Μετά το θεαματικό ξεκίνημα,
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Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου
Μέσασε ένα δίμηνο η νέα κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν καταφέρει να κερδίσουν τις
εντυπώσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Τώρα θα πρέπει να περάσουμε στην επόμενη
φάση.
Ήτανδε τόσο εντυπωσιακή η εκκίνηση από μία κυβέρνηση που μπήκε στο παιχνίδι... αφιονισμένη
και με εμφανή την προετοιμασία των πρώτων στοχεύσεων, ώστε να έχουν περάσει σε δεύτερη
μοίρα και χωρίς να προκαλέσουν περισσότερο θόρυβο κάποιες... αρρυθμίες στην εξέλιξη
υποθέσεων όπως πχ η επιλογή στην κορυφή της Κ.Υ.Π. Η κοινή γνώμη έχει άλλωστε ήδη ταχθεί
θετικά απέναντι στις προσπάθειες που από την πρώτη στιγμή καταβάλλονται σε σημαντικά και
δύσκολα μέτωπα. Ιδιαίτερα μετά από όσα έζησαν τα προηγούμενα χρόνια...
Απότους χειρισμούς σε ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, από τις πρώτες ουσιαστικές αλλαγές
στα φορολογικά, είτε όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, είτε στις 120 δόσεις. Από το ξεπάγωμα ή έστω την
επιτάχυνση και τον απεγκλωβισμό διαδικασιών για το ξεπάγωμα εμβληματικών επενδύσεων. Από
τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε μια σειρά από δομές, τομείς και λειτουργίες του κράτους
που σχετίζονται με την καθημερινότητα των πολιτών.
Καιτην ίδια στιγμή η εικόνα της χώρας και η αποδοχή στο εξωτερικό βαίνει βελτιούμενη. Η
παρουσία του πρωθυπουργού δίνει σήμα εμπιστοσύνης και ενισχύει περαιτέρω, ολοκληρώνει
ίσως, την εικόνα που ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μετά την έξοδο από το Μνημόνιο και τη
συμφωνία των Πρεσπών. Μόνο που τώρα φαίνεται να αισθάνονται πιο "ασφαλείς" για την
αξιοπιστία της αλλαγής σελίδας στη χώρα.
Είναιαλήθεια ότι για δύο μόλις μήνες όλα αυτά είναι έως και εντυπωσιακά. Και αυτό προκύπτει και
από τη σταθερή βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Όμως και επειδή η εκκίνηση ήταν θεαματική
και επειδή ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά από την ίδια την κυβέρνηση, η συνέχεια πρέπει να είναι
εξίσου εντυπωσιακή. Όχι πλέον σε επίπεδο προσδοκιών αλλά σε επίπεδο έργων. Πεπραγμένων.
Τους αμέσως επόμενους μήνες έρχεται η ώρα της υλοποίησης και της πραγμάτωσης των
σχεδιασμών. Σε μία σειρά από δύσκολα μέτωπα. Τη ΔΕΗ, το Ελληνικό, τις τράπεζες κλπ. Και

βέβαια στο ξεδίπλωμα της νέας οικονομικής πολιτικής για το νέο χρόνο. Εκεί όπου θα κριθεί η
αποτελεσματικότητα των σχεδιασμών του οικονομικού επιτελείου με βάση και τις επιδόσεις της
χώρας. Από εδώ και πέρα ολοκληρώνεται η οργάνωση και πρέπει να περάσουμε στα έργα. Και
στο αποτέλεσμα...
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