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«Κάτι ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός»
ΛΟΝΔΙΝΟ, 28. Του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΕΝΤΟΝΗ... πολιτική κινητι
κότητα χτες στο νοσοκο
μείο του Χέρφιλντ, καθώς 

λίγα μόνο 24ωρα μας έχουν α- 
πομείνει για να εκπνεύσει η 
διορία (μέχρι το Σάββατο) που 
έθεσε, πριν από 10 μέρες περί
που, ο Μαγκντί Γιακούμπ για 
να εγχειρήσει τον Ελληνα πρω
θυπουργό, Ανδρέα Παπαν- 
δρέου.Συγκεκριμένα, ετπσκέφθηκαν χτες τον Α . Παπανδρέου, και είχαν, ο καθένας χωριστά, 45λε- πτη περίπου συνομιλία μαζί του, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Στέλιος Παναγόπουλος και ο τέως υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κώστας Σημίτης.Με αφορμή αυτές τις δύο συγκεκριμένες επαφές, υπήρχε ένα 
«παράξενο κλίμα» χτες στο Χέρφιλντ, που έδωσε τροφή σε διάφορες σκέψεις και υποθέσεις.Αίσθηση προκάλεσε η επίσκεψη του Κ . Σημίτη δεδομένου ότι, από τότε που «έχασε» το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι σχέσεις του με τον Πρωθυπουργό δεν ήταν ιδιαίτερα θερμές.

Η κοινά 
συνισταμένηΠέραν του ότι ο Σημίτης 

«βρέθηκε στην Αγγλία» (σ.σ. η κόρη του σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Ρέντιγκ) και «ως εκ 
τούτου, ήταν φυσικό να περάσει 
να δει τον Πρωθυπουργό», δεν είχε γίνει (μέχρι αργά το βράδυ) γνωστό, ούτε αν υπήρχε κά

ποιος άλλος «βαθύτερος» λόγος για την επίσκεψη, ούτε βέβαια για το τι ειπώθηκε.Διάφοροι κύκλοι εδώ διαβλέπουν κάποια «κοινή συνισταμέ- νη» ανάμεσα στις δύο χτεσινές επισκέψεις (Σημίτη - Παναγό- πουλου) με σημείο αναφοράς τα οικονομικά και πιθανά σενάρια για κάποιον «προσεχή ανασχη
ματισμό» ή κάποια «ανάθεση 
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων».Ακόμα, αξίζει να τονισθεί ότι όσο πλησιάζουμε προς την επέμβαση, εντείνονται οι φήμες εδώ ότι «ο Πρωθυπουργός κάτι 
ετοιμάζει».Τα περί αναπλήρωσης, θεωρούνται ως «κλειστό κεφάλαιο» στην Αθήνα - εδώ η εντύπωση είναι μάλλον διαφορετική. Επίσης, συζητείται (όχι, βέβαια, ανοικτά) και το ενδεχόμενο να απευθυνθεί ο Πρωθυπουργός, με 
μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, όταν αποφασισθεί οριστικά η μέρα της επέμβασης.

Αναμένεται 
ο ΜαρούδαςΣήμερα, αναμένουμε εδώ στο

Οπως πάντα, ο Πρωθυπουργός είχε και χτες τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Μαρούδα.Επίσης, χτες, επικοινώνησε και με τους δύο αντιπροέδρους, Χαραλαμπόπουλο και Κουτσό-
γιωργα.Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τον Πρωθυπουργό θα (ξανα)δει την ερχόμενη εβδομάδα, επιστρέφοντας από τις Η Π Α , ο υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας.

Συνάντηση  
Παπαν
δρέου - 

Σημ ίτη  χ τες  
στο  

Χέρφιλντ 
κάτω από 

δ ιαφ ορετι
κές  

συνθήκες  
και μετά  
από μια  

περίοδο  
σχετικής  

«ψυχρότη
τας»Χέρφιλντ - για δεύτερη φορά - την άφιξη του αναπληρωτή υπουργού Προεδρίας Δημήτρη 

Μαρούδα. Του ανθρώπου που, κατά τις περισσότερες εκτιμήσεις εδώ, γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον τι έχει στο
μυαλό του ο Πρωθυπουργός.Βέβαια, ο Δ . Μαρούδας - όπως μας είχε πει την πρώτη φορά που βρέθηκε εδώ - επιθυμεί οπωσδήποτε να βρίσκεται στο πλευρό του Α . Παπανδρέου τις κρίσιμες μέρες της επέμβασης.

□  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΗΜΙΤΗ— 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

□  ΠΑΕΙ ΠΑΛΙ
Ο ΜΑΡΟΥΔΑΣ

Οπου να ναι εμφανίζεται ο Γιακούμπ
ΚΟΝΤΡΑ ΦΛΩΡΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

ΕΝΑΙ περίεργο και συγχρόνως απαράδεκτο γιατροί να προβαίνουν σε διαγνώσεις ή κριτική της παρεχόμενης αγωγής σε ά- ρωστο που δεν εξέτασαν και άρα δεν τον γνωρίζουν. Μόνο λόγοι σκοπιμότητας ή αυτοπροβολής μπορούν να δικαιολογήσουν κάτι τέτοιο, επανέλαβε χτες ο υπουργός Υγείας Γ. Φλώρος, με αφορμή τις απόψεις που διατυπώνονται συχνά, για τη κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού και την εξέλιξή της.
Απόρρητο-δεοντολογίαΗ άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, τονίζει σε χτεσινή ανακοίνωσή του ο υπουργός, διέπεται από τους κανόνες ιατρικής δεοντολογίας. Οι κανόνες αυτοί μεταξύ των άλλων αναφέρονται και στο ιατρικό απόρρητο. Το ιατρικό απόρρητο έχουν υποχρέωση να τηρούν οι θεράποντες γιατροί απέναντι στους ασθενείς τους.Δυστυχώς στη χώρα μας, προσθέτει ο κ. Γ. Φλώρος, πολλοί συνάδελφοί μου γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων προβαίνουν καθημερινά σε

Σύλλογος, απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργού σημειώνει ότι:•  Η τήρηση του ιατρικού απόρρητου ακόμα και αν η περίπτωση αφορά τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Ελπίζουμε όμως ότι η πολιτεία θα το θυμάται αυτό και όταν αφορά τον απλό ανώνυμο Ελληνα πολίτη.•  Ουδέποτε εγκρίναμε ή καλύψαμε την άμετρον φιλολογία συναδέλφων μας σχετικά με την ασθένεια του Πρωθυπουργού. Παρόμοιες ενέργειες μας βρίσκουν κατηγορηματικά αντίθετους.•  Περιμέναμε από το συνάδελφό μας υπουργό κ. Γ. Φλώρο να πάρει θέση για τις απαράδεκτες ύβρεις του κ. Κωστόπουλου προς το σώμα των Ελλήνων γιατρών. Εκφράζουμε τη λύπη μας γιατί δεν το έπραξε.•  Μετά την αποκατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού, καταλήγει ο Π.Ι.Σ., θα επανέλθουμε στο θέμα και τότε θα καταλάβουν όλοι τις πραγματικές διαστάσεις των γεγονότων.□  Ο Πανελλήνιος Ιατρικός □  Αλλά και ο Ιατρικός Σύλ-

δηλώσεις, ανακοινώσεις, αναλύσεις, διαγνώσεις, αλλά και πιθανολογήσεις συμπτωμάτων και ασθενειών του Πρωθυπουργού και της πιθανής έκβασής τους, χωρίς να έχουν υπόψη τους τα απαραίτητα ιατρικά δεδομένα.Προβαίνουν ακόμα σε δημόσια κριτική της αντιμετώπισης από τους συναδέλφους τους, θεράποντες γιατρούς του Πρωθυπουργού, των προβλημάτων της υγείας του.Οι ιατρικοί σύλλογοι, καταλήγει ο υπουργός, έχουν υποχρέωση να υπενθυμίσουν στα μέλη τους την τήρηση των διεθνών κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας αντί να συντηρούν με τις ανακοινώσεις τους τα ίδια θέματα επιρρίπτοντας ευθύνες ή ασκώντας κριτική για τους οποιουσδήποτε χειρισμούς των υπευθύνων θεραπόντων γιατρών, οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από κάθε άλλον, την αρρώστια του Πρωθυπουργού.
ΠΙΣ: Πάρτε θέση

λογος Αθήνας, απάντησε με δική του ανακοίνωση στον υπουργό Υγείας. Προφανώς, λέει ο ΙΣΑ, ο κ. Φλώρος κατά τη σύνταξη της δήλωσή του δεν είχε υπόψη του τις δικές μας ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες, οι απόψεις στο θέμα της ενημέρωσης επί της υγείας του Πρωθυπουργού δεν αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα.
ΙΣΑ: ΑποπροσανατολισμόςΚατά συνέπεια, υπογραμμίζει ο σύλλογος, η δήλωση του υπουργού ότι επιρρί- πτονται ευθύνες από μας στους θεράποντες γιατρούς του Πρωθυπουργού είναι τουλάχιστον άστοχη.«Ομως και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι, καταλήγει η ανακοίνωση, να καταγγείλουμε ως ανεπαρκή και αποπροσανατολιστικό τον τρόπο της ενημέρωσης του ελληνικού λαού και να τονίσουμε άτι το όλο θέμα αποτελεί πλέον αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από την κυβέρνηση. Γι' αυτό και δεν αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στον υπουργό να διαμαρτύρεται προς εμάς. Εμείς διαμαρτυρόμαστε».

ΛΟΝΔΙΝΟ, 28 του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΕΔΩ, στο νοσοκομείο του Χέρ- 
φιλντ, όλοι περιμένουν πλέον τον 
Γιακούμπ. « Ο ,τ ι π ει αυτό ς», είναι 

η φράση που ακοϋγεται πιο πολύ - η 
φράση που χρησιμοποιείται ως «κα- 
τευναστικό» στις διάφορες ανησυχίες 
και τα ερωτηματικά που εξακολου
θούν να υπάρχουν.Ο  Γιακούμπ, σύμφωνα με χτεσινή δήλωση του Τ. Χυτήρη, βρίσκεται τώρα στην Αργεντινή και αναμένεται στην Αγγλία την Πέμπτη. Επίσης, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, εξακολουθεί να ισχύει η γνωστή δήλωσή του. Δηλαδή, ότι μέχρι το Σάββατο θα έχει χειρουργήσει τον Πρωθυπουργό. Τον Πρωθυπουργό, που τις τελευταίες αυτές μέρες, κάθε άλλο παρά ασθενή που ετοιμάζεται να υποβληθεί σε κρίσιμη επέμβαση, θυμίζει...α Χτες - εκτός από τις τηλεφωνικές του επικοινωνίες με κυβερνητικά στελέχη στην Αθήνα - ο Πρωθυπουργός συζήτησε με τους Κ . Σημίτη και Στ. Πανα- γόπουλο, πάνω από 1 1/2 ώρα.Εύλογα προκύπτει, βεβαίως, το ερώτημα: πώς γίνεται, ένας άνθρωπος που σε λίγα 24ωρα πρόκειται (όπως του έχουν πει, τουλάχιστον) να υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση στην καρδιά, να αφήνεται:

•  να δέχεται τόσες επισκέψεις, και μά
λιστα υπηρεσιακού χαρακτήρα;•  να μην έχει περιορισμούς στη διατρο
φή; και•  να βγαίνει, ακόμα και έξω από το νο
σοκομείο για γεύμα;Η  απάντηση του κ. Χυτήρη (που, μάλλον, θα εκφράζει και τις απόψεις των γιατρών) είναι ότι «αυτά (σ.σ. το 
πήγαινε-έλα, οι συναντήσεις κλπ.) δεν 
εμποδίζουν την επέμβαση».Είναι βέβαιο, ακόμα, ότι όλη αυτή η «κινητικότητα του Πρωθυπουργού», μάλλον ικανοποιεί, παρά ανησυχεί τους γιατρούς που τώρα, απουσιάζοντος του Γιακούμπ, τον παρακολουθούν.

«Αφού ο γιατρός που θα τον χει- ρουργήσει δεν ανησυχεί, τότε βεβαίως οι γιατροί που τον παρακολουθούν τώρα, νιώθουνε σιγουριά», απάντησε ο Τ. Χυτήρης σε σχετική ερώτησή μας.Ακόμα, ο εκπρόσωπος παραδέχθηκε χτες ότι αφού (όπως λένε) έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές και οι δείκτες (των οργάνων του κυκλοφορικού που είχαν επηρεαστεί δευτερογενώς από τη στέ

νωση αορτής, το πότε θα γίνει η εγχείρηση για να γίνει καλά ο Πρωθυπουργός, «είναι συνδυασμός και των δύο», δηλαδή και της προεγχειρητικής του κατάστασης και του βεβαρημένου προγράμματος του Γιακούμπ.Χτες, ακούσαμε για μια ακόμη φορά ότι «ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να 
μπει σε χειρουργείο». Το μόνο, δε, που εμποδίζει να γίνει η επέμβαση, είναι η

απουσία του Γ ιακούμπ.Σε ερώτησή μας αν οι γιατροί διακατέχονται από τόση σιγουργιά, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να «αφήσουν» την εγχείρηση και για αργότερα, ο κ. Χυτήρης απάντησε «ναι» και μας παρέ- πεμψε και πάλι στη δήλωση Γ  ιακούμπ.Στο μεταξύ, όπως μας έχει ειπωθεί, η προεγχειρητική περίοδος έχει ολο
κληρωθεί και όλοι οι δείκτες και οι τι

μές έχουν επανέλθει στο φυσιολογικό. Εξακολουθεί, όμως, να υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της στένωσης αορτής- πρόβλημα που εξαρχής προκάλεσε (δευτερογενείς, έστω) βλάβες στα άλλα όργανα.Τούτο σημαίνει, όπως μας είπε Α γγλος γιατρός, χτες, ότι η καρδιά εξακολουθεί να μην τροφοδοτεί σωστά (με αίμα) τα υπόλοιπα όργανα.«Είναι μια άρρωστη καρδιά - μας είπε - και, αν όπως λέτε, η στένωση είναι τόσο προχωρημένη και έχουν καταφέρει να φέρουν τα άλλα όργανα στις φυσιολογικές τους τιμές, θα πρέπει, το γρηγορότερο, να χειρουργηθεί».Ο  Αγγλος ιατρός, μας εξήγησε στη συνέχεια ότι αυτή τη στιγμή, η καρδιά του 69χρονου Ελληνα πρωθυπουργού, είναι «εκατό φορές πιο... ευάλωτη, απ’ 
ότι η καρδιά οποιουδήποτε άλλου, μη 
ασθενούς, συνομήλικού του».

Η  «εγγύηση»Από την άλλη, υπάρχει η «εγγύηση- Γιακούμπ». Κανείς, δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει ότι ένας επιστήμων της δικής του εμβέλειας, θα έφευγε και θα άφηνε τον ασθενή του (και δη, τον συγκεκριμένο ασθενή), αν υπήρχε η παραμικρή πιθανότητα, όσο απουσιάζει, να συμβεί κάτι σοβαρό.Ομως, από άλλους ιατρικούς κύκλους του Λονδίνου, διατυπώνεται ακόμα η άποψη ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην απουσία του Γιακούμπ- «αν ήταν, όντως, έτοιμοι για χειρουργείο, ο Γιακούμπ θα είχε κάνει κιόλας την επέμβαση», λένε - αλλά στο ότι «ο 
Αιγύπτιος καρδιοχειρουργός έκρινε ότι 
δεν ήταν ακόμη έτοιμος ο ασθενής 
του».Αυτό δε, αφήνει ανοικτή την πιθανότητα, αφού εξετάσει ο Γιακούμπ τον Πρωθυπουργό, μόλις επιστρέφει, να αποφασίσει ότι ίσως χρειαστεί και άλλη αναμονή.Πάντως, όπως, έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής η πιθανότερη μέρα για την επέμβαση, είναι το Σάββατο.

Χυτήρης: 
Δεν ξέρω 
αν πήγε 

στη Βιέννη

ΟΧΤΕΣΙΝΟΣ διάλογος του 
κ. Χυτήρη με τους δημο
σιογράφους, στο Νοσο
κομείο του Χέρφιλντ, έχει ωςεξής:

Δ Η Μ .: Εχουμε τίποτα για την η
μερομηνία που θα γίνει η εγχείρη
ση;

ΧΥΤ.: Αμα τη σφίξει του Για
κούμπ.

Δ Η Μ .: Ο  Γιακούμπ έρχεται Π έμ
πτη; (αύριοI.

ΧΥΤ.: Ναι.
Δ Η Μ .: Μ α τώρα. Δεν θα  πρεπε 

να σταματήσουν οι επισκέψεις, α
φού είμαστε στην τελική ευθεία;

ΧΥΤ.: Αυτό (σ.σ. το πήγαινε-έλα) 
δεν εμποδίζει την εγχείρηση!

Δ Η Μ .: Ο  κ. Γιακούμπ είναι στην 
Αργεντινή ή είναι σε άλλη χώρα;

ΧΥΤ.: Ο . Γιακούμπ πήγε στην 
Αργεντινή.

Δ Η Μ .: Και είναι εκ ε ί τώρα;
ΧΥΤ.: Δεν το ξέρω. Δεν κάνω ρ ε

πορτάζ για τον Γιακούμπ. Εμένα, μ ' 
ενδιαφέρει πότε θα ναι στην Αγ
γλία.

Δ Η Μ .: Μήπως είναι στη Βιέννη; 
ΧΥΤ.: Δεν ξέρω.
Δ Η Μ .: θα γυρίσει την Πέμπτη; 
ΧΥΤ.: Μάλιστα.
Δ Η Μ .: Π ότε έφυγε;
ΧΥΤ.: Το Σάββατο, το μεσημέρι. 
Δ Η Μ .: Δ εν  ήταν την Κυριακή 

στη Βιέννη;
ΧΥΤ.: Αν πήγε στην Αργεντινή 

μέσω Βιέννης, δεν μπορώ να το 
γνωρίζω. Είναι διεθνούς φήμης γιατρός. Εχει πολλές υποχρεώ
σεις.

Δ Η Μ .: Π ότε είδε τελευταία φο
ρά τον Πρωθυπουργό;

ΧΥΤ.: Οταν έβγαλε την ανακοί
νωση. (σ.σ Σάββατο 17 Σεπτεμ
βρίου, δηλαδή, πριν 10 μέρες).

Λεν κινδυνεύει
Δ Η Μ .: Στην κατάσταση που βρί

σκεται ο Πρωθυπουργός σήμερα, 
οι γιατροί νιώθουν μια τέτοια α 
σφάλεια, τόση σιγουριά, που να ε ί
ναι βέβαιοι ότι θα  μπορούσαν να α
φήσουν μία επέμβαση (που θα  
μπορούσε ήδη να είχε γίνει) να 
»τραβήξει» τόσο πολύ;

ΧΥΤ.: Αφού ο ίδ ιος ο γιατρός 
που θα τον χειρουργήσει, έκανε τη 
συγκεκριμένη ανακοίνωση, βε
βαίως.

Δ Η Μ .: Από την προεγχειρητική 
περίοδο, π ανησυχεί περισσότερο 
του γιατρούς;

ΧΥΤ.: Δεν υπάρχει καμία ανησυ
χία.

Δ Η Μ .: Ενας άνθρωπος που πη
γαίνει για μια τόσο σοβαρή εγχεί
ρηση, και δη με βεβαρυμένο ιστο
ρικό, υποτίθεται όπ χρειάζεται και 
μία προειδοποίηση, τρεις - τέσσε
ρις μέρες πριν. Μ ια βεβαιότητα, όπ 
το Σάββατο, την Κυριακή ή τη Δ ευ 
τέρα θα μπει στο χειρουργείο. Δ εν  
μπορείς να του πεις την προηγού
μενη μέρα όπ αύριο θα  σου κάνω 
την εγχείρηση. Ρωτώ λοπτόν: Ο  
Γιακούμπ, έστω για λόγους ψυχο
λογικούς, έχει Λαβεβαιώσει τον 
Πρωθυπουργό όπ η επέμβαση θα  
γίνει μέσα σε συγκεκριμένα χρονι
κά πλαίσια;

ΧΥΤ.: Υπάρχει η ανακοίνωση η 
γραπτή.

Δ Η Μ .: Αυτή είναι περισσότερο 
για μας τους δημοσιογράφους. Ε
χει, όμως, ένα συγκεκριμένο ασ θε
νή ο κ. Γιακούμπ. Του είπε, λοσιόν, 
όπ εντός 16  ημερών θα μπεις στο 
χειρουργείο και να σαι έτοιμος για 
τότε; Η  το έχει αφήσει έτσ ι γενικά; 

ΧΥΤ; Τον έχει διαβεβαιώοει. 
Δ Η Μ .: Η  εγχείρηση θα  γίνει 

εδώ; Μ έσα στο Χέρφιλντ;
ΧΥΤ; Τον έχει διαβεβαιώσει. 
Δ Η Μ .: Η  εγχείρηση θα  γίνει 

εδώ; Μ έσα στο Χέρφιλντ;
ΧΥΤ; Μάλιστα, εδώ.
Δ Η Μ .: Τις τελευταίες 10 μέρες, 

εξακολουθεί να χάνει κιλά ο Πρω
θυπουργός;

ΧΥΤ; Οχι.
ΔΗΜ .: Υπάρχει περίπτωση να 

έλθει ο Γιακούμπ την Πέμπτη και 
να ανακοινώσει όπ η εγχείρηση θα  
αναβληθεί για άλλη μία εβδομάδα;

ΧΥΤ; Δεν το ξέρω αυτό. Ο Για- 
κούμπ αποφασίζει.

Δ Η Μ .: Χτες, είπατε όπ δεν υ 
πάρχει καμία περίπτωση αναβολής.

ΧΥΤ; Εμμένω στην ανακοίνωση 
Γιακούμπ.

ΕΥΧΕΣ ΡΙΓΚΑΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών Κά
ρολος Παπούλιας παραβρέ
θηκε τη Δευτέρα, το από

γευμα, σε αποχαιρετιστήρια δε-

ξίωση, του Ρίγκαν και είχε ο- 
λιγόλεπτη συνομιλία με τον Αμερι
κανό πρόεδρο και τον ομόλογό 
του Τζορτζ Σουλτς. Ο κ. Ρίγκαν εν- I

 διαφέρθηκε για την πορεία της υ
γείας του πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρέου, και ευχήθηκε ταχεία 
ανάρρωση.
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1Η ΔΟΣΗ ΤΑ
Αγοράστε τώρα τις ηλεκτρικές σας συσκευές 
και κερδίστε:
•  Άνεση και καλύτερη εξυπηρέτηση.
•  Τιμές σημερινές.
•  Πληρωμή των δόσεων από τα Χριστούγεννα 

(χωρίς επιπλέον τόκο). > SONY ·  
> LUXOR «

ΟΥΓΕΝΝΑ
Και όπως πάντα σας προσφέρουμε:
•  Τεράσπα ποικιλία από 450 μάρκες - 5.000 είδη.
•  Διάτρητες αποδείξεις για την εφορία.
•  Αγορά με πιστωτικές κάρτες, διατακτικές κλπ.
•  Δωρεάν μεταφορά.

RDMENDE 
%IDIG ·  MOULINEX 

-, ·  P/VLlPS ·  E L C O î^ P ^
SOLA •UELVINATOFfjÆiv 

foHIBA ·  DUAL ·  KENW Cf^l AIW, 
rlNICS ·  AKAI ·  TELEFUNKL¿ /JVC ·  Bl»

SLOP ·  ROWENTA ·  FERRARI ·  MORRIS ·  DELCA 
PHILIPS ·  SEB *f)C filN EX ·  TEFAL ·  PYREX ·  FISSLl 

r¿IEMEff7|MIDE ·  AEG ·  HOBBY’J i ^ ^ ^
M .· MIELE » ^  JPERSBUSCH ·  NEFF ·  Khu

I rania ·  schneider ·  Panasonic ·  Mitsubishi
oONY ·  N0RDMENDE ·  NATIONAL ·  SHARP ·  V0XS0N ·  L.

CANDY ·  HOOVER ·  ZER0WAH ·  NEC ·  ATARI \Λ Μ Ζ Α  ·  TRONIa 
olLVER ·  ATLÆÜÜj· INDESIT ·  PENT0NETT ·  PYRAf J  GRUNDIG ·  BAh.

SWELL ·  SINGER ·  T ^  PHILIPS ·  SANYO ·  WESTING HoW§ ·  ΠΙΤΣ0Σ ·  BOSCH »
Siielec Eskimo ·  izóla ·  kelvinator ·  general el^ ^ ^ P ^ "

JmSIO ·  in  ·  TOSHIBA ·  DUAL ·  KENWOOD ·  AIWA ·  HITACHI - 
ÍECHNICS ·  AKAI ·  TELEFUNKEN ·  JVC ·  BLAUPUNKT ·  LUXOR ·  S*

SONIC ·  CALOR ·  R D W F N T A  ·  FERRARI ·  IhH^IS ·  DELCA ·  CARAD ·  CRONY · .
SIPS ·  SEB ·  MOULlf- ’ ”  PYREX ·  f  ̂ E R  ·  CALOR ·  LEIFHEIT ·  BARBI ·  ,

■u DECKER ·  BRABANTIA ·  SKIM0 ·  EráJÉ ·  ELECTROLUX ·  BRAUN ·  0RE0L ·  JU
SOL ·  REIN HAUS ·  KÜPPER :F ·  KRESKY ·  LIEBHEER ·  SIEMENS ·  KERO^JN ·  GOREN«.

'MEG ·  MPANiA.i g ^ i É ^ r ,  a — IITSIIRISHI ·  KÖRTING ·  URANIA ·  MOULINJT A  SITRAM ·  ΚΑΠ v

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
-ιδού 9 ΑΘΗΝΑ
121 7844 & 325 3346-7-9 I

I ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
Μεσογείων 224 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

I Τηλ 653 3792 & 652 6913

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
I Αγ ΔηυΠΤΟίΟυ & Θεσ κης 

Τηλ 462 8192-3 & 461 51954Ν. ΙΩΝΙΑ
Λ Ηρακλείου 2 7 1 1 
Τηλ 275 8961 2 1

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Ι Θηθων & Πελασγιας 16 /

Τηλ. 574 4045 & 575 6000


