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νων που εκκρεμούν. Αλλωστε, στο Μέγαρο Μαξίμου, στις κατ’ ιδί-
αν συναντήσεις με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς, σε μια 
οθόνη που βρίσκεται στην αίθουσα συσκέψεων,  παρακολουθούν 
τα δεδομένα του «Μαζί». Αξίζει να σημειωθεί πως, ειδικά από τα 
Χριστούγεννα και μετά, το ηλεκτρονικό μάτι του Μαξίμου όχι μό-
νο παρακολουθεί την πορεία του έργου κάθε υπουργείου ξεχωρι-
στά, αλλά πλέον έχει και μεγάλο όγκο δεδομένων φορτωμένο στο 
λογισμικό του. Κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα πα-
ρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Στα τετ α τετ, όμως, με 
τους υπουργούς ο πρωθυπουργός, πέρα από τον οδικό χάρτη κά-
θε υπουργείου, έχει μαζί του και το μπλοκάκι του. Εκεί κρατά ση-
μειώσεις για τον κάθε υπουργό, υφυπουργό και γενικό γραμματέα 
ξεχωριστά, ενώ σημειώνει και τον χρόνο κατά τον οποίο έπρεπε ή 
πρέπει να ολοκληρωθεί ένας μεγάλος στόχος. Ο Κυρ. Μητσοτά-
κης όχι μόνο βλέπει σε πραγματικό χρόνο πώς «τρέχουν» τον προ-
γραμματισμό τα υπουργεία μέσω του ηλεκτρονικού ματιού που 
είναι εγκατεστημένο στο πρωθυπουργικό γραφείο, αλλά γνωρίζει 
και πού υπάρχουν καθυστερήσεις, «αρρυθμίες» ή ακόμα και κα-
κές σχέσεις μεταξύ των υπουργών στο ίδιο υπουργείο.

Κακές σχέσεις 
Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο πως τουλάχιστον σε τρία 
υπουργεία οι σχέσεις των υπουργών με τους υφυπουργούς μόνο 
καλές δεν είναι και αυτό θα μετρήσει όταν έρθει η ώρα του ανα-
σχηματισμού, σημειώνουν οι μυημένοι. Εξάλλου, το προηγού-
μενο διάστημα, με την επανασύσταση του υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, το Μέγαρο Μαξίμου είχε διπλή στόχευση. 
Αφενός «διόρθωσε το λάθος», αφού οι μεταναστευτικές ροές αυ-
ξήθηκαν κατά πολύ, με τα δεδομένα να αλλάζουν, και απαιτείτο 
ένα υπουργείο με ολοκληρωμένη δομή.

Αφετέρου μετακίνησε στο νέο υπουργείο τον Νότη Μηταράκη 
και τον Γιώργο Κουμουτσάκο, που στα προηγούμενα πόστα τους, 
στο Εργασίας και στο Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, δεν εί-
χαν καλή επικοινωνία με τους υπουργούς τους, Γιάννη Βρούτση 
και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Πάντως, η κίνηση αυτή του Κυρ. Μη-
τσοτάκη να προχωρήσει στην επανασύσταση του υπουργείου 
Μετανάστευσης δείχνει και τις προθέσεις του. Δηλαδή, εάν βλέ-
πει αστοχίες, θα προχωρά σε αλλαγές. Και εκεί «πάτησαν» πολλοί 
και υποστήριξαν πως ακόμα και πριν από το Πάσχα θα μπορού-
σε να υπάρξει μίνι ανασχηματισμός. 

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες αλλα-
γές, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο θα πραγματοποι-
ηθούν, θα περιλαμβάνουν την έξοδο τουλάχιστον ενός υπουργού 
από το κυβερνητικό σχήμα και τη μετακίνηση δύο - ο ένας μάλι-
στα εμπλέκεται σε θέματα καθημερινότητας. Αξίζει να σημειωθεί 

πως το Μέγαρο Μαξίμου δίνει μεγάλη σημασία σε ζη-
τήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και 
ήδη στις επαφές που υπήρξαν με τους υπουργούς στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης αυτό επισημάνθηκε για ακό-
μα μια φορά από τον πρωθυπουργό.

Μεγαλύτερες αλλαγές, πάντως, θα υπάρξουν σε επί-
πεδο υφυπουργών, ειδικά στις τάξεις των εξωκοινοβου-
λευτικών, αφού εκεί καταγράφονται «αρρυθμίες», αλλά 
και -σε αρκετές περιπτώσεις- μηδαμινή επαφή με τους 
«γαλάζιους» βουλευτές. Σε δύσκολη θέση, όμως, φαί-
νεται πως είναι -σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- και ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, μετά και την 
πρόσφατη κρίση στον χώρο του ποδοσφαίρου, αν και 
το τελευταίο διάστημα ο ίδιος «τρέχει» μια σειρά από 
έργα στον τομέα ευθύνης του.

Σκανάρισμα 
Την ίδια ώρα, όμως, στο Μέγαρο Μαξίμου σκανάρουν 
και τις επιδόσεις των βουλευτών. Τόσο σε κοινοβουλευ-
τικό επίπεδο όσο και σε επικοινωνιακό - δηλαδή ποιοι 
στηρίζουν με τις παρουσίες τους το κυβερνητικό έργο. 
Ουσιαστικά η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα αποτελέσει 
τη δεξαμενή για το κυβερνητικό σχήμα, χωρίς να απο-
κλείονται και εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, αλλά αυ-
τή τη φορά με μικρότερη συμμετοχή.

Στη λίστα του πρωθυπουργικού γραφείου προς αξιο-
ποίηση φαίνεται να βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα ονόμα-
τα του Χρήστου Ταραντίλη, του Σπήλιου Λιβανού, του 
Βασίλη Οικονόμου, του Κώστα Γκιουλέκα, του Γιώργου 
Αμυρά, του Γιάννη Μπούγα, του Χρήστου Κέλλα, του 
Γιώργου Στύλιου και του Κώστα Καραγκούνη.

Δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο πως ο Κυρ. Μη-
τσοτάκης έχει προϊδεάσει για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γυναικών στις κυβερνήσεις του. Μάλιστα, πριν από λίγο 
καιρό προσέθεσε στο επικοινωνιακό επιτελείο του Με-

γάρου Μαξίμου τη δημοσιογράφο Αριστοτελία Πελώ-
νη ως αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, δείχνο-
ντας την κατεύθυνσή του για περισσότερο «άρωμα γυ-
ναίκας», με τα ονόματα της Μαριέττας Γιαννάκου, της 
Ολγας Κεφαλογιάννη και της Αννας Ευθυμίου να ακού-
γονται έντονα. Βέβαια, εάν ο πρωθυπουργός κρατήσει 
για αργότερα τον ανασχηματισμό (κάποιοι τον προσδι-
ορίζουν κοντά στην επόμενη ΔΕΘ), θα υπάρξουν ακό-
μα μεγαλύτερες ανατροπές.

Δομικές αλλαγές 
Πάντως, εκτός από τα πρόσωπα, στο πρωθυπουργικό 
γραφείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν και δι-
ορθωτικές παρεμβάσεις στη δομή των υπουργείων, κυ-
ρίως σε επίπεδο αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει πως μπο-
ρεί να αποφασιστεί κατάτμηση υπουργείων ή ακόμα και 
κατάργηση μια θέσης υφυπουργού. 

Εν ολίγοις, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα υπάρξει μετα-
κίνηση αρμοδιοτήτων σε επίπεδο υπουργού, υφυπουρ-
γού ή ακόμα και γενικού γραμματέα, ανάλογα με τις ανά-
γκες που έχουν δημιουργηθεί και με γνώμονα την καλύ-
τερη λειτουργία του σχήματος. Οπως και να έχει, ο Κυρ. 
Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει τις όποιες αλλαγές στον 
χρόνο που ο ίδιος θα κρίνει πως είναι ο πιο κατάλληλος. Ο 
ανασχηματισμός είναι μέρος ενός ευρύτερου παζλ, που 
έχει να κάνει και με τον χρόνο των εκλογών, σημειώνουν 
κάποιοι. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκαθαρίσει πως στό-
χος του είναι η ολοκλήρωση της τετραετίας, ανεξάρτητα 
από το γεγονός πως θα χρειαστούν διπλές κάλπες -κατά 
τις ίδιες πηγές- για να υπάρξει κυβέρνηση, αφού οι επό-
μενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν με απλή αναλογι-
κή. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί πως μέχρι το τέλος 
του 2020 ισχύει η λίστα και όχι ο σταυρός για τους υπο-
ψήφιους βουλευτές, αφού τότε συμπληρώνονται 18 μή-
νες από τις εκλογές του Ιουλίου του 2019.
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