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άβρος κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο Χρήστος 
Πολυζωγόπουλος με τη σημερινή του συνέντευξη 
στην «Ε». Καταγγέλλει ότι υπάρχουν στελέχη που 
στηρίζουν τον Γώργο Παπανδρέου μόνο στα 
λόγια, ενώ στην πράξη αποδυναμώνουν τον 

πολιτικό του λόγο, την προσπάθειά του και την παρουσία 
του. Γ α  πρώτη φορά κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 
μιλάει ανοιχτά για τέτοια φαινόμενα εις Βάρος του 

προέδρου του κόμματος, τα οποία
αποδίδει σε προσωπικές στρατηγικές 

και στην προσπάθειά τους να 
αποκτήσουν διακριτή θέση στο νέο 

στον ΠΑΝΟ ΣΩΚΟ πολιτικό σκηνικό.
Ο κ. Πολυζωγόπουλος:

-  Ζητάει μεγαλύτερη στήριξη του κ. Παπανδρέου, γιατί 
μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα βρει γρήγορα τον βηματισμό του.
-  Τονίζει πως όσο ο κόσμος βλέπει στα παράθυρα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ να συμπεριφέρονται ακόμα ως υπουργοί, 
θυμώνει και απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. «Ας 
καταλάβουν ότι πλέον τα υπουργεία τα μοιράζει ο Κ. 
Καραμανλής», λέει.
-  Καταγγέλλει ότι όσοι στο ΠΑΣΟΚ ζητούν να ανοίξει το 
Ασφαλιστικό κινούνται σε νεοφιλελεύθερη λογική και 
διευκολύνουν το έργο της Ν.Δ. Αναφέρεται κυρίως στους 
Α. Διαμαντοπούλου και Μ. Χρυσοχοίδη.
-  Καταγγέλλει τη Ν.Δ. ότι με την πολιτική της διογκώνει τα 
προβλήματα των εργαζομένων, αυξάνει την ανεργία, 
απογοητεύει τους πολίτες.
- Προαναγγέλλει συλλαλητήρια της ΠΣΕΕ, «γιατί πρέπει να 
χτυπήσουμε την καμπάνα».
-  Με τη φράση «αν θέλει ο πρόεδρος να τον βοηθήσω, θα 
τον βοηθήσω από όποια θέση» αφήνει ανοιχτό το θέμα να 
είναι υποψήφιος για γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.

Χρ. Πολυζωγόπουλος: Εκτιμώ όχι θα εΕαντλήσω τη θητεία μου 
ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ, δεν έχει γίνει ποτέ συζήτηση για θέση 
γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Εάν ο πρόεδρος θελήσει να τον 
βοηθήσω από οποιαδήποτε θέση, θα τον Βοηθήσω

ΧΡ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποΐι αιηρίζουν ιον Γιώργο μόνο σια λόγια 5εν πήραν ιο μήνυμα ins mias

«Στελέχη ίου ΠΑΣΟΚ 
αποδυναμώνουν ιον Γιώργο»

«Οι δηλώσεις

Χρυσοχοίδη

□  Κόντρες μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστι
κό, επίθεση δική σας σε Διαμαντοπούλου και Χρυσοχοίδη. 
Γιατί όλα αυτά;

■  «Οταν με διάφορες δηλώσεις θέλουν να απαξιώσουν την α
σφαλιστική μεταρρύθμιση της χώρας, νιώθω ότι μου σκοτώνουν έ
να από τα παιδιά μου. Αντιπαρατεθήκαμε με την προηγούμενη 
κυβέρνηση και καταφέραμε ένα καλό πλαίσιο, το οποίο από μόνο 
του δεν δίνει όλες τις λύσεις που πρέπει γιατί
απαιτείται η υποστήριξή του από την κυβέρνη
ση και από όλους εμάς. Ομως αντί να συμβεί 
αυτό, βγαίνουν κάποιοι και λένε να ανοίξει το , 
ασφαλιστικό. Και όταν το λένε, φαντάζομαι 
δεν εννοούν ν’ αυξηθούν οι συντάξεις και να 
μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Εννοούν ακριβώς το αντίθετο».

□  Δεν συμμερίζεστε την άποψη που προ
βάλλουν ότι ένα τόσο μεγάλο θέμα θέλει 
συνεχή παρακολούθηση;

■  «Μα, το έχω πει πρώτος εγώ ότι ο διάλογος 
για το ασφαλιστικό είναι διαρκής. Διάλογος ό
μως με πρωτοβουλίες στήριξης του ασφαλιστι
κού. Οι δυνάμεις της Αριστερός δεν έχουν άλ
λη επιλογή παρά να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο και σε κάθε 
στιγμή το ασφαλιστικό ως ένα κρίσιμο ιδεολογικό και πολιτικό θέ
μα. Οταν λένε κάποιοι ότι το ασφαλιστικό πρέπει να ανοίξει και 
να περιοριστούν οι κοινωνικές παροχές θεωρώ ότι κινούνται σε 
μια νεοφιλελεύθερη λογική, που έρχεται να το αντιμετωπίσει με ό
ρους ανταγωνιστικότητας και όχι με όρους κοινωνικής συνοχής 
και προοπτικής, που πρέπει να βάζουν όλες οι προοδευτικές δυ
νάμεις».

□  Είπατε όμως άτι αυτά τα στελέχη, που είναι πρώτης γραμ
μής για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η κ. Διαμαντοπούλου και ο κ.

Διαμαντοπούλου και οι πολιτικές που

για το ασφαλιστικό

υποστηρίζουν

επιλογές της Ν.Δ.»

Χρυσοχόί'δης, βάζουν πλάτες στη Ν.Δ. και ότι εξαετίας των α- 
πόψεών τους το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Δεν 
είναι βαριές αυτές οι εκφράσεις;

■  «Είναι μια σκληρή κριτική αλλά αναγκαία, διότι ως μη όφειλαν 
έκαναν αυτές τις δηλώσεις. Από τα πράγματα αυτές οι δηλώσεις υ
ποστηρίζουν επιλογές της Ν.Δ., άρα διευκολύνεται η Ν.Δ. Αυτές οι 
απόψεις ακούστηκαν και στο παρελθόν και τις αντιμετωπίσαμε

παραμονές του συνεδρί
ου του 2001, χιλιάδες 
συνδικαλιστές με ένα 
κείμενο που είχε τίτλο 
“Να ακουστεί η φωνή 
της κοινωνίας μας”. Δεν 
μας άκσυσαν τότε. Οι α
πόψεις αυτές έφεραν το 
ΠΑΣΟΚ στην αντιπολί
τευση. Αυτή είναι μια α
λήθεια που κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητή
σει».
□  Θεωρείτε ότι η κυ
βέρνηση θα ανοίξει το

θέμα για να κάνει μια νέα μεταρρύθμιση ή με τη μέθοδο του 
τεμαχισμού θα εφαρμόσει τους σχεδιασμούς της;

■  «Εκτιμώ ότι στο μυαλό της έχει να το ανοίξει και να το προσαρ
μόσει σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Ομως παρ’ όλο που έχει δε
σμευτεί ότι σέβεται το υφιστάμενο πλαίσιο, δεν το υποστηρίζει, το 
εγκαταλείπει για να διαλυθεί και να πάρει πιο σκληρά μέτρα σε 
βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Παράλληλα το τε
μαχίζει, το πλαγιοκοπεί και παρουσιάζεται ως Πόντιος Πιλάτος. 
Αυτή είναι μια ανεύθυνη στάση έναντι του ασφαλιστικού συστή
ματος της χώρας μας».

«Τα Σαναείπαμε το 2001

αλλά δεν μας ακόυσαν

ακολούθησαν έφεραν

το ΠΑΣΟΚ

στην αντιπολίτευση»

«Το αποτέλεσμα των εκλογών είχε 

διαμορφωθεί και ο Γ. Παπανδρέου 

ανέλαΟε να διαχειριστεί την ήττα 

του ΠΑΣΟΚ. 0 κ. Σημίτης έπρεπε 

να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές »

□  Οι εργαζόμενοι πώς κρίνουν τη μέχρι τώρα διακ υβέρνηση 
της χώρας, γιατί η ΓΣΕΕ οδηγείται σε κινητοποιήσεις;

■  «Ο κόσμος είναι από μουδιασμένος έως απογοητευμένος. Εχει 
υποχωρήσει η αισιοδοξία του. Θεωρούν ότι τα μεγάλο; προβλήμα
τα δεν αντιμετωπίζονται με επάρκεια και ως εκ τούπου αυτά ε- 
ντείνονται. Επομένως γρήγορα, τώρα που είναι στην α^ρχή της δια
κυβέρνησης, πρέπει να χτυπήσουμε την καμπάνα ότι με τις πολιτι
κές που αναπτύσσονται, ή που δεν αναπτύσσονται,, έρχονται προ
βλήματα μεγαλύτερα από αυτά που είχαμε στο παρελθόν. Γι’ αυ
τό κάνουμε τα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Ν α  αναδειχθοΰν 
τα προβλήματα; ανεργία, ακρίβεια, εισοδήματα, ασφαλιστικό. Η 
ανεργία διευρύνεται λόγω της μεγάλης καθυατέρησης δημοπρά- 
τησης έργων στην περιφέρεια».

□  Με αφορμή τη δημοσκόπηση της ΓΣΙΕΕ, κατηγορηθήκατε
από την κυβέρνηση ότι για κομματικούς λόγους αποκρύψατε 
την πρόθεση ψήφου. Θεωρείτε ότι η κ υβέρνηση έχει απέναντι 
σας επιφύλαξη; χ ,

■  «Η ΓΣΕΕ έχει ανάγκη να αναζητήσει τη γνιόμηι των πολιτών σε 
σχέση με τα μεγάλα θέματα, της ανεργίας, της ακρίβΨ ιας κ.ά. Η δι
κή μας η μέτρηση ήταν αυτόνομη, δεν είχε καμία σχάκγ-μιεγτην 
πρόθεση ψήφου. Θέλησε η κυβέρνηση μ’ αυτόν τον τρόπο να δη

μιουργήσει μια σύγχυση, 
να απαξιώσει τα ευρήμα
τα της δικής μας έρευνας 
και να πει ότι ο κόσμος υ
ποστηρίζει τη Ν.Δ. Αυτό 
όμως δεν θα πει ότι ο κό
σμος είναι και ειιχαριστη- 
μένος από την πολιτική 
της. Τα προβλήματα διο
γκώνονται, αυτό αποδει- 
κνύει η έρευνα, και αντί 
να την πάρουν ως εργα
λείο για να δει τι κάνει με 
την πολιτική της, άρχισε 
την εύκολη αυτή προσπά
θεια αντιπαράθεσης και

απαξίωσης της ΓΣΕΕ και εμού ως προέδρου. Δεν έχει σημασία 
πώς με αντιμετωπίζει ως πρόσωπο. Η κυβέρνηση δεν είναι για να 
θυμώνει μ’ αυτούς που την ενοχλούν, αλλά για να συνεργάζεται με 
όλους για να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της χώρας».

□  Συζητήθηκε πολύ στο ΠΑΣΟΚ το κείμενο των 91 συνδι
καλιστών με το οποίο ασκείται κριτική στην προηγούμενη κυ
βέρνηση του κ. Σημίτη. Γ ιατί τιόρα και γιατί με τέτοιο τρόπο

η κριτική σας;
■  «Τα θέματα αυτά που αναδεικνύει το 
κείμενο τα θέσαμε τώρα γιατί τώρα διεξά
γεται ο προσυνεδριακός διάλογος. Αυτά τα 
πράγματα δεν τα λέμε για πρώτη φορά. Τα 
ξαναείπαμε και το καλοκαίρι του 2001. 
Ομως δεν μας άκουσαν και οι πολιτικές 
που ακολουθήθηκαν έφεραν το ΠΑΣΟΚ 
στην αντιπολίτευυση».
□  Ειπώθηκε ότι τα βάζετε με τον πρώην 
πρωθυπουργό.
■  «Κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει 
ότι θέλουμε να απαξιώσουμε στελέχη ή ότι 
τα βάζουμε με τον πρώην πρωθυπουργό της 
χώρας, που έχει έναν σημαντικό ρόλο και

έργο και του το αναγνωρίζουν όλοι. Θέλουμε να αναδείξουμε τα 
λάθη και τις αδυναμίες για να μην επαναληφθούν.

Και εν πάση περιπτώσει, εννιά μήνες στην αντιπολίτευση είναι 
το ΠΑΣΟΚ, ας πάψουν κάποιοι να συμπεριφέρονται σαν να κυ
βερνούν. Αλλοι κυβερνούν τη χώρα, ας το καταλάβουν αυτό, ας 
δουν τα λάθη και τις αδυναμίες για να συσπειρωθεί ο κόσμος της 
μεγάλης παράταξης. Διότι όσο βλέπει φιγούρες στα παράθυρα 
που του θυμίζουν κακές στιγμές του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος θυμώνει 
περισσότερο και λέει “εσείς δεν βάλατε μυαλό”».

□  Κάποιοι, δηλαδή, δεν πήραν το μήνυμα της ήττας και κά-
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ομίας των HP LaserJet ξεκινούν τώραεπόμενα χρονιά καιν'

Νιώστε την γιορτινή 
ατμόσφαιρα των 
ημερών, γευτείτε το 
ζεστό κρασί και 
ανακαλύψτε την 
ελκυστική αγορά του 
Düsseldorf με τιμές 
αττό 73 Ευρώ. 
Εκμεταλλευτείτε την 
δυνατότητα να 
ταξιδέψετε με άνεση 
και απολαύστε τα 
προνόμια που 
παρέχει η European 
Comfort C lass με 
τιμές από 299 Ευρώ. 
Για πληροφορίες και 
κρατήσεις καλέστε 
την LTU στην Ελλάδα 
στο 801 11 330320 ή 
επικοινωνήστε με το 
ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα.

Συνέντευξη

So flieg ich g e rn

νουν προσωπικές στρατηγικές; * ((
■  «Κάνουν δηλώσεις επί δηλώσεων, 
νια να έχουν θέση διακριτή στο νέο

ολιτικά τοπίο που δημιουργείται και 
ο ΠΑΣΟΚ με ηγέτη τον Γ. Παπαν- 
;ου. Συμπεριφέρονται σαν να ανα- 

Τν υπουργικά θώκο σε μια στιγμή
;υς υπουργικούς θώκους τους μοιράζει ο Καραμανλής και ό- 
ένας άλλος. Αςτο καταλάβουν αυτό, διότι θυμώνει ο κόσμος, 
νεται από συμπεριφορές που δείχνουν ότι δεν καταλάβαμε 

ον Μάρτιο».
νε πολλοί ότι ο Γιώργος ΙΙαπανδρέου σήμερα πληρώνει 
ιπαξίωση του ΠΑΣΟΚ της προηγούμενης περιόδου, 
'νείται για θέματα για τα οποία δεν είναι υπεύθυνος, εί- 
,λωβισμένος και δεν μπορεί να αναπτύξει τον δικό του 

>τικό λόγο. Τι λέτε εσείς;
1 αλήθεια, διόλκλήθηκε νααναλάβειτην ηγεσία του 
μ. πολύ δύσκολη περίοδο. Είχε διαμορφωθεί το α- 
ιν εκλογών, άρα ανέλαβε να διαχειριστεί την ήττα 
. Είχα και έχω τη γνώμη ότι η αντικατάσταση της η- 

! ΑΣΟΚ θα έπρεπε να γίνει μετά τις εκλογές. Ο κ. Ση- 
'  να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Ο Γ ιώργος 

τη στιγμή απολογείται για πράγματα που δεν 
Ίίρείται χρόνος και δράση για τα νέα πράγ- 

τι θα πρέπει να γίνουν στην κοινωνία και 
• χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη. Δεν 

ιτί θα πρέπει όταν δίνει το στίγμα της πο- 
. δίπλα του εισηγητές και να προσπαθούν 

^οουν την πολιτική του πρόταση θέτοντας παρά- 
ο* οικες τους ενστάσεις, επιφυλάξεις και διαφοροποιήσεις. 

Μα θα μου πείτε, ενοχοποιείται η άποψη; Οχι. Οταν όμως είσαι σε 
ένα πάνελ που ομιλεί ο αρχηγός, δεν μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος 
εισηγητής να λέει διαφορετικά πράγματα από αυτά που εισηγεί- 
ται ο πρόεδρος, γιατί στον κόσμο δημιουργείται σύγχυση».

□  Υπάρχουν ομάδες ή στελέχη στο ΠΑΣΟΚ που θέλουν να 
βάλουν τρικλοποδιές στον Γιώργο;

■  «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια οργανωμένη προσπάθεια α- 
ποδννάμωσης ή αμφισβήτησης του προέδρου. Θεωρώ ότι όλοι τον 
υποστηρίζουν. Η  δύναμη της υποστήριξης έχει ιδιαίτερη αξία. Διό
τι μπορείς να λες υποστηρίζω και να πράττεις διαφορετικά. Σε αρ
κετές περιπτώσεις υπήρξαν φαινόμενα αποδυνάμωσης του πολι
τικού λόγου και της προσπάθειας του Γιώργου Παπανδρέου. Αυ
τά πρέπει να εκλείψουν. Η πολιτική της Ν.Δ. γρήγορα απαξιώνε- 
ται και το ΠΑΣΟΚ θα βρε ι γρήγορα το βηματισμό ταυ αν υποστη 
ρίξουμε με όση δύναμη έχουμε τον Γ. Παπανδρέου».

□  Σας ενδιαφέρει η θέση του γραμματέα του ΙΙΑΣΟΚ; Γρά
φτηκε ότι συζητήσατε το θέμα με τον Γ ιώργο.

■  «Εχω μια μόνιμη φιλοδοξία, να βοηθάω το ΠΑΣΟΚ, να υπο
στηρίζω το ΠΑΣΟΚ και τις σωστές θέσεις του. Δεν έχει γίνει πο
τέ τέτοια συζήτηση. Εάν ο πρόεδρος θελήσει να τον βοηθήσω από 
οποιαδήποτε θέση, θα τον βοηθήσο). Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγ
μένος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, έχω τρία χρονιά μπροστά μου. Θεωρώ 
ότι οι εργαζόμενοι της χώρας με τίμησαν με το παραπάνω και μου 
ανέθεσαν την προεδρία. Είναι η τελευταία μου θητεία και σ’ αυτή 
τη θητεία θα δοχτω τον καλύτερο εαυτό μου».

□  Θα εξαντλήσετε τη θητεία σας;
■  «Εκτιμώ πως ναι, Θα δώσω τον καλτπερο εαυτό μου, για να α 
ντιμετωπιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων επιτυχώς».

Εννιά μάνες στην αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ, ας πάψουν

κάποιοι να συμπεριφέρονται σαν να κυβερνούν. Ας δουν τα λάθη 

και τις αδυναμίες, για να συσπειρωθεί ο κόσμος της μεγάλης παράταΕης»

□  Θεωρείτε ότι ο νόμος για τον βασικό μέτοχο θα δημιουργή
σει πρόβλημα στις επενδύσεις ή είναι αναγκαίος για να χτυ
πηθεί η διαπλοκή;

■  «Εχουμε δύο διαφορετικά πράγματα: τη διαπλοκή και το νόμο. 
Η διαπλοκή πρέπει με κάθε τρόπο να αντιμετωπιστεί και να λη-

φθούν όλες οι αναγκαίες πρωτοβουλίες 
για να αντιμετωπιστεί η διαπλοκή και η 
διαφθορά.

Οσον αφορά τον μέτοχο, πιστεύω ό
τι είναι μια ανεφάρμοστη πρόταση, φο
βάμαι ότι δημιουργεί αρνητικό κλίμα 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

μια στιγμή που η χώρα την έχει ανάγκη. Μιλώντας με επιχειρημα
τίες διαπίστωσα ότι βλέπουν αυτή την πρόταση από αρνητικά έως 
επιφυλακτικά. Ελάχιστους έχω συναντήσει που λένε ναι, να προ
χωρήσει. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα με το νόμο, όπως δεν λύθηκε 
και με τον προηγούμενο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ».

Οι εκτυπωτές HP LaserJets 1 160, 1320, 2420 είναι πιο μικροί, πιο γρήγοροι και περισσότερο ευέλικτοι από ποτέ, αποτελώντας 
τη νέα γενιά εξελιγμένων εκτυπωτών της HP. Όλη η σειρά χαρακτηρ/;---1; ' ■ - ■ -t- 'nr-'n·1 Γ Λ ι ? [ ί ι  mi.· [ΐιπό ι / π  π τ η

ελάχιστο το χρόνο «προθέρμανσης» του εκτυπωτιριιρ εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας. Me,την ίδια ευκολία μπορείτε 
να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια όταν πρό. hi να επιλέξετε τον ιδανικό εκτυπωτή για την επιχείρησή σας. Απλά 
επιοκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.bp.com/eur/smb-experiise και επιλέξτε τη λειτουργία "help me choose"

€319 προ Φ.Π A

Προσιτές και επαγγελματικής ποιότητας
προσωπικές εκτυπώσεις
• Μ έχρι 19 σελ/λεπ τό, εκτύπωση 1 ης σελί

δας μόνο σε 10"
• Υποστηρίζει τα περισσότερα λειτουργικά 

συστήματα γραφείου (HP PCL 5e)
• Τροφοδότηση δίσκου χαρτιού μέχρι 2 50  

φύλλα
• 16M BRAM
• Προαιρετική εξωτερική δικτύωση με HP 

Jetdirect Print Server
• Ν έος εργονομικός σχεδιασμός για εξοικο

νόμηση χώρου
• Κύκλος εργασιών μέχρι 10.000 σελ,/μήνα
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HP LASERJET 1320

€369 προ Φ.Π A

Ευέλικτες και υψηλής απόδοσης εκτυπώσεις
• Μέχρι 21 σελ/λεπ τό, εκτύπωση 1 ης σελί

δας μόνο σε 8 "
• Υποστηρίζει όλα  τα κοινά λειτουργικά 

συστήματα μέσω του HP PCL 5e, HP PCL 6  
και HP Postscript Level 2  emulation

• Χωρητικότητα χαρτιού: standard 2 50  
φύλλα, προαιρετικά μέχρι και 5 0 0  φύλλα

• 16Μ Β RAM, προαιρετικά μέχρι και 144Μ Β
• Θ ύρα HP Jetdirect Ethernet 10 /100 , 

standard στα μοντέλα n
• Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
• Κύκλος εργασιών μέχρι 10.000 σελ/μήνα

: HP LASERIET 2420

€649 προ ΦΠ A

Γρήγορος εκτυπωτής, επεκτάσιμος για μικρές
ομάδες εργασίας
• Μέχρι 2 1 σελ/λεπτό, εκτύπωση 1 ης σελί

δας μόνο σε 10 "
• HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 

emulation
• Χωρητικότητα χαρτιού: standard 3 50  

φύλλα, προαιρετικά μέχρι και 8 5 0  φύλλα
• 3 2 /6 4 Μ Β  RAM, προαιρετικά μέχρι και 1 

28 8 /3 2 0 Μ Β
• Me ενσωματωμένο HP Jetdirect Print Server, 

standard στα μοντέλα n
• Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στα 

μοντέλα π
• Κύκλος εργασιών μέχρι 75 .000  σελ,/μήνα
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ΚΑΛΕΣΤΕ 801 11 22 55 47

πληκτρολογήστε www.hp.com
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ 
DÜSSELDORF!!

Καθημερινές* πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

http://www.bp.com/eur/smb-experiise
http://www.hp.com

