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Απόστολος
Κακλαμάνης:

(ο πρόεδρος της Βου
λής, στην «Κυριακάτι

κη Ελευθεροτυπία») 
«Ας μη ρίχνουμε τα βάρη 

στην κοινωνία, αφού 
δυστυχώς την βομβαρδί

ζουμε με “φελ
λούς” της πολι

τικής».

υικρο ί{|ι πολιτικός
Ανδρέας Λοβέρδος

Ευάγγελος Βενιζέλος:
(ο υπουρ
γός Πολιτι
σμού, στην 
«Καθημερι
νή» της Κυ
ριακής)
«Τα “τζάκια” 
δεν βγάζουν 
αρχηγούς».

(ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ, στην «Αυ
ριανή»)
«Έχουμε μιαΚ.Ε. 
στο ΠΑΣΟΚ η οποία 
αποτελείται από 
γραφειοκράτες, που 
κρατούν πολλές θέ
σεις στον κρατικό 
μηχανισμό».
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Πέτρος Ευθυμίου:
(ο υπουργός Παιδείας 
στο «ΒΗΜΑ» της Κυ
ριακής)
«0α υπηρετήσω το 
ΠΑΣΟΚ ακόμη και ως 
μη υπουργός. Αλλά, 
αν έχει νόημα τι επι
θυμώ, μακάρι να συνε- 
χίσω στο Παιδείας».

0 ζήλος 
των υφι- 

αμένων...
9α μάθατε ασφαλώς 
>ιο ήταν το τιμώμενο 

πρόσωπο στην 
Έκθεση της 

Θεσσαλονίκης: μα, 
ρυσικά, ο πρόεδρος 

της Ελληνικής 
Τηλεόρασης 
Παναγιώτης 

ναγιώτου -  για τους 
ίλους του Παν-Παν. 
¡ς το κατάλαβα; Μα 
5ατε άλλον με τόσα 
ιλλά γκρο πλαν στα 
ατικά μας κανάλια;
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Του Δημήτρη Χαντζόπουλου
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Ελλάς-Γαλλία 
συμμαχία...
Είναι γνωστό ότι ο 
Πρωθυπουργός είναι ιδιαίτερα 
αφοσιωμένος στη σύζυγό του 

Δάφνη. Ε, 
λοιπόν, χθες 
το βράδυ 
επέλεξε και 
την
ταβέρνα... 
«Δάφνη», 
στην Πλάκα, 
για να κάνει 

το τραπέζι στον Γάλλο Πρωθυ
πουργό Λιονέλ Ζοσπέν. Στο 
δείπνο ήταν καλεσμένος και ο 
Κώστας Καραμανλής. Λόγω 
ταξιδιού όμως στην Αμερική 
δεν τα κατάφερε να πάει. Και 
πήγε αντ’ αυτού ο Προκοπής 
Παυλόπουλος, ο οποίος είναι 
γαλλομαθής και υπήρξε 
συμφοιτητής στο Παρίσι του 
Γ άλλου πρέσβη στην Αθήνα... 
Σήυερα υπάρχει και συνέχεια



Πολίτικη

Τ ο υ

Παντελή Καψη
kapsis@dolnet.gr

Οι ζαλάδες τον 
κυρίου Γενικού

Αυτό μάλιστα ήταν είδη ση. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας αισθάνθηκε ζαλάδες και πήγε ως ασθενή ς, χωρίς να δηλώσει την ιδιότητά του, στα εξωτερικά ιατρεία του Ευαγγελισμού. Φυσικά την... απερισκεψία του τηνπλήρωσε: χρειάστηκε να περιμένει τέσσερις ώρες για ένα απλούστατο πρόβλημα υγείας. Ακόμα χειρότερα όμως, όπως ο ίδιος αφηγήθηκε στο «Έθνος», έπαθε σοκ από το χάος, την κάκιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και την απόλυτη αδιαφορία των γιατρών και του νοσηλευτικού
■ προσωπικού. Έπρεπελοιπόν να αδιαθετήσει ο κύριος Γενικός για να μάθει επιτέλους ποια είναι η κατάσταση στα ελληνικά νοσοκομεία. Πριν τον πιάσουν οι ζαλάδες άραγε τι έκανε; Ας είναι... Επειδή κατά τα φαινόμενα όμως αναζητά εμπειρίες, ιδού άλλη μία του γράφοντος που συνοδέυσε στενό του φίλο για ημερήσια θεραπεία σε μεγάλο νοσοκομείο των Αθηνών. Το ραντεβού για τις 8 το πρωί. Ο γιατρός γράφει το παραπεμπτικό και οασθενής ή -α ν  έχει-ο συνοδός του κατεβαίνει τέσσερις ορόφους για να κόψει το ονομαζόμενο «εισιτήριο». (Γιατί χρειάζεται «εισιτήριο» και γιατί η κλινική δεν ενημερώνει απευθείας το λογιστήριο του νοσοκομείου κανείς δεν μπόρεσε να μου εξηγήσει...). Η  ουράέξω από το αρμόδιο γραφείο περί τα δέκα με δεκαπέντε άτομα. Σε καλές η μέρες κρατά περίπου 20 με 30 λεπτά. Σε κακές -  όπως η η μέρα του γράφοντος -  ξεπερνά την ώοα.

Κανένας 
«αρμόδιος», 

κανένας γιατρός 
και κανένας 

συνδικαλιστής 
δεν σκέπτεται 

την ταλαιπωρία 
των ασθενών
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Του Τάσου Αναστασίου

Γυαλί, όπως χαλκός
Από το 1890 μέχρι το 1990 το χάλκινο τηλεφωνικό καλώδιο κατάφερε να 
ενώσει 1 δισεκατομμύριο άτομα σε όλο τον πλανήτη. Από το 1990 μέχρι 
σήμερα, το σύγχρονο επικοινωνιακό δίκτυο έχει ενώσει άλλο 1 
δισεκατομμύριο.

Ο ι αριθμοί είναι εκπληκτικοί. Π η γάζουν βεβαίως από μια μεγάλη επένδυση που έγινε σε βάθος ενός αιώνα, που έδειξε τα δόντια ττυ-
νας είναι πλέον δεδομένη: Α π ό το 1995 μέχρι σήμερα, η συνολική χωρητικότητα σε οπτικές ίνες έχει εκατονταπλασιαστεί. Δε-

ριοριστουν για αναγκες έκτος των αστ περιοχών, όπως ναυσιπλοΐα, γεωγραφ εντοπισμός, και στα τηλεοπτικά προγ ματα αμέσου πρόσβασης στο σπίτι (I Direct To Home). Για τα τελευταία υ χει αντίλογος, με το σκεπτικό ότι η ο: ίνα γρήγορα θα αντικαταστήσει τον κό ιιέγοι το επί πεδο τοιι « » m m ™  ·™
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