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Είναι «στα κάτω» του...
ΕΙΝΑΙ«ΝΤΑΟΥΝ»-  ελληνιστί, «στα κάτω του». Πηγές με υψηλές προσβάσεις δεν αρνούνται ότι ο Κώστας 
Καραμανλής είναι «νταου- νιασμένος» και περνάει «μαύρες ώρες». Περιγραφές που θέλουντον Πρωθυπουργό απαθή μπροστά στην τηλεόραση, να μη θέλει να μιλήσει με κανέναν, είναι ίσως υπερβολικές. Αποδίδουν όμως το κλίμα.ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ το κλίμα και μεταξύ των 151 βουλευτών της Ν.Δ. Ο ένας κοιτάζει τον άλλον και αναρωτιέται ποιος θα είναι ο επόμενος Τατούλης. Αντιγράφω, προς ενημέρωσίν σας, SMS που δέχθηκα το τελευταίο 48ωρο, αποκρύίττοντας, φυσικά, την ταυτότητα του αποστολέα:

«ΒΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΊΖΑΦΕΡΗΣΧΑΡΙΕΝΉΖΟΝΤΑΙ NON STOP 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Μ ΗΠΩΣ ΘΑ ΠΝ ΟΥΜ Ε150;»ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΟΥΝ σύντομα.

Ανοιχτή γραμμή
ΑΚΟΜΗ πιο κακό -  και πολύ περίεργο -  είναι το κλίμα στην Εξεταστική. Εκεί οι βουλευτές της Ν.Δ. έχουν, κατά κάποιο τρόπο, διχαστεί ανάμεσα σε αυτούς που είναι φιλικοί με τον Θόδωρο Ρου- 
σόπουλο και τους «άλλους».
ΦΙΛΑ προσκείμενοι στον πρώην υπουργό Επικράτειας -  και έχο- ντα, καθ'ομολογίαν του, «πνευματική σχέση» με τον ηγούμενο Ε- 
φραίμ -  είναι οι εξής: Γιώργος Καλαντζής, Φεβρωνία Πάτριά- 
νάκου και Κώστας Μαρκόπουλος. Πηγή μου στην Εξεταστική θεωρεί υπερβολές τα όσα διαδίδονται ότι οι τρεις λαμβάνουν ενημερωτικά νον πέιπερ από τον Ρουσόπουλο. Εικάζει όμως ότι υπάρχει επαφή και, ενδεχομένως, καθοδήγηση για το τι να ρωτήσουν και πώς να τοποθετηθούν.
Σπανίως Βρίσκεται εκεί
ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ περιπλέκονται καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει ένα «μακρύ χέρι» από τα ισχυρά κέντρα της Ν.Δ. που να κοντρολάρει τη διαδικασία. Ο Δημήτρης Σιούφας το παίζει θεσμικός -  κι ας έχει πλήρη ενημέρωση το γραφείο του προέδρου για το τι γίνεται εντός Βουλής. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πάνος Πανα- 
γιωτόπουλος σπανίως είναι στην αίθουσα. Κάτι που έχει από μόνο του τη σημασία του. Το γήπεδο έχει αφεθεί στον Κώστα Τζα- 
βάρα ή την Κατερίνα Παπακώστα -  δηλαδή όχι σε στελέχη πρώτης γραμμής.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
♦

ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ είναι από χθες ο Γιώργος Παπανδρέου.Θα μετάσχει σε συνέδριο για τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη διεθνή ασφάλεια. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο 
Τζόζεφ Στίγκλιτς -  με τον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει την πρόοδο της Επιτροπής, της οποίας ο νομπελίστας οικονομολόγος ηγείται.Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ πάει μετά Μεξικό για τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Επιστρέφει την άλλη Τετάρτη. Θα βρει έτοιμη δέσμη ιδεών για τους αγρότες και τα αγροτικά. Είναι το νέο πεδίο που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ για να συγκρουσθεί με την κυβέρνηση.
Μέσα στην κρίση
ΜΕΤΑΞΥ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου κορυφώνεται κάθε χρόνο η κυκλοφορία νέων βιβλίων. Η πολιτική δεν αποτελεί εξαίρεση. Μετά τον Αλέκο Παπαδόπουλο και τον Κώστα 
Σημίτη, σειρά του Γιάννη Στουρνάρα. Οσονούπω κυκλοφορεί το βιβλίο του -  με συνεργασία της οικονομολόγου της Τραπέζης της Ελλάδος Μαρίας Αλμπάνη -  που έχει τον εύγλωττο τίτλο: «Η ελληνική οικονομία μετά την κρίση: Αναζητώντας ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο». Πολύ ωραία. Μόνο που έτσι που διαγράφεται το 2009, ο τίτλος θα έπρεπε μάλλον να είναι: Η ελληνική οικονομία μέσα στην κρίση.
Στο μυαλό του Σημίτη
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ πυκνογραφημένες σελίδες αριθμούσε η ομιλία του Κώστα Σημίτη για την οικονομία. Η Ακαδημίας επιμένει ότι δεν γράφτηκε με πνεύμα να «φυτευθούν αιχμές» κατά του Γιώργου Παπανδρέου. «Δεν κάθησε ο Σημίτης να γράψει μια ομιλία για να τοποθετήσει εδώ ή εκεί υπαινιγμούς κατά των μεν ή των δε. Αυτά δεν είναι στο μυαλό του». Οι άνθρωποι του πρώην Πρωθυπουργού διαβλέπουν μια «αγωνία επιστροφής» του Σημίτη στο μυαλό κάποιων άλλων.
ΠΑΡ' ΟΛΑ αυτά, ακροατές της ομιλίας -  φίλα προσκείμενοι στον Σημίτη -  αισθάνθηκαν κάπως άβολα κάνα-δυο φορές, ενώ θα ήθελαν και μια πιο ζεστή κουβέντα για το ΠΑΣΟΚ τη στιγμή που παίρνει κεφάλι στις δημοσκοπήσεις. Η Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, δεν θέλει να ανεβάσει το θέμα, ιδίως σε αυτή τη φάση.

mikropolitikos @ dolnet.gr

Ο υπουργός 
πάει σινεμά

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕτην ταινία«Τοσύνδρομο Μπάαντερ- Μάινχοφ»; Ο 
Σωτήρης 

Χατζηγάκης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης πήγε σινεμά μαζί με στενό συνεργάτη του. Η ταινία, μαθαίνω, του άρεσε.
Ποιος θα 
του το πει;
ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ θεσμικός παράγων που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν βραχυκυκλώματα χωρίς να πάθει ηλεκτροπληξία. Αναφερόταν στο μέλλον του προέδρου της ΔΕΗ Τάκη 
Αθανασόπουλου. «Το θέμα είναι ποιος θα του το πει. Και ποιον θα βάλουν στη θέση του».
Δεν τον 
πιστεύουν
ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙυπουργικά πυρά ομαδόν ο 
Γ ιώργος Αλογοσκούφης; Κυβερνητικός παράγων έχει την εξήγηση. «Ο υπουργός Οικονομίας αρνείται να συζητήσει με οποιονδήποτε -  πέραν του Πρωθυπουργού -  την πολιτική του. Είναι σε γραμμή "πίστευε και μη ερεύνα"».ΠΡΟΦΑΝΩΣ, οι άλλοι δεν πιστεύουν.
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