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οικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ υπήρξε υπεύ-
θυνος του πολιτικού του γραφείου πριν και, 
κυρίως, κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής 
κούρσας για την προεδρία της Ν.Δ. Οσοι τον 
γνωρίζουν, κάνουν λόγο για άνθρωπο βαθιά 
ευφυή, με πλήρη γνώση των κρίσιμων ζητη-
μάτων, που αδιαφορεί για τη δημοσιότητα. 
Εξάλλου, όλο το προηγούμενο διάστημα, ο νέ-
ος διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφεί-
ου είχε αναλάβει τις δύσκολες αποστολές, έδι-
νε λύσεις σε σημαντικά θέματα, ενώ κρατού-
σε και τις επαφές με τη «γαλάζια» Κοινοβου-
λευτική Ομάδα. 

Από εκεί και πέρα, ο υπουργός Επικρατείας Γ. 
Γεραπετρίτης ουσιαστικά θα έχει τον συντονι-
σμό των υπουργείων, ενώ, παράλληλα, θα σα-
ρώνει κάθε νομοσχέδιο που πηγαίνει προς ψή-
φιση στη Βουλή. Εξάλλου, όλο το προηγούμε-
νο διάστημα ο καθηγητής Συνταγματικού Δι-
καίου έτρεξε τα πρώτα νομοσχέδια αλλά και 
τα προεδρικά διατάγματα για τις αρμοδιότη-
τες της νέας κυβέρνησης. Δεν πρέπει να περ-
νά απαρατήρητο πως το πρώτο σχέδιο νόμου 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη που θα ψηφιστεί, 
το «επιτελικό κράτος», είναι του Γ. Γεραπετρί-
τη και αφορά την οργάνωση και τη λειτουρ-
γία της κυβέρνησης. 

Παράλληλα, θα έχει και την υψηλή επο-
πτεία του νέου ηλεκτρονικού βαθμολογίου 
των υπουργών και των κυβερνητικών στελε-
χών, το «Μαζί», που αποκάλυψε από την πε-
ρασμένη εβδομάδα η Realnews. Πάντως, δεν 
είναι τυχαίο ότι στην πρώτη επίσκεψη του Κυρ. 
Μητσοτάκη σε υπουργείο, αυτό του Παιδεί-
ας, τον πρωθυπουργό συνόδευσε ο υπουρ-
γός Επικρατείας. Γεγονός που δείχνει τον κομ-
βικό ρόλο που θα έχει στην υλοποίηση του κυ-
βερνητικού έργου.

Δίπλα στο γραφείο του υπουργού Επικρατεί-

ας είναι αυτό του υφυπουργού Α. Σκέρτσου. Ο μέχρι πρό-
τινος διευθυντής του ΣΕΒ, που έχει διατελέσει συνεργάτης 
του Παναγιώτη Πικραμμένου και του Γιάννη Στουρνά-
ρα, θα παρακολουθεί την πορεία του κυβερνητικού έρ-
γου και θα παρεμβαίνει όπου χρειάζεται για να τρέξουν 
οι διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα. Ουσιαστικά, θα 
είναι το «ηλεκτρονικό μάτι» του Μεγάρου Μαξίμου στους 
υπουργούς, αφού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουρ-
γώ όχι μόνο θα παρακολουθεί το «Μαζί», αλλά θα βάζει 
και δεδομένα στο σύστημα παρακολούθησης που εγκαι-
νιάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο Στ. Πέτσας, που μέχρι το βράδυ των εκλογών ήταν 
ο διευθυντής του γραφείου του Κυρ. Μητσοτάκη, πλέον 
μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου 
και τη γραμματεία Τύπου. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται 
στο πρωθυπουργικό γραφείο, ενώ το μεσημέρι πηγαίνει 
στο υπουργείο του και το απόγευμα επιστρέφει ξανά στο 
Μαξίμου. Ο ίδιος θα σηκώσει το κομμάτι της ενημέρω-
σης, ενώ, όποτε κρίνεται αναγκαίο, θα παρεμβαίνει για 
να δώσει την κυβερνητική γραμμή. Μάλιστα, τα επόμε-
να 24ωρα αναμένεται να ξεκινήσει και τα εβδομαδιαία 
μπρίφινγκ, είτε κάθε Τετάρτη είτε κάθε Πέμπτη, σύμφω-
να με τον σχεδιασμό. 

Ο Κ. Ζούλας έχει την ευθύνη του γραφείου Τύπου του 
πρωθυπουργού και συντονίζει την ενημέρωση των δημο-
σιογράφων. Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ της Τετάρ-
της, με την καταστροφική καταιγίδα στη Χαλκιδική, μέχρι 
τα ξημερώματα υπήρχε συνεχής ροή ενημέρωσης για τις 
ενέργειες της κυβέρνησης. 

Πάντως, ακούγεται έντονα πως ο Κ. Ζούλας σε δεύτε-
ρο χρόνο θα αναλάβει την ΕΡΤ. Αλλωστε, στόχος του Κυρ. 
Μητσοτάκη είναι να αλλάξει τα κακώς κείμενα στο Ραδι-
ομέγαρο, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, και 
θέλει ένα πρόσωπο που να εμπιστεύεται και να γνωρίζει 
καλά τον χώρο.

Ο Κ. Ζούλας μέχρι την Κυριακή ήταν ο διευθυντής του 
γραφείου Τύπου της Ν.Δ. Είχε αναλάβει την ευθύνη του 
νευραλγικού αυτού πόστου τον Οκτώβριο του 2017, ενώ 
μέχρι τότε είχε εργαστεί σε μεγάλες εφημερίδες και τηλε-

οπτικούς σταθμούς. Ο Δ. Μητρόπουλος, που 
έχει διατελέσει και διευθυντής στην εφημερί-
δα «Τα Νέα», τα τελευταία χρόνια, ειδικά από 
το 2016 και μετά, είχε επαφές με τον Κυρ. Μη-
τσοτάκη. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστη-
μα συμμετείχε και σε συσκέψεις που πραγμα-
τοποιούνταν στα γραφεία του κόμματος, ενώ 
ο προσανατολισμός του αφορά τα ευρωπαϊ-
κά θέματα. 

Δίπλα από τον χώρο που βρίσκεται το γρα-
φείο Τύπου είναι και ο Γιώργος Μυλωνάκης. 
Γνωρίστηκε με τον Κυρ. Μητσοτάκη στο υπουρ-
γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από τό-
τε ανήκει στον κύκλο των στενών συνεργατών 
του. Το προηγούμενο διάστημα, εκτός των άλ-
λων, αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο του κόμ-
ματος με τη Βουλή, ενώ σήκωνε το βάρος των 
νομοσχεδίων.

Παράλληλα, την πόρτα του Μαξίμου περ-
νά και ο Θανάσης Νέζης, που αποτελεί τη γέ-
φυρα του πρωθυπουργικού γραφείου με την 
Πειραιώς και τη Ν.Δ. Βρίσκεται στο πλευρό του 
Κυρ. Μητσοτάκη από το 2004, όταν ο πρωθυ-
πουργός πρωτοεκλέχθηκε βουλευτής. Ο Θ. Νέ-
ζης γνωρίζει καλά την ανθρωπογεωγραφία της 
Ν.Δ., ενώ έχει επικοινωνία με όλα τα «γαλάζια» 
στελέχη ανά την Ελλάδα. 

Στο γραφείο Τύπου του Μαξίμου είναι και η 
Κύρα Κάπη. Η μέχρι πρότινος αναπληρώτρια 
του Κ. Ζούλα στην Πειραιώς είναι η σκιά του 
νέου πρωθυπουργού. Αλλωστε, σε όλες τις πε-
ριοδείες στην Ελλάδα και στις επισκέψεις που 
πραγματοποιούσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. ήταν 
δίπλα του σε κάθε του βήμα για θέματα που 
αφορούσαν τον Τύπο. Κάτι, βέβαια, που θα 
συνεχίσει να κάνει και τώρα. Υπεύθυνος για τα 
διεθνή μέσα ενημέρωσης στο Μαξίμου είναι ο 
Αργύρης Παπαστάθης, θέση που είχε και στη 
Ν.Δ. ως αναπληρωτής του γραφείου Τύπου. 

Αυτό είναι το    νέο Μέγαρο Μαξίμου 

γραφεία
Η νέα κυβέρνηση 
επιδιώκει να 
αξιοποιήσει 
όσο μπορεί και 
τους χώρους του 
Μεγάρου Μαξίμου, 
ώστε να είναι πιο 
λειτουργικοί. Ο 
Στ. Πέτσας, ο Γ. 
Γεραπετρίτης και ο 
Α. Σκέρτσος έχουν 
εγκατασταθεί στον 
πρώτο όροφο, ενώ 
ο Γρ. Δημητριάδης 
βρίσκεται στο 
ισόγειο, δίπλα από 
το γραφείο του 
πρωθυπουργού 
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