Αλλάζει η ταχύτητα σε οικονομία
και καθημερινότητα, με το βλέμμα
στο μέλλον
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Φυγήπρος τα εμπρός. Προκειμένου να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ύφεσης, με μία συνολική και
πλήρως κοστολογημένη δημοσιονομική πολιτική. Με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για επενδύσεις.
Με μέτρα που αφορούν την ανάπτυξη. Φυγή προς τα εμπρός, μέσα από την προβολή ενός
αφηγήματος, που έχει ως αποτύπωμα την έννοια της συναίνεσης.
Οπρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκλήρωσε τη διήμερη παρουσία του στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας ταχύτητα στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα. Η ανακοίνωση
συγκεκριμένων εξαγγελιών, η επιλογή του ρεαλισμού και οι βαθιές διαχωριστικές γραμμές με τις
τακτικές του παρελθόντος έρχονται ως συνέχεια της στρατηγικής που έχει χαραχθεί από τις
εκλογές της 7ης Ιουλίου.
Οίδιος είναι αποφασισμένος να δομήσει "αξιοπιστία" και "εμπιστοσύνη" εντός και εκτός συνόρων.
Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη που θα επιτρέψουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να
υλοποιήσει το τετραετές πλάνο των αλλαγών στην οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών,
που θα ωθήσει τη χώρα στην επόμενη ημέρα της.
ΣτοΜέγαρο Μαξίμου επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που παρήγαγαν οι
πρωθυπουργικές παρεμβάσεις στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.
"Ταόσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας τη Διεθνή Έκθεση, αλλά και στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε χθες το μεσημέρι απέπνεαν αυτοπεποίθηση και σιγουριά που έδειχνε σε
όλους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, ότι η νέα κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο
σχέδιο που υλοποιεί με ευλάβεια και σφιχτά χρονοδιαγράμματα.
Έτσιεμπνέει εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα γύρισε οριστικά σελίδα. Η πρώτη ΔΕΘ μετά την πολυετή
περιπέτεια του λαϊκισμού χαρακτηρίστηκε από το πνεύμα της μετριοπάθειας και του ορθού λόγου.
ΟΚυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε τι θα κάνει τους επόμενους δώδεκα μήνες και ζήτησε από τους
Έλληνες να τον αξιολογήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020, εγκαινιάζοντας έτσι μια απευθείας σχέση

ειλικρίνειας και λογοδοσίας ανάμεσα στον πρωθυπουργό και στους πολίτες", σχολιάζουν
κυβερνητικές πηγές.
Ηοικονομία βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Άλλωστε, το σύνθημα "ανάπτυξη για όλους"
έδειχνε το…μπούσουλα του διημέρου. Συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν ολόκληρη την κοινωνία.
Πλέγμα δράσεων, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Στρατηγική για τη δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης. Ασφαλώς, το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού είναι
να δίνονται συνεχώς νέες "ανάσες" σε όσους βρέθηκαν σε...μέγγενη τα χρόνια της κρίσης.
"Ηπολιτική μας είναι συνεπής με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Δίνει πρωταρχική έμφαση στην
ισχυρή ανάπτυξη. Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει η θετική έκπληξη της ευρωζώνης", τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τοβλέμμα, άλλωστε, του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκεται πάντα προσηλωμένο στο να κερδηθεί ένα
από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που βρίσκονται στον ορίζοντα. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη
μείωση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. "Δε θα διεκδικήσω αμέσως τη μείωση. Θα το
κάνω όταν βελτιώσουμε την αξιοπιστία μας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν το θέτω στο τραπέζι των
συζητήσεων. Έχουμε όλα τα επιχειρήματα με το μέρος μας για τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων και θα το κάνουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στη στρατηγική μας. Το 2021 θα μας βρει
τελικά με μειωμένα πλεονάσματα", ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Μητσοτάκη.
Κυβερνητικέςπηγές που αποτιμούν την πρωθυπουργική παρουσία στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης στέκονται ιδιαίτερα και στα μηνύματα προς το εσωτερικό της χώρας. Η συναίνεση,
αυτή η λέξη-κλειδί που υιοθετήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ολόκληρη την προεκλογική
περίοδο, παραμένει στην πρώτη γραμμή.
"Όσαείπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ήταν ένα κάλεσμα ενότητας και προόδου, μακριά από
τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος, πολύ μακριά από το τοξικό πολιτικό κλίμα της
εποχής ΣΥΡΙΖΑ και ασφαλώς χωρίς καμία διάθεση ρεβανσισμού", σχολιάζουν χαρακτηριστικά.
"Δεν έχω πρόθεση να μετατρέψω τη Βουλή σε βιομηχανία εξεταστικών. Οι πολίτες θέλουν να
κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό που έγινε το 2015 έχει κριθεί πολιτικά και η δική μου έμφαση θα είναι
στο να κοιτάξω προς το μέλλον και όχι να επιστρέψω σε ένα παρελθόν που ήταν εξαιρετικά
επώδυνο…Δεν ξεχνάμε αυτά που έγιναν αλλά ταυτόχρονα το αποτέλεσμα αυτό ήταν μία ψήφος
εμπιστοσύνης να προχωρήσουμε τολμηρά στο μέλλον", επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
Ιδιαίτεροαποτύπωμα αφήνουν και οι αναφορές του πρωθυπουργού για το ζήτημα του εκλογικού
νόμου, για το οποίο ξεκαθάρισε πως δε θα συνδεθεί με τη συζήτηση για το Σύνταγμα. "Η
κυβερνητική πλειοψηφία, θα προτείνει στη Βουλή έναν νέο εκλογικό νόμο ο οποίος θα εξασφαλίζει
κυβερνησιμότητα. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω ξαναπεί: Ναι, με 40% ένα κόμμα δικαιούται
άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία", σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το…μπαλάκι βρίσκεται
πλέον στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Κουμουνδούρου. Όπως, άλλωστε, επεσήμανε ο
πρωθυπουργός, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ισχυρίζεται ότι είναι κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να
εγκαταλείψει την απλή αναλογική και να βρει την απλή λογική.
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