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αρά τους λΠα£ά τους λεονταρισμούς του Α. Παπανδρέου, που 
εξερχόμενος, για τρίτη φορά από τςν εντατική 
απείλησε να ρίξει την κυβέρνηση, το πρόβλημα 
μιας δυναμικής και «υγιούς» ηγεσίας είναι το μεγαλύτερο 

και πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το 
ΠΑΣΟΚ.

Οι κορυφαίοι του Κινήματος -όπως και οι οπαδοί του 
άλλωστε- το γνωρίζουν, αλλά για την ώρα επέλεξαν να το 
«αγνοήσουν» και να επικρίνουν δριμύτατα τον κ. Θ. 
Κατσανέβα, που τόλμησε να διατυπώσει δυνατά, αυτό που 
ψιθυρίζουν όλοι στη X. Τρικούπη.

Μάλιστα, η επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ ότι δεν υφίστα- 
ται θέμα ηγεσίας παίρνει μια εντελώς άλλη διάσταση με 
την επισήμανση που κάνει στην «Α.τ.Κ.» ο γραμματέας 
της Κεντρικής Επιτροπής κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, που 
περίπου υπονοεί ότι η πρόταση Κατσανέβα... ήδη εφαρμό
ζεται από καιρό.

Τ ι βαραίνει στην επιλογή της σιωπής είναι προφανές: 
αποτελεί κοινό μυστικό ότι όσο διαρκεί η δίκη στο 
Ειδικό Δικαστήριο οι συζητήσεις για τη διαδοχή του 
κ. Παπανδρέου θα είναι «ταμπού».

Είναι χαρακτηριστική η συνέντευξη του γραμματέα της 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Τσοχατζόπουλου, καθώς και οι 
δηλώσεις των κυρίων Κ. Σημίτη και Γ. Αρσένη -που είναι 
«άμεσα ενδιαφερόμενοι»- στην «Α.τ.Κ.», που ζήτησε τις 
απόψεις τους για το θέμα ηγεσίας. Εξίσου όμως χαρακτη
ριστική είναι η δήλωση του κ. Γ. Νικολάου, εκπροσώπου 
της νέας γενιάς, ο οποίος διατυπώνει την άποψη πως 
όταν λήξει ή εκκρεμότητα της δίκης το θέμα της διαδο
χής πρέπει επιτέλους να τεθεί επί τάπητος.

«Ταμπού».. υπό προθεσμία
ίο

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΕ

«Αρχηγό· σύμβολο

ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ
ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Α ν δ ρ έ α ς  
π ρ ό ε δ ρ ο ς

» γ ι ’ ά λ λ α  3 χ ρ ό ν ια

Τ ο ΠΑΣΟΚ, επισήμως, 
έκανε την επιλογή 
του για την αντιμε

τώπιση του «προβλήματος 
Παπανδρέου». Θα πορευ- 
θεί ως να μην υπάρχει 
πρόβλημα. Ωσάν ο κ. Πα
πανδρέου να μπορούσε 
να ασκεί τα καθήκοντά 
του, να μετέχει δηλαδή 
πλήρως στην πολιτική ζωή 
του τόπου. Το ΠΑΣΟΚ θα 
έχει αρχηγό-σύμβολο.

Αυτή η επιλογή μπορεί 
να εμφανιστεί, να αποκα
λύπτει το ΠΑΣΟΚ ως κόμ
μα απόλυτα εξαρτημένο 
από την πολιτική προσω
πικότητα που το ίδρυσε. 
Και να δημιουργεί οποιεσ- 
δήποτε σκέψεις για το τι 
μέλλει γενέσθαι σε ένα 
μεγάλο κόμμα, όπως εξα
κολουθεί να είναι το ΠΑ
ΣΟΚ, όταν «συμβεί κάπο
τε» η αλλαγή στην ηγεσία 
του. Ανεξάρτητα όμως 
από τις όποιες σκέψεις 
για τις προοπτικές του 
ΠΑΣΟΚ η πολιτική αυτή 
επιλογή του έχει τόσο ση
μαντικές επιδράσεις όσο 
σχεδόν θα είχε και η υιο
θέτηση της ιδέας μιας 
άμεσης αντιμετώπισης 
του θέματος ηγεσία που 
εξ αντικειμένου υφίσταται 
για το κόμμα αυτό από 
τον Αύγουστο του 1988, 
όταν εκδηλώθηκε η σοβα
ρότατη ασθένεια του κ. 
Παπανδρέου.

Η πρώτη και σημαντι
κότερη συνέπεια 
της τωρινής επιλο

γής του ΠΑΣΟΚ είναι η δι
ατήρηση και μάλιστα επί
ταση της μέχρι σήμερα 
αντιπολιτευτικής τακτικής 
του. Με τον κ. Παπανδρέ
ου αρχηγό-σύμβολο το 
ΠΑΣΟΚ είναι αδιανόητη 
να εγκαταλείψει τη «δομι-

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝ ΟΨΕΙ 
ΠΕΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΟΞΥΤΗΤΑΣ
κή αντιπολίτευση» που δι- 
ακρίνεται αφενός μεν από 
ιδιαίτερη ένταση και αφε-

Γράφει ο
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΖΟΥΛΑΣ

τέρου από βραχυπρόθε
σμους στόχους.

Κ εντρικός στόχος 
της «δομικής αντι
πολίτευσης» του 

ΠΑΣΟΚ είναι οι «άμεσες 
εκλογές». Ο στόχος όμως 
αυτός δεν έχει τεθεί για 
να εφαρμοσθεί μια άλλη, 
γνωστή από τώρα, «εναλ
λακτική λύση». Αλλωστε ο 
ίδιος ο κ. Παπανδρέου 
προ δεκαπενθημέρου στη 
Θεσσαλονίκη ως «κυβερ
νητική πολιτική» προέβα- 
λε την οραματική εξαγγε
λία της νέας («συναινετι
κής» υπό την ηγεσία του) 
τριετούς λιτότητος.

Μ ε τις «άμεσες 
εκλογές» το ΠΑ
ΣΟΚ πραγματικό 

στόχο έχει την πολιτική 
δικαίωση του κ. Παπαν
δρέου. Το δε σενάριο στο 
οποίο προσαρμόζει την 
πολιτική της η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση είναι δια
φανές: Αμεσες εκλογές - 
διακοπή (κατά την κοινο
βουλευτική τάξη) της δί

κης - πολιτική δικαίωση 
με επανάκτηση της εξου
σίας - πολιτική κατάργηση 
της διώξεως ενώπιον του 
Ειδικού Δικαστηρίου ευ
θύνης υπουργών.

Τ ο ΠΑΣΟΚ επιδιώκει 
μια τέταρτη εκλογι
κή αναμέτρηση για 

να πετύχει εκείνο που πα
ρά την καθιέρωση της 
απλής αναλογικής δεν κα
τόρθωσε να πετύχει με 
τις τρεις αλλεπάλληλες 
εκλογές που προκάλεσε. 
Εκλογές που σημαντικό
τατα επεβάρυναν τη δυ
σχερέστατη κατάσταση 
στην οποία είχε περιέλθει 
η Οικονομία το 1989.

Ο ι πολιτικές επιδιώ
ξεις του ΠΑΣΟΚ 
μπορεί να μην 

έχουν σχέση με τα πρα
γματικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η 
ελληνική Οικονομία, όμως 
τα τελευταία αυτά είναι 
ακριβώς εκείνα που προ
βάλλονται στο πλαίσιο της 
«δομικής αντιπολίτευ
σης». Και τούτο είναι ένα 
δεύτερο πολύ σημαντικό 
στοιχείο, παρεπόμενο της 
πολιτικής επιλογής του 
ΠΑΣΟΚ για το θέμα της 
ηγεσίας του. Χωρίς να 
μπορεί να προσφέρει λύ
σεις στα οξύτατα προβλή
ματα το ΠΑΣΟΚ θα προ
σπαθήσει να εκμεταλλευ- 
θεί και τις αντιδράσει’ς

των θιγομένων από τις 
αναγκαίες παρεμβάσεις 
κατηγορίες πολιτών, αλλά 
και κυρίως τις οποιεσδή- 
ποτε αμφιταλαντεύσεις 
και υπαναχωρήσεις της 
κυβερνήσεως.

Η τακτική αυτή είναι 
προφανές ότι επι
δεινώνει περαιτέρω 

την κατάσταση, αλλά είναι 
εξίσου βέβαιο, ότι θα κλι
μακωθεί. Με αναμενόμενη 
κορυφαία στιγμή την προ
γραμματισμένη για τις 18 
Οκτωβρίου συγκέντρωση 
στην Αθήνα. Μετατεθείσα 
λόγω της τελευταίας πε
ριπέτειας της υγείας του 
κ. Παπανδρέου η συγκέν
τρωση αυτή συμπίπτει με 
την πρώτη εκλογική νίκη 
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και βρί
σκεται κοντά στο τέλος 
της Δίκης. Και θεωρείται 
από τους οργανωτές της 
ότι προσφέρεται και για 
επίδειξη-καταμέτρηση 
λαϊκής δυσφορίας για την 
Κυβέρνηση αλλά και για 
«επίδειξη δυνάμεως».

Πάντως το πραγματικό 
ορόσημο για το ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι η συγκέντρωση 
αυτή. Είναι το πέρας και η 
έκβαση της Δίκης. Μέχρι 
τότε η επίσημη εκδοχή 
του ΠΑΣΟΚ για την κομ
ματική δομή του και την 
πολιτική του θα επιβάλλε
ται και στις σποραδικές 
-«άκαιρες»-παρεμβάσεις, 
όπως αυτή του κ. Κατσα
νέβα και στους ανεπισή- 
μως διατυπούμενους προ
βληματισμούς για την όλη 
κατάσταση και πορεία του 
ΠΑΣΟΚ. Προβληματισμοί 
που υπάρχουν μεν, αλλά 
δεν στηλιτεύονται ως 
«άκαιροι» μόνο γιατί δεν 
δημοσιοποιούνται επι- 
σήμως.

Για τον κ. Α. Τσοχατζόπου- 
λο, το ΠΑΣΟΚ δεν αντιμετω
πίζει θέμα διαδοχής τουλάχι
στον μέσα στα επόμενα τρία 
χρόνια, οπότε και λήγει η θη
τεία του εκλεγμένου από το 
Συνέδριο προέδρου του ΠΑ
ΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου. Ο κ. 
Τσοχατζόπουλος παρακάμ
πτει το όλο πρόβλημα υπο
γραμμίζοντας ότι ο Α. Παπαν
δρέου, εξ αντικειμένου, θα 
είναι πάντα ο αδιαμφισβήτη
τος ηγέτης του Κινήματος. 
Και αντιτίθεται στη λύση της 
«συλλογικής διαδοχής».

«Δεν υπάρχει στη ρεαλιστι
κή βάση του κανένα θέμα σε 
σχέση με τη δυνατότητα πο
λιτικής λειτουργίας του Αν- 
δρέα Παπανδρέου», επιμένει 
ο κ. Ακης Τσοχατζόπουλος. 
Και προσθέτει: «Αρα, λοιπόν, 
όλα αυτά τα σενάρια, το... 
ενδιαφέρον που εκφράζεται 
από πολλές κατευθύνσεις 
για τις δυνατότητες του προ
έδρου του ΠΑΣΟΚ είναι άνευ 
αντικειμένου διότι: Την ερ
χόμενη εβδομάδα κιόλας, ο 
κ. Παπανδρέου θα ξαναλει- 
τουργήσει πολιτικά με βάση 
τις αρμοδιότητες και τις ευ
θύνες που είχε, έχει και που 
για το ΠΑΣΟΚ αποτελούν ένα 
σταθερό παράγοντα διασφά
λισης της πορείας του για τα 
επόμενα χρόνια.
-  Κύριε Τσοχατζόπουλε, 
ωστόσο, είναι γενική πεποί
θηση ότι μετά τη σοβαρή πε
ριπέτεια της υγείας του και 
για λόγους αυτοπροστασίας 
του, εάν θέλετε, ο κ. Παπαν
δρέου δεν θα έπρεπε να 
ασκεί τα καθήκοντα του προ
έδρου του ΠΑΣΟΚ, ως να 
μην συμβαίνει τίποτα.

«Για να δούμε, λοιπόν, τη 
μεγάλη περιπέτεια της υγεί
ας του προέδρου, που ανα
φέρατε. Οσον αφορά την 
πρόσφατη αδιαθεσία του 
ήταν ένα είδος γαστρορραγί
ας που μπορεί να συμβεί 
στον καθένα. Από την άλλη 
πλευρά το πρόβλημα υγείας 
που αντιμετώπισε στο Λονδί-

< Α.τ.Κ.» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
στη
ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΝΕΚΗ

νο βρήκε την οριστική του 
λύση. Και έχει τις πλήρεις δι
αβεβαιώσεις του ιατρικού 
επιτελείου που τον παρακο
λουθεί, ότι δεν αποτελεί εμ
πόδιο για την άσκηση πολιτι
κής, στην οποία είναι συνηθι
σμένος ο Α. Παπανδρέου.

Να πούμε ότι υπάρχει πρό
βλημα ηλικίας: Δεν νομίζω... 
Διότι η πολιτική δεν εξαρτά- 
ται από την ηλικία. Αρκεί να 
σκεφθούμε ότι πολιτικά πρό
σωπα με καθοριστική παρέμ
βαση στις εξελίξεις της ευ
ρωπαϊκής ιστορίας κυριάρχη
σαν όντας μεγάλη ηλικίας.

Αλλωστε, η καθημερινή 
ρουτίνα της δουλειάς και η 
παρακολούθηση των καθημε
ρινών θεμάτων είναι στην 
ευθύνη του Ε.Γ., του γραμ
ματέα της Κεντρικής Επιτρο
πή και της Εκτελεστικής 
Γραμματείας, ούτως ώστε να 
μην επιβαρύνεται ο Α. Πα
πανδρέου, με ήσσονος σημα
σίας θέματα».
-  Θέλετε δηλαδή να πείτε ότι 
αυτό που πρότεινε ο κ. Κα- 
τσανέβας γίνεται ήδη από 
καιρό; Ο πολιτικός σχεδια- 
σμός και οι βασικές πολιτικές 
κατευθύνσεις δίδονται από 
τον Α. Παπανδρέου, ενώ την 
εκτέλεσή τους αναλαμβάνε
τε συλλογικά^ εσείς που ανα
φέρατε;

«Βεβαίως... στις πολιτικές 
επιλογές και στο θέμα των 
πολιτικών παρεμβάσεων ο Α. 
Παπανδρέου έχει τον πρώτο 
λόγο...».
-  Αποψη πολλών -και μέσα 
στο κόμμα σας- είναι ότι με 
το να «χρίσει» διάδοχο ο κ. 
Παπανδρέου θα διαφυλάξει 
την ενότητα του ΠΑΣΟΚ... 
Εσείς τι λέτε επ’ αυτού;

«Θεωρώ ότι είναι μια λά
θος προσέγγιση για ένα θέ
μα που επιπλέον είναι ανύ-

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
Ο χ ι σ τ ις  

τ ρ ια ν δ ρ ίε ς
Εύγλωττη είναι η δήλωση 

του κ. Σημίτη, από την οποία 
εμμέσως, πλην σαφώς, προ
κύπτει ότι, δέχεται το πρό
βλημα της διαδοχής στο ΠΑ
ΣΟΚ. Επίσης, ο κ. Σημίτης, 
σαφώς υπογράμμιζε; ότι όταν 
τεθεί θέμα ηγεσίας, πρέπει 
να λυθεί μέσα από δημοκρα
τικές εσωκομματικές διαδι
κασίες, απορρίπτοντας και τη 
«συλλογική ηγεσία» και την 
«επιλογή διαδόχου».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι Ρω

μαϊκή Αυτοκρατορία για να 
ορίζονται τριανδρίες μετά 
τον Καίσαρα. Δεν είναι Βυ
ζάντιο για ν’ ανθούν μηχα
νορραφίες και παλατιανά 
πραξικοπήματα. Δεν είναι 
Βασίλειο, ώστε να επιλέγεται 
διάδοχος. Εχει καταστατικό, 
όργανα και διαδικασίες, για 
να επιλύει τα προβλήματά 
του. Ας επικεντρωθούμε λοι
πόν, πρώτα στη σωστή λει
τουργία των οργάνων του Κι
νήματος».

Μέχρις ότου βγει η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου κανένας δεν μιλάει για τη διαδοχή του.

παρκτο. Δεν υπάρχει πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ, που με βά
ση την ομόφωνη απόφαση 
του τελευταίου Συνεδρίου 
μας θ’ ασκεί τα καθήκοντά 
του για τα επόμενα τρία χρό
νια. Τώρα, εάν υπάρχει περι
έργεια για το τι θα γίνει μετά 
από αυτή ή την επόμενη θη
τεία του κ. Παπανδρέου, ας 
το συζητήσουμε στο μέλλον. 
Κοιτάξτε, αντικειμενικά δεν 
μπαίνει θέμα για το ως πότε 
θα είναι πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚ ο Α. Παπανδρέου και θα 
σας πω γιατί. Ο ιστορικός ρό
λος που έχει κατοχυρώσει με 
τη δράση του στην ελληνική 
πολιτική σκηνή, είναι ταυτι
σμένος με την προοπτική και 
με τη μετεξέλιξη του κόμμα
τος, που δημιούργησε στη 
δεκαετία του ’90. Είναι αντι
κειμενικό γεγονός ότι είναι 
πρόεδρος του «δημιουργή- 
ματός» του, όπως, αντικειμε
νικό γεγονός είναι η σχέση 
του Καραμανλή με τη Ν.Δ.». 
-  Μεταξύ των άλλων σεναρί
ων, που κυκλοφόρησαν σχε
τικά με τη διαδοχή του κ. Πα
πανδρέου ήταν και η εναλλα
κτική λύση της τοποθέτησης

του κ. Αλευρά στη θέση του 
τοποτηρητή...

«Ολα αυτά περί τοποτηρη- 
τών ή σταδιακής μεταβίβα
σης των αρμοδιοτήτων του κ. 
Παπανδρέου σε άλλους, είναι 
εικασίες που δεν έχουν βά
ση. Δεν νομίζω ότι μπορούν 
να υπάρξουν μεταβατικά ή 
άλλης μορφής πολιτικά σχή
ματα ως "διάδοχη κατάστα
ση” . Τι νόημα θα είχε; Οπως 
ήδη σας είπα, το κόμμα έχει 
τέτοια οργάνωση και λει
τουργεί έτσι, ώστε, να μην 
επιβαρύνεται υπέρμετρα ο κ. 
Παπανδρέου.
-  Επιμένετε λοιπόν -κα ι εξη
γήσατε γιατί- ότι κατά τη 
γνώμη σας η πρόταση του κ. 
Κατσανέβα ήταν άκυρη και 
δεν είχε νόημα. Ομως, από 
το σημείο αυτό μέχρι ν’ απει
λείται με διαγραφή και να 
«υποδεικνύουν» φιλικές 
προς το ΠΑΣΟΚ εφημερίδες 
τον αποκλεισμό του απο 
τους εκλογικούς συνδυα
σμούς είναι μεγάλη...

«Το γεγονός ότι υπήρξε 
μια μαζική απόρριψη των 
σκέψεων του συγκεκριμένου 
προσώπου, ερμηνεύεται πρώ

τον με το ότι το πρόβλημα 
είναι ανύπαρκτο και το χει
ρότερο με το ότι η τοποθέ
τηση του συντρόφου έδωσε, 
αναμφισβήτητα, την καλύτε
ρη ευκαιρία στους αντιπολι
τευόμενους πάσης μορφής 
να την αρπάξουν και να παί
ξουν το παιχνίδι αμφισβήτη
σης του Α. Παπανδρέου. Αυ
τή την ευθύνη έχει ο κ. Κα- 
τσανέβας έπρεπε, δηλαδή, 
να σκεφθεί τι θα συνέβαινε...

-  Ανεξάρτητα απ’ όλ’ αυτά, 
σας ζήτησα να μου σχολιάσε
τε το «ύφος» και το «ήθος» 
με το οποίο ορισμένοι σύν
τροφοί σας αντιμετώπισαν 
τον κ. Κατσανέβα...

«Δεν με εκπλήσσει αυτό, 
διότι όταν λες κάτι τόσο φο
βερά άτοπο τότε πρέπει να 
είσαι έτοιμος ν’ ακούσεις 
πολλά. Αφήστε που αρχίζουν 
μερικοί να σκέφτονται και ότι 
δεν το έκανες τυχαία...».
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κ. Αρσένης αρνείται να δώσει 
συνέχεια στο θέμα. «Ο,τι εί
χα να πω το είπα σχετικά με 
το θέμα που ανέκυψε με τις 
δηλώσεις του κ. Κατσανέβα. 
Δεν θεωρώ σκόπιμο αυτή την

ώρα να πούμε περισσότερα 
τη στιγμή μάλιστα που φάνη
κε ότι υπάρχει κακόβουλη 
συντήρηση και εκμετάλλευση 
του θέματος εις βάρος της 
ενότητας του ΠΑΣΟΚ».

Ανοιχτό αφήνει το θέμα 
της διαδοχής του Α. Παπαν
δρέου ο κ. Γ. Νικολάου ενώ 
αποδοκιμάζει τον υβριστικό 
τρόπο με τον οποίο αντιμε
τωπίστηκε από ορισμένους ο 
Θ. Κατσανέβας.

«Το θέμα της διαδοχής 
ετέθη σε λάθος χρόνο, τις 
ημέρες που ο πρόεδρος ήταν 
στο Γενικό Κρατικό. Τώρα, ο 
πρόεδρος βγήκε, αλλά για τα 
στελέχη και τον κόσμο του 
Κινήματος υπάρχει ένα ακό
μη σημαντικό στοιχείο, που 
δεν μπορεί να αγνοηθεί: η 
συνεχιζόμενη δίκη στο Ειδική 
Δικαστήριο. Αρα όσο υφίστα- 
ται η εκκρεμότητα της δίκης, 
είναι δύσκολη ώρα να εγεί
ρονται τέτοια ζητήματα.

Με δυο λόγια δηλαδή άπο
ψή μου ήταν και παραμένει 
πως όταν τελειώσει η δίκη, 
τότε στο ΠΑΣΟΚ μπορούμε 
να συζητήσουμε όλα τα θέ
ματα. Και ασφαλώς θα συζη
τήσουμε τα πάντα».

Οσο για τις αντιδράσεις 
που προκάλεσε η δήλωση 
Κατσανέβα και τους υβριστι

κούς χαρακτηρισμούς που 
«απέσπασε» από πολλούς 
συντρόφους του, ο κ. Νικο
λάου παρατηρεί: «Διέκρινα 
δύο τρόπους αντίδρασης: Ο 
ένας εκ μέρους των πρωτο
κλασάτων στελεχών που πε- 
ριελάμβανε ο κ. Κατσανέβας 
στην πρότασή του. Και ήταν 
η δριμύτερη κριτική. Η αντί
δραση αυτή νομίζω ότι ήταν 
εύλογη διότι πήραν τις απο
στάσεις τους, μη θέλοντας 
να παρεξηγηθούν και να δώ
σουν την εντύπωση ότι «κα
λοβλέπουν» ή εμμέσως ευ
νοούν την ανακίνηση του θέ
ματος διαδοχής για ιδιοτε- 
λείς λόγους.

Υπήρξε και η αντίδραση 
ορισμένων άλλων που επέλε
ξαν την προσωπική επίθεση. 
Δεν συμφωνώ με τη συγκε
κριμένη τακτική γιατί πι
στεύω ότι ο καθένας έ 
δικαίωμα της γνώμης του. 
Και ανεξάρτητα απο το εάν 
είναι σωστή ή λαθεμένη η 
γνώμη του, θα πρέπει να αν
τιμετωπίζεται με το δέοντα 
σεβασμό».


