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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

M
ε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υπουρ-
γών για το πρώτο εξάµηνο διακυβέρνησης, ξεκι-
νά αντίστροφα και ο χρόνος για τις διορθωτικές 

αλλαγές που θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 
κυβερνητικό σχήµα. Οι εισηγήσεις που έπεσαν στο τραπέ-
ζι ήταν δύο. Πρώτον, να προχωρήσει σε έναν µίνι διορθω-
τικό ανασχηµατισµό ακόµα και πριν από το Πάσχα, για να 
µη χαθεί χρόνος, κρατώντας τις µεγάλες αλλαγές για το επό-

Oλα τ α σενάρια για
τον ανασχηµατισµό
Τα πρώτα ονόµατα 

που έπεσαν 
στο τραπέζι 

του Μαξίµου 
και οι κρίσιµες 

ηµεροµηνίες για 
τις αλλαγές στο 

κυβερνητικό σχήµα

µενο φθινόπωρο. ∆εύτερον, οι αλλαγές να πραγ-
µατοποιηθούν στα τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου, 
ώστε να έχει κλείσει περίπου ένα έτος από τότε 
που ανέλαβαν οι υπουργοί και να έχουν πάρει 
τον κατάλληλο χρόνο πριν από την τελική αξιο-
λόγηση, κάτι που κερδίζει έδαφος. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Κυρ. Μητσοτάκης έχει 
εικόνα για όλους τους υπουργούς και τους υφυ-
πουργούς, ανεξάρτητα από το ηλεκτρονικό σύ-
στηµα παρακολούθησης «Μαζί», που είναι «εφο-
διασµένο» µε όλες τις υποχρεώσεις των υπουργεί-
ων - και αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και εκεί-
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ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι όλοι οι πρωθυπουργοί παρακο-
λουθούν τη δημοσκοπική εικόνα των υπουργών τους 
στα μάτια του εκλογικού σώματος, ταυτόχρονα όμως 
γνωρίζουν και την ουσία της απόδοσης κάθε υπουρ-
γού στις εντολές που του έχουν δοθεί. Ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη δεύτερη διάσταση (ουσία), κάθε υπουργός 
αξιολογείται και ως προς τη διάδραση που πετυχαί-
νει με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία. Λαμβάνει, δε, 
υπόψη του ο πρωθυπουργός και την αντοχή του κάθε 
υπουργού να απορροφά τους κραδασμούς που δημι-
ουργούν οι πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης, μην 
αφήνοντας να πλήττεται η εικόνα του αρχηγού της πα-
ράταξης.

Ειδικότερα, στο ξεκίνημα της θητείας μιας κυβέρνη-

σης, ανασχηματισμοί στους τρεις ή στους έξι μήνες εί-
ναι πολύ σύντομοι και το μόνο που καταφέρνουν είναι 
να επιβεβαιώνουν ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα στο 
βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Τέλος σε κάθε ανασχηματισμό ισχύει η αναλο-
γία δύο προς ένα. Για κάθε υπουργό που αντικαθιστά 
ο πρωθυπουργός αποκτά δύο εχθρούς (τον υπουρ-
γό που έβγαλε και τον πολιτικό που περίμενε να γίνει 
υπουργός και δεν έγινε) και έναν σύμμαχο (τον πολιτι-
κό που υπουργοποίησε). Συνεπώς, ένας λογικός ανα-
σχηματισμός θα ήταν είτε στα γενέθλια της κυβέρνη-
σης (καλοκαίρι), είτε στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, που 
πάντα ήταν τα τελευταία χρόνια ένα θετικό εναρκτήριο 
βάθρο για τον πρωθυπουργό Κυριάκο  Μητσοτάκη.

Το βασίλειο της ∆ανιµαρκίας
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