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Ποιοι είναι οι στενοί 
συνεργάτες του νέου 

πρωθυπουργού, 
µε τους οποίους θα 
γίνεται κάθε πρωί 
η πρώτη σύσκεψη 

της ηµέρας. Οι 
αρµοδιότητες των 

έξι προσώπων-
κλειδιών και η 
χωροταξία του 

στρατηγείου της 
νέας κυβέρνησης 

g.siadimas@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑ∆ΗΜΑ

Σ
τις 08.00 ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνά 
την πόρτα της αίθουσας συσκέψεων στο Μέγαρο 
Μαξίµου και ξεκινά ο πρωινός καφές µε τους στε-

νούς του συνεργάτες. Στην αίθουσα κάθε πρωί βρίσκονται 
ήδη και τον περιµένουν ο διευθυντής του πρωθυπουργι-
κού γραφείου Γρηγόρης ∆ηµητριάδης, ο υπουργός Επι-
κρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας, ο υφυπουργός, αρµόδιος για τον 
συντονισµό του κυβερνητικού έργου Ακης Σκέρτσος, ο 
διευθυντής του γραφείου Τύπου Κωνσταντίνος Ζούλας 
και ο νέος σύµβουλος στρατηγικής για ευρωπαϊκά θέµα-
τα ∆ηµήτρης Μητρόπουλος. Τα έξι «γαλάζια» στελέχη 
έχουν πραγµατοποιήσει ήδη προ-σύσκεψη, αποκωδικο-
ποιούν τα θέµατα και µπαίνουν απευθείας στο ψητό όταν 
στο τραπέζι κάθεται ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Οπως είναι φυσικό, στην πρώτη κλειστή σύσκεψη της 
ηµέρας γίνεται συζήτηση για τις προτεραιότητες, για τα 
θέµατα που προκύπτουν, αλλά και για την ατζέντα.

Με την ολοκλήρωση του πρωινού καφέ, αµέσως µετά 
υπάρχει συνεργασία µεταξύ του Στ. Πέτσα, του Κ. Ζού-
λα και των συνεργατών τους για να «τρέξουν» την ηµέ-
ρα. Ετοιµάζονται ενηµερωτικά σηµειώµατα, ενώ γίνονται 
και οι απαραίτητες ενηµερώσεις στους αρµόδιους υπουρ-
γούς, ανάλογα µε το ζήτηµα που έχει προκύψει ή το θέµα 
που θέλουν να σηκώσουν.

Η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να αξιοποιήσει όσο µπο-
ρεί και τους χώρους του Μεγάρου Μαξίµου, ώστε να εί-
ναι πιο λειτουργικοί. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Στ. Πέ-
τσας, ο Γ. Γεραπετρίτης και ο Α. Σκέρτσος έχουν εγκατα-
σταθεί στον πρώτο όροφο. 

Στο ισόγειο, δίπλα στον Κυρ. Μητσοτάκη βρίσκεται το 
γραφείο του Γρ. ∆ηµητριάδη. Είναι ο εξ απορρήτων του 
πρωθυπουργού και ο άνθρωπος που εµπιστεύεται περισ-
σότερο από τον καθένα. Βρίσκεται στο πλευρό του από 
την εποχή που ο νέος πρωθυπουργός ήταν υπουργός ∆ι-
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