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έχουν και οι Λεμεσιανοί να ζουν σε 

μια ευπρεπισμένη και λειτουργική 

πόλη, διερωτώμαι τι άλλο μπορεί να 
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Λεμεσός 

Η νέα Αριστερά 
AγαΠiiτη·Σ~νταξΊϊ:·"···················"··· 

ο φίλος Θεόδωρος Στυλιανού 

επεσήμανε στο κείμενο (30/11/95) 
στην τακτική του εβδομαδιαία στή

λη στην εφημερίδα σας, ένα φαινό
μενοτηνημερών μας. Την ανάδειξη 
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• Ο Φιλελεύθερος Τ.Κ. 1094 Λευκωσlα 

μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες 
των αριστερών κομμάτων στις τέως 
χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σο
σιαλισμού σε καθοριστική δύναμη 
στην άσκηση της εξουσίας. 

Και υποδεικνύει εδώ την κληρο

νομιάπουάφησεπίσωτου, παρά τη 
χρεωκοπία του σ' όλα σχεδόν τ' άλ
λα σημε[α, το σύστημα. Να μου επι

τραπει γύρω από το πολύ επ[καιρο 

αυτό θέμα να δώσω κάποιες δικές 
μου εμπειρίες, από πρόσφατο φό
ρουμ της Νέας Ευρωπαίκής Αριστε
ράς, που έγινε στους Δελφούς όπου 
παραυρεθηκα σαν αντιπρόσωπος 
του ΑΔΗΣΟκ. Κατ' αρχήν, είτε για 
Πολωνία μιλάμε είτε για Βουλγαρία 

είτε για οποιαδήποτε άλλη πρώην 
σοσιαλιστική χώρα, δεν γίνεται λό

γος για επιστροφή στο παρελθόν 
που έφυγε ανεπιστρεmί. Τα κόμμα

τα για τα οποία γίνεται λόγος και νέο 
εντελώς πρόσωπο, έχουν και νέες 

προτάσεις και νέο ιδεολογικό στιγ
μα, που ε(ναιμια σύνθεση αξιών, που 

δημιούργησαν το εργατικό κίνημα 
από τη μια και άλλοι κοινωνικοί χώ

ροι από την άλλη. Στη Βουλγαρία, 
λ.χ., όπως μου τόνιζε ο αντιπρόσω

ποςτου βουλγαρικού σοσιαλιστικού 
κόμματος, που βρίσκεται σε συνερ

γασία με άλλες δυνάμεις, στην εξου

σία. εξακολουθεί να υπάρχει ομάδα 
με την ταllέλα του Κομμουνιστικού 

Κόμματος, που χαρακτηρίζει. μάλι
στα, την ανανεωμένη αριστερά «α

ναθεωρητική", «προδοτική» κλπ. Το 
φαινόμενο, όμως, της ανόδου της 

Νέας Αριστεράς δεν παρατηρείται 

μονάχα στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης. 

Επιτυχίες σημείωσαν οι δυνά

μεις αυτές σε πρόσφατες εκλογικές 

αναμετρήσεις και στη Σουηδία (Αρι

στερό Κόμμα Σουηδίας), στη Γερ

μανία (Κόμμα του Δημοκρατικού Σο
σιαλισμού) τέως Ενιαίο Σοσιαλιστι

κό Κόμμα της Λαοκρατικής Γερμα

νίας, στην Ελβετία (Εργατικό Κόμ

μα Ελβετίας). Όλα αυτά τα κόμματα 

ανονικήδι, 

,παντήσει ή 

ιο ανέβαλε τt 

ρχόμενη Πέμm 

Για τις επιταγές 

~.~~~ξ.ι.~.~~~.~ ................ . 
Αγαπητή Σύ"ταξη, 

Εάν θέλετε να σταματή
σει η κλοπή επιταγών των 

Κοινωνικών ΑσφαλΙσεων, 
πρέπει να δοθεΙ διαταγή προς 
όλους εκεΙνους που εξαργυ
ρώνουν επιταγές των Κ.Α., 

δηλαδή τους υπαλλήλους 

τραπεζών, συνεργατικών 
ιδρυμάτων, υπεραγορές και 

ταχυδρομικούς υπαλλήλους, 
ότι πρέπει να ζητούν απα
ραιτήτως την ταυτότητα 
όσων προσέρχονται προς 

εξαργύρωση, εlτε εΙναι γνω

στοΙ τους εΙτε άγνωστοι. 
ΕκεΙνοl δε, που προσέρ

χονται για εξαργύρωση, κατ' 

εντολήν άλλου προσώπου, 
πρέπει να παρουσιάζουν την 

ταυτότητα του προσώπου 
εκεΙνου, καθώς και την ταυ
τότητα τη δική τους και να 

αναγράφεται επl της επιτα
γής ο αριθμός της ταυτότη

τάς του, το όνομά του και η 
διεύθυνσή του. Με τον τρόπο 

αυτό, εάν η επιταγή εΙναι κλα
πιμαΙα, θα μπορούν να τον 

βρΙσκουν και να τον συλλαμ-
6όνουν και οι τρόπεζες ν' 

αναλαμβάνουν την ευθύνη. 
ΝIΚΟΣIΩΑΝΝον 

Λεμεσός 

είναι δραστήρια μέλη του Φόρουμ 

της Νέας Ευρωπα'ίκής Αριστεράς. 
Αν θα θέλαμε να βρούμε κάποια κοι
νά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, σ' 

αυτό το Κίνημα της Νέας Αριστεράς, 

αυτά είναι η διεύρυνση του ορίζοντα 

των κοινωνικών αγώνων σε σημείο 

που να υπερβαίνει τα παραδοσιακά 
αριστερό ρευματα και το συνεχή διά

λογο με ολόκληρο το φάσμα των κοι
νωνικών δυνάμεων, νοουμένου ότι 

δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις 

στα ερωτήματα της εποχής μας. 
ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ 

Λεμεσός 


	AD1_133

