμα για θετικές πρώτες εντυπώσεις.
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