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πολιτική

Πλώρη για τις Προεδρικές
έβαλε ο Αναστασιάδης και
το κυπριακό σε δεύτερη
μοίρα
Είναι πλέον ξεκάθαρο
ότι ο κ. Αναστασιάδης
μαζί με το ΔΗΣΥ έχουν
βάλει πλώρη για τις
Προεδρικές του 2018.
Αυτό αποδεικνύεται
πέραν πάσης αμφιβολίας
με τις τελευταίες εξελίξεις.
Για μια ακόμη φορά, ο ΔΗΣΥ φαίνεται έτοιμος να θυσιάσει ξανά την Κύπρο στο
βωμό των επιδιώξεων του.Άλλωστε το ίδιο έκαναν το 1993 με τον ενταφιασμό
των ιδεών Γκάλι, με την πυραυλολογία και την πολιτική του ενεργού ηφαιστείου
παραμονές των προεδρικών εκλογών του 1998, το ίδιο έκαναν και το 2013 όταν
μοίραζαν απλόχερα δεσμεύσειςγια να εξασφαλίσουν τη στήριξη της ηγεσίας
του ΔΗΚΟ.Δυστυχώς τον ίδιο εαυτό επαναλαμβάνουν και σήμερα, χωρίς να
αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης και το ενδεχόμενο η πατρίδα
μας να οδηγηθεί σε περιπέτειες είναι ορατό, που μόνο αρνητικές συνέπειες θα
έχουν για την υπόθεση του λαού μας.
Απευθύνουμε ξεκάθαρη έκκληση στον κ. Αναστασιάδη.Τον καλούμε να εργαστεί
με συνέπεια, υπομονή, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, εξαντλώντας όλα
τα περιθώρια για επίτευξη λύσης. Με εμμονή στις θέσεις αρχών, τα ψηφίσματα του
ΟΗΕ για το Κυπριακό, επιδεικνύοντας την ανάλογη ευελιξία και αποδεικνύοντας
έμπρακτα τη θέληση του για διάλογο και λύση.

Συμμαχία
ενδιάμεσων
με στόχο την
καρέκλα
Τα κόμματα του
«ενδιάμεσου» χώρου
είναι βέβαια πολύ
ευχαριστημένα από
τη στροφή του κ.
Αναστασιάδη, ο οποίος
πλέον ταυτίζεται μαζί
τους. Οι αποφάσεις τους βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με το στόχο τους, που δεν
είναι άλλος από τις προεδρικές εκλογές.Έτσι, αφού «δημοκρατικά» συμφώνησαν
πρώτα στο πρόσωπο που στηρίζουν σαν υποψήφιο, χωρίς πρώτα να συμφωνήσουν
ένα πλαίσιο αρχής, πρόταξαν τώρα το σύνθημα της «Νέας Στρατηγικής».
Βέβαια λησμονούν οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων ότι το ΔΗΚΟ δημόσια δηλώνει τη
στήριξη του στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με «σωστό περιεχόμενο», η ΕΔΕΚ
έχει αποκηρύξει επίσημα τηΔιζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία,ενώ η Αλληλεγγύη
επιδιώκει το ενιαίο κράτος. Στην ερώτηση τι εννοούν όταν αναφέρονται σε «νέα
στρατηγική», πέραν από κάποιες αόριστες αναφορές δεν λαμβάνουμε ξεκάθαρες
απαντήσεις. Τα ίδια και παρόμοια, συμβαίνουν και με τη Συμμαχία Πολιτών.
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Προτεραιότητα του ΑΚΕΛ είναι η Κύπρος και η σωτηρία της
Για τοΑΚΕΛ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εμείς εμμένουμε στο στρατηγικό μας στόχο που δεν είναι άλλος
από τη λύση στα πλαίσια της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.Αυτός ο στόχος αποτελεί ένα οδυνηρό
συμβιβασμό, που έγινε όμως ως αποτέλεσμα του δίδυμου εγκλήματος που συντελέστηκε στην Κύπρο το
μαύρο Ιούλη του 1974.
Το ΑΚΕΛ θα ανακοινώσει τον υποψήφιο που θα στηρίξει ενόψει των προεδρικών εκλογών όταν φτάσει η
ώρα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η συζήτηση μεταξύ των μελών του Κόμματος στα πλαίσια ενός πολύ καλά
δομημένου δημοκρατικά διαλόγου. Η προσδοκία με την οποία φαίνεται ο λαός να αναμένει τις αποφάσεις
του ΑΚΕΛ αποδεικνύει περίτρανα την ανάγκη για αλλαγή και απαλλαγή από τις αντιλαϊκές πολιτικές που
φέρουν μαζί τους οι υπόλοιπες υποψηφιότητες.
Ιδιαίτερα η νέα γενιά, προσδοκά ότι το ΑΚΕΛ θα στηρίξει υποψηφιότητα που θα αγκαλιαστεί πλατιά από
τα ευρύτερα στρώματα του λαού.Υποψηφιότητα που θα φέρει πραγματικά την αλλαγή.

«Με το βλέμμα στο μέλλον, αλλάζουμε το παρόν» …το 30ο
Φεστιβάλ που θα γράψει ιστορία
Για μια ακόμη χρονιά, στις 5, 6 και 7 Ιουλίου η καρδιά της κυπριακής νεολαίας θα κτυπά στην τάφρο της
Πύλης Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Ένα φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, ορόσημο, αφού φέτος συμπληρώνονται 30
Φεστιβάλ νεανικής δημιουργίας, πολιτιστικής πανδαισίας και ποιοτικής ψυχαγωγίας. 30 Φεστιβάλ που
αποδεικνύουν ότι η μαζικότερη οργάνωση νεολαίας του τόπου, συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
του αγώνα, προκαλώντας την αγωνιστική ανάταση των νεανικών συνειδήσεων.
Η επιλογή του συνθήματος του Φεστιβάλ σε καμιά περίπτωση δεν είναι τυχαία. Το σύνθημα του φεστιβάλ
αποτελεί άμεση πρόσκληση στη νέα γενιά του τόπου και στην κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της να παλέψει
οργανωμένα αλλάζοντας το σήμερα, διεκδικώντας λύση του Κυπριακού, απελευθέρωση κι επανένωση
της πατρίδας μας. Αποτελεί πρόσκληση αγώνα κόντρα στις νεοφιλελεύθερες συντηρητικές πολιτικές
της Κυβέρνησης Αναστασιάδη –ΔΗΣΥ, που θέτουν στο περιθώριο τα δικαιώματα της νέας γενιάς και των
εργαζομένων. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η αλλαγή αποτελεί επιτακτική ανάγκη, μόνο έτσι θα έχουμε τη
δυνατότητα να ελπίζουμε σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Άλλωστε ως ΕΔΟΝ εργαζόμαστε με το βλέμμα στο
μέλλον για την κοινωνία της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
Όπως κάθε φορά, έτσι και τώρα, στο πολιτιστικό μέρος του 30ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών
θα υπάρχει πλούσιο ζωντανό πρόγραμμα σε τέσσερεις σκηνές με πλειάδα σχημάτων και καλλιτεχνών.
Απόδειξη ότι η ΕΔΟΝ συνεχίζει να αποτελεί πόλο καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής προσφοράς.
Στην Κεντρική Σκηνή που όπως πάντα φιλοξενεί τα σημαντικότερα και πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του
μουσικού στερεώματος, εμφανίζονται στις 5 Ιουλίου, οι πολλά υποσχόμενοι καλλιτέχνες Γιάννης Μαργάρης
και Κασσιανή Λειψάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια μοναδική συναυλία του Πάνου Κατσιμίχα, με
τις επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε. Στις 6 Ιουλίου ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Ζουγανέλης
αναλαμβάνουν να μας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη συναυλιακή εμπειρία. Στις 7 Ιουλίου η αυλαία του
30ου Φεστιβάλ θα πέσει με ένα ξεχωριστό ανεπανάληπτο αφιέρωμα στα 80 χρόνια από τη γέννηση του
Μάνου Λοΐζου. Μαζί στη σκηνή οι Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης
και Ασπασία Στρατηγού.

Προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου
Η αυλαία του κορυφαίου γεγονότος του καλοκαιριού έχει ήδη ανοίξει με δεκάδες προφεστιβαλικές εκδηλώσεις
που γίνονται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Οι τοπικές οργανώσεις της ΕΔΟΝ μέσα από τη διοργάνωση
περιφερειακών φεστιβάλ, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και αθλητικών διοργανώσεων, δίνουν βήμα
έκφρασης και δημιουργίας σε νεανικά σχήματα μεταφέροντας ταυτόχρονα τα μηνύματα του 30ουΦεστιβάλ
σε όλη την Κύπρο.
Με ενθουσιασμό και σκληρή δουλειά ανανεώνουμε το ραντεβού μας στις 5-6-7 Ιουλίου στην Τάφρο της Πύλης
Αμμοχώστου στη Λευκωσία.Είμαστε βέβαιοι ότι για μια ακόμη φορά το ΕΔΟΝίτικο κίνημα, θα γράψει ιστορία.
•Κώστας Δίπλαρος
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ
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ο 30ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ φιλοξενείται στις
5-6-7 Ιουλίου στην Πύλη Αμμοχώστου. Στις 7 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί
μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο,
του οποίου τα τραγούδια μέχρι σήμερα εμπνέουν με τα διαχρονικά μηνύματα
αντίστασης και αγώνα για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση.

Ο Μάνος Λοΐζος ήταν κυπριακής καταγωγής (ο πατέρας του καταγόταν από τους Αγίους
Βαβατσινιάς). Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε στην Αλεξάνδρεια, όπου και γεννήθηκε στις
22 Οκτωβρίου 1937. Στην εικοσαετή μουσική του διαδρομή έγραψε πλειάδα τραγουδιών και
συνεργάστηκε με πολλούς στιχουργούς όπως Γιάννη Νεγρεπόντη, Φώντα Λάδη, Μανώλη
Ραούλη, Δημήτρη Χριστοδούλου και Λευτέρη Παπαδόπουλο, με τον οποίο γνωρίστηκε το
1965 και έγιναν αχώριστοι φίλοι. Τα τραγούδια του, γεμάτα λυρισμό, κοινωνική ευαισθησία
και πολιτικά μηνύματα, ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο
Γιάννης Καλατζής, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, η Χάρις Αλεξίου, ο
Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρία Φαραντούρη, ο Στέλιος Καζαντζίδης και
η Δήμητρα Γαλάνη.
Από μικρός, αντιλαμβάνεται την κλίση του στη μουσική και έτσι επιλέγει να μάθει βιολί και
αργότερα κιθάρα. Το 1960 κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων συνθέτει το πρώτο
του τραγούδι: «Το τραγούδι του δρόμου», ένα ποίημα του Λόρκα, το οποίο είδε δημοσιευμένο
σε μια εφημερίδα.
Τον Απρίλη του 1962, γίνεται ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Σ.Φ.Ε.Μ. (Σύλλογος Φίλων
Ελληνικής Μουσικής), με στόχο την προβολή νέων δημιουργών. Οι επαφές του Μάνου μέσα
από το σύλλογο με το Μίκη Θεοδωράκη, το Διονύση Σαββόπουλο, τη Μαρία Φαραντούρη, το
Μάνο Ελευθερίου και άλλους, υπήρξαν καθοριστικές τόσο για τη μουσική του πορεία όσο και
για τις πολιτικές του ιδέες.
Το 1967 με το πραξικόπημα και τις συλλήψεις του Διονύση Σαββόπουλου και του Μίκη
Θεοδωράκη, αναγκάζεται να καταφύγει για λίγο στην Αγγλία. Όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, 6
μήνες μετά, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τον οποίο κυκλοφορούν
το δίσκο «Ο Σταθμός».
Το 1971, ενώ ήδη κυκλοφορεί ο δίσκος «Να ‘χαμε
τι να ‘χαμε», ο Μάνος δουλεύει τον «Τσε» και την
«Πρώτη Μάιου», τραγούδια που δεν μπορούσαν να
κυκλοφορήσουν ακόμη λόγω της λογοκρισίας.

Το 1977 ο Μάνος
Λοϊζος συμμετείχε
στη συναυλία πδος τιμήν του
7ου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ στη
Σχολή Τυφλών, γεγονός που
αποδεικνύει τη στενή σχέση
που είχε με την Οδγάνωση μας
και τους αγώνες της

Στις 17 Νοεμβρίου του 1973, την ημέρα της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, τα «όργανα» του καθεστώτος δεν δίστασαν
να τον συλλάβουν μπροστά στα μάτια της κόρης του και να
τον οδηγήσουν στα μπουντρούμια της χωροφυλακής Νέας
Ιωνίας. Τελικά 9 μέρες αργότερα, αφήνεται ελεύθερος.

Με την πτώση της Χούντας το 1974 ο Μάνος μπορεί επιτέλους να κυκλοφορήσει σε δίσκους τραγούδια, που
η λογοκρισία δεν άφηνε να κυκλοφορήσουν. Το 1975 κυκλοφορούν οι δίσκοι «Τα Νέγρικα», ένας κύκλος
τραγουδιών που αναφέρονται στον αγώνα επιβίωσης των νέγρων, στην φτώχεια και την εξαθλίωση τους σε
ποίηση Γιάννη Νεγρεπόντη, «Τα Τραγούδια του Δρόμου», που περιλάμβαναν τραγούδια όπως «Ο Δρόμος», «Ο
Στρατιώτης», «Τσε», «Το Ακορντεόν», «Γ΄ Παγκόσμιος», «Ο Μέρμηγκας», «Μη με ρωτάς». Κατά τη διάρκεια
της μεταπολίτευσης συμμετέχει στις μεγάλες λαϊκές συναυλίες της εποχής. Την τριετία 1974 - 1977 υπήρξε
ένας από τους βασικούς εκφραστές του πολιτικού τραγουδιού.
Το 1977 ο Μάνος Λοϊζος συμμετείχε στη συναυλία προς τιμήν του 7ου Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ στη Σχολή Τυφλών,
γεγονός που αποδεικνύει τη στενή σχέση που είχε με την Οργάνωση μας και τους αγώνες της.
Στις 11 Οκτωβρίου του 1981 εισάγεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο με διάφορα προβλήματα υγείας. Λίγο
αργότερα όμως θα βγει από το νοσοκομείο και θα κυκλοφορήσει το δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη», από
τα ποιήματα του Ναζίμ Χικμέτ σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου. Τελικά η κατάσταση της υγείας του τον αναγκάζει
να ταξιδέψει στη Μόσχα για εξετάσεις. Στις 7 Σεπτεμβρίου το 1982 παθαίνει και δεύτερο εγκεφαλικό. Οι γιατροί
θα τον κρατήσουν στη ζωή ως τις 17 του Σεπτέμβρη.
Ο Μάνος Λοΐζος, αν και έφυγε νωρίς κατάφερε να γίνει σύμβολο αγώνα και πάλης ενάντια στην εκμετάλλευση
και την κοινωνική αδικία. Σε αυτά τα πλαίσια, ως ΕΔΟΝ, τιμούμε τη μνήμη και το έργο του Μάνου αφιερώνοντας
την 3η νύχτα (7 Ιουλίου) του Παγκύπριου Φεστιβάλ στα 80 χρόνια από τη γέννηση του. Τα τραγούδια του που
αγαπήθηκαν και συνεχίζουν να αποτελούν σύμβολα αγών για τη νέα γενιά του τόπου μας θα ερμηνεύσουν οι
Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μιλτιάδης Πασχαλίδης και Ασπασία Στρατηγού ενώ θα μας
τιμήσει και με την παρουσία της η κόρη του Μυρσίνη Λοΐζου.
•Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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Στις 6, 7 και 8 Ιουλίου, εκεί στο γνωστό χώρο της πύλης
Αμμοχώστου στη Λευκωσία, θα κτυπάει η καρδιά της νέας γενιάς!
Το Φεστιβάλ αποτελεί ένα θεσμό, που για 65 χρόνια τώρα,
ολόκληρο το ΕΔΟΝίτικο οικοδόμημα, με ανιδιοτέλεια, μεράκι,
αλλά κυρίως την εθελοντική προσφορά κατάφερε να ριζώσει
στην καρδιά και στο μυαλό της νεολαίας. Ένα Φεστιβάλ γεμάτο
ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και αγωνιστικότητα που προσφέρει
μία εναλλακτική πρόταση ψυχαγωγίας αλλά και ένα οχυρό
αντίστασης, πάλης και εφαλτήριο αγώνων και διεκδικήσεων,
κατά της μαζικής υποκουλτούρας και των σάπιων πολιτιστικών
προϊόντων.
Ο θεσμός των Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ αγαπήθηκε και αγκαλιάστηκε
από τη νέα γενιά και ολόκληρο το λαό μας γιατί μέσα από αυτά,
είδαν να απεικονίζονται οι αγώνες, οι προσδοκίες και τα οράματά
τους, είδαν να απεικονίζονται οι σκέψεις και οι προβληματισμοί
τους, εξάλλου είναι γνωστό πως το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ πέρα από
ένα πολιτιστικό υπερθέαμα, αποτελεί και ένα κορυφαίο, πολιτικό
και κοινωνικό γεγονός.
Το 29ο ΠΦΝΦ θα πραγματοποιηθεί κάτω από το σύνθημα «Ζωή
χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη κι
επανενωμένη». Το φετινό σύνθημα καλεί το λαό και ιδιαίτερα
τη νέα γενιά, να παλέψει οργανωμένα για μια ζωή χωρίς τους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς τις στρατιωτικές επεμβάσεις
του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., χωρίς το θάνατο, την προσφυγιά,
την καταστροφή, χωρίς το φασισμό, το ρατσισμό και το
φονταμενταλισμό.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:30 •Έναρξη-Καλωσόρισμα.
20:35 •Συναυλία με τους Γιάννη Μαργάρη και την μπάντα του
«The Strangarts» και την Κασσιανή Λειψάκη.
21:15 •Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
21:20 •Τελετουργικό έναρξης.
21:30 •Ομιλία Γ.Γ. του Κ.Σ. ΕΔΟΝ Χρίστου Χριστόφια.
21:40 •Χαιρετισμός Aleyda Guevara για τα 50 χρόνια από τη
δολοφονία του πατέρα της και την επανάσταση στην Κούβα.
21:50 •Συναυλία με τον Πάνο Κατσιμίχα.

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:40 •Καλωσόρισμα.
20:45 •Χορευτικό Σχήμα.
21:00 •Χορευτικό Σχήμα.
21:15 •Συναυλία με τίτλο «Στης ταβέρνας τη γωνιά..», με τους
Μάριο Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα Καναρίνη, Αντώνη
Τσιανίδη και Νίκο Καμβίσιο.

ΜΠΟΥΑΤ

21:00 •Προβολή Ντοκιμαντέρ «This is not a coup».
23:30 •Δικοινοτικό Μουσικό Σχήμα «Limestone».
00:30 •Μουσικό Σχήμα.
01:30 •Μουσικό Σχήμα «Black and White».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα:
20:00- •Χορευτικό από το Λαογραφικό Όμιλο
20:30 «Αυκορίτισσα Φωνή».
•Θεατρικό από το παιδικό κίνημα
ΕΔΟΝοπούλων Ξυλοτύμπου.
Στο χώρο θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά
καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, face painting, μπαλονοκατασκευές,
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό,
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19:15 •«Κοινή Κουλτούρα – Κυπριακή Διάλεκτος»
Εισηγητές: Ιάκωβος Χατζηπιερή και Ορχάν Καπατάς,
συγγραφείς του κοινού λεξικού της Ελληνοκυπριακής
και Τουρκοκυπριακής διαλέκτου.
Χώρος Συζήτησης: Δικοινοτικό Στέκι

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

•Πρόγραμμα με επιδείξεις από Σχολές πολεμικών τεχνών.

ΓΩΝΙΑ ΤΕΧΝΩΝ

•Παρουσίαση Έργων από Κύπριους Δημιουργούς.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20:30 •Έναρξη-Καλωσόρισμα.
20:35 •Συναυλία με τίτλο «Βόλτα στα Βαλκάνια», με τους
«Windcraft Band».
21:20 •Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
21:30 •Χορευτικό από τους «Rebel Dancers Academy».
21:45 •Συναυλία με τους Λαυρέντη Μαχαιρίτσα,
Γιάννη Ζουγανέλη και Παυλίνα Βουλγαράκη.

20:40
20:45
21:00
21:15

21:00
23:30
00:30
01:30

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ
•Καλωσόρισμα.
•Χορευτικός Όμιλος «Όραμα Πέρα Χωρίου».
•Χορευτικό σχήμα.
•Παραδοσιακή Βραδιά με τους Βασιλική Χατζηαδάμου
και Μιχάλη Χατζημιχαήλ.

ΜΠΟΥΑΤ

•Προβολή Ντοκιμαντέρ «The motorcycle diaries».
•Μουσικό Σχήμα Μάριου Θεοδώρου.
•Μουσικό Πρόγραμμα με το Μάριο Σιάτη.
•Μουσικό Σχήμα «Προοδευτικής Κ.Φ. Θεσσαλονίκης».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ
20:0020:30

Παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα:
•Χορευτικό από τον Ποντιακό Σύλλογο
«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ».
•Χορευτικό από το παιδικό σχήμα του Πολιτιστικού
Ομίλου «ΤΟ ΟΡΑΜΑ», Πέρα Χωριού-Νήσου.
Στο χώρο θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά
καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, face painting, μπαλονοκατασκευές,
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό,
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

•«Μαθαίνω τα δικαιώματά μου, διεκδικώ το μέλλον μου».
19:15 Εισηγητής: Βάσω Μωϋσέως, Εκπαιδευτικός.
Χώρος Συζήτησης: Παιδότοπος

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

•Πρόγραμμα με επιδείξεις από Σχολές πολεμικών τεχνών.

ΓΩΝΙΑ ΤΕΧΝΩΝ

•Παρουσίαση Έργων από Κύπριους Δημιουργούς.

Να παλέψει για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης ΔΗΣΥ,
ενάντια στην επίθεση των μονοπωλίων και του κεφαλαίου στα
εργασιακά δικαιώματα. Για μια ζωή στην κοινωνία της ισότητας,
της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του σοσιαλισμού.
Ταυτόχρονα, το κάλεσμα αγώνα δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο σε μια
ημικατεχόμενη πατρίδα, από τον αντικατοχικό αγώνα του λαού μας,
για απελευθέρωση κι επανένωση της Κύπρου μας. Αγώνας μαζικός
και επίμονος, για ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού που θα μας
απαλλάξει από την κατοχή, τον εποικισμό, τις ξένες εξαρτήσεις και
επεμβατικά δικαιώματα, που θα αποκαταστήσει τις βασικές ελευθερίες
και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων,
Τουρκοκυπρίων, Αρμένηδων, Μαρωνιτών και Λατίνων.
Ας γιγαντώσουμε, λοιπόν, την ελπίδα που ονομάζεται νεολαία και
Αριστερά.
Τώρα είναι η ώρα να τραβήξουμε άφοβα μπροστά και μόνο μπροστά.
Δίνουν το παρόν τους στο 29ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών οι σημαντικότερες μουσικές παρουσίες του ελλαδικού
χώρου! Στις 8 Ιουλίου η Νατάσα Μποφίλιου και ο Μπάμπης Στόκας,
στις 7 Ιουλίου οι Θάνος Μικρούτσικος και Μίλτος Πασχαλίδης και στις
8 Ιουλίου ο Πάνος Μουζουράκης και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

«Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη
κι επανενωμένη».
Ραντεβού λοιπόν… στο Φεστιβάλ!

ΚENΤΡΙΚΉ ΣΚΗΝΗ

20:30 •Έναρξη-Καλωσόρισμα.
20:35 •Συναυλία με ακούσματα από στοιχεία ροκ, λαϊκής,
παραδοσιακής ελληνικής και κυπριακής μουσικής με
το Μουσικό Σχήμα «Περιπλανώμενοι».
21:15 • Φιλμάκι ΕΔΟΝ.
21:20 •Είσοδος ΕΔΟΝόπουλων.
21:30 •Ομιλία Γ.Γ. της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού.
21:40 •Συναυλία – Αφιέρωμα στα 80 Χρόνια από τη γέννηση
του Μάνου Λοϊζου με τους Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη
Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη
και Ασπασία Στρατηγού.

20:40
20:45
21:00
21:15

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

•Καλωσόρισμα.
•Χορευτική Ομάδα Σωματείου «Άδωνη Ιδαλίου».
• Χορευτικό σχήμα.
•Συναυλία αφιερωμένη στο Ρεμπέτικο Τραγούδι
με το Μουσικό Σχήμα «Ρεμπέτικη Φα Τριάς».

ΜΠΟΥΑΤ

21:00 •Προβολή Ντοκιμαντέρ. «Προσωπική Υπόθεση».

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

20:00- Παιδικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα:
20:30
•Χορευτικό από τη Σχολή Χορού
«Εύα Κυπριανού», Δαλιού.
Στο χώρο θα υπάρχουν δραστηριότητες για παιδιά
καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
Γωνιές: φουσκωτό, face painting, μπαλονοκατασκευές,
ζωγραφική, χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό,
περιβαλλοντική γωνία, και πολλά άλλα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19:15 •«Η ζωή, η δράση και το κληροδότημα

του Ernesto Che Guevara».
Εισηγητές: Aleyda Guevara, κόρη του μεγάλου
Επαναστάτη Ernesto Che Guevara.
Χώρος Συζήτησης: Διεθνούπολη

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

•Πρόγραμμα με επιδείξεις από Σχολές πολεμικών τεχνών.

ΓΩΝΙΑ ΤΕΧΝΩΝ

•Παρουσίαση Έργων από Κύπριους
Δημιουργούς.

Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης

Παρουσίαση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων: ξυλογλυπτική, αργυροχοϊα,
αγγειοπλαστική, ψαθάκι, ψηφιδωτό, κατασκευή καρέκλας.
Παραδοσιακό φούρνισμα ψωμιών - Παρασκευή Μαρμελάδας - Ψήσιμο
Σιουσιούκου και Παλουζέ - Ψήσιμο λοκμάδων.

Διεθνούπολη • Θεματικά Κέντρα • Μαθητικό Στέκι • Φοιτητικό Στέκι • Στέκι Νέων Εργαζομένων • Δικοινοτικό Στέκι • Παιδότοπος
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αν να έχουν δώσει «όρκο» οι κυβερνώντες , ακολουθούν με ευλάβεια «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» την πολιτική που ακολούθησαν την δεκαετία Κληρίδη ,
αλλά και τα προηγούμενα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης. Ενόψει των Προεδρικών εκλογών, συνεχίζουν πιο εντατικά να προωθούν τη Συναγερμοποίηση
της δημόσιας υπηρεσίας.
Τελευταίο (μέχρι την στιγμή που γράφεται το άρθρο) , βήμα είναι και η άμεση παύση του μέχρι πρότινος Υπαρχηγού Αστυνομίας μόνο με την υποψία ότι
διέρρευσε έγγραφα. Με τον Αναστασιάδη και το ΔΗΣΥ να μην κρατούν την ίδια έστω στάση που κράτησαν για παράδειγμα στην υπόθεση του τέως Βοηθού
Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου. Σε μια υπόθεση δηλαδή, που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωνε ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του
αντιθέτου, που υπερασπίστηκε μέχρις εσχάτων τον τέως Βοηθό Εισαγγελέα, ερχόμενος σε ρήξη με τον Γενικό Εισαγγελέα και που εμφανίστηκε στο Δικαστήριο
ως μάρτυρας υπεράσπισης του υπόδικου, για πολύ σοβαρές κατηγορίες, κ. Ερωτοκρίτου.

Βόλεμα ημετέρων και
Συναγερμοποίηση της
κρατικής μηχανής...
Το βόλεμα ημέτερων, ο διορισμός των «άριστων
των αρίστων», που για να λέμε και την αλήθεια ήταν
«ολόσωστοι» στο ρουσφέτι και στη διαφθορά (που στον
ΔΗ.ΣΥ το έχουν στο DNA τους). Όχι μόνο δεν άφησαν
καρφίτσα, μη Συναγερμική, να πέσει σε καρέκλα ή
σε εκ των έσω πληροφόρηση αλλά καρατομούν και
όσους δημόσιους λειτουργούς δεν τους θεωρούν δικούς
τους ή αποτελούν εμπόδιο στους κομματικούς τους
σχεδιασμούς.
Όπως για παράδειγμα, οι ρουσφετολογικές αποσπάσεις
του Υπουργείου Παιδείας το 2016, που προσπάθησε να
δικαιολογήσει τότε ο Υπουργός Παιδείας. Δικαιολογίες
που μόνο σαν κακόγουστο αστείο ακούστηκαν στους
πολίτες. Άλλο παράδειγμα ήταν οι πρόσφατες
προαγωγές στο Αστυνομικό σώμα, για τις οποίες ο Υπ.
Δικαιοσύνης όχι μόνο δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις,
αλλά αρκέστηκε σε ακόμα ένα «κακόγουστό αστείο».
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, του βολέματος εντάσσεται
όπως φαίνεται και η απόσπαση δημόσιας λειτουργού
από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, που «Ω τι σύμπτωση» είναι η
Σάβια Ορφανίδου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του
ΔΗΣΥ.
Δυστυχώς, η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ
έχει καταστήσει συνήθεια και πρακτική τη διαρκή
αντιπαράθεσή της με ανεξάρτητους θεσμούς και
αξιωματούχους. Πότε με τον Γενικό Ελεγκτή, πότε με
το νομικό της σύμβουλο, τον Γενικό Εισαγγελέα. Η
διαρκής σύγκρουση και αντιπαράθεση της κυβέρνησης
με τους ανεξάρτητους θεσμούς είναι ακόμη μια απόδειξη
του ετσιθελισμού και του αυταρχισμού που τη διακρίνει.

Και όλα αυτά την ίδια ώρα που η
κοινωνία νοσεί, με το σύστημα Υγείας
της να καταρρέει και την κυβέρνηση να
προσπαθεί να εξυπηρετήσει ιδιωτικά
συμφέροντα.
Την ίδια ώρα που οι νέοι αυτού του τόπου
μεταναστεύουν, αφού είτε δεν μπορούν
να συνεχίσουν να ζουν ως Άνεργοι είτε
δεν αντέχουν να ζουν με τα εξαντλητικά
ωράρια, τους μισθούς πείνας και την
όλο και πιο αισχρή εκμετάλλευση που
τυγχάνουν.
Βέβαια εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι η
κυβέρνηση έκανε προσπάθεια να μειώσει
τη μετανάστευση με το κλείσιμό των
Κυπριακών Αερογραμμών. Και την «Ω
τι σύμπτωση» εκπροσώπηση ιδιωτικής
αεροπορικής εταιρείας από το δικηγορικό
γραφείο του Αναστασιάδη.
Η δεξιά όποτε βρισκόταν στην κυβέρνηση
(ακόμα και όταν ήταν αντιπολίτευση),
λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί
αυταρχικά με το δόγμα «αποφασίζουμε
και διατάσσουμε».
Όταν χρειάζεται περιφρονεί στην
κυριολεξία την Βουλή προκειμένου να
περάσει ετσιθελικά η Κυβέρνηση τις θέσεις
της, χωρίς διάλογο και χωρίς συνεννόηση.
Άλλες φορές πάλι όταν η Δεξιά χρειάζεται
να περιφρονεί κυβερνήσεις με τις οποίες
διαφωνεί μετατρέπει την Βουλή σε
κυβερνώσα Βουλή για να γίνει το δικό
της.

Υπάρχει Διέξοδος:
ΙΣΧΥΡΟ ΑΚΕΛ
ΠΑΝΤΟΥ...

Η Κύπρος δεν μπορεί και δεν θα παραμείνει
αγκιστρωμένη στα θέλω και στα μη της Δεξιάς
και των κατεστημένων της αστικής τάξης.
Δεν μπορεί ο εργαζόμενος λαός να υπομένει
άλλο τα βάρη δίχως ελπίδα.. Έχουμε χρέος,
ως εργατική τάξη να σταματήσουμε αυτή την
κατηφόρα. Να σταθούμε απέναντι σε όσους
νομίζουν ότι αυτός ο τόπος είναι τσιφλίκι τους∙
και να τους κατεβάσουμε από το αλαζονικό
τους βάθρο.
Ο εργαζόμενος Λαός, οφείλει να γυρίσει
τον ήλιο για να ξημερώσει για αυτόν μια
καινούργιά μέρα όπου θα είναι πραγματικός
αφέντης του τόπου του.
Και για να το καταφέρει, χρειάζεται ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
χρειάζεται να βγει στην ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ, για την
ΑΝΑΤΡΟΠΗ τους.
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την
ενδυνάμωση του ΑΚΕΛ. Γιατί μόνο με το κόμμα
του Λαού ισχυρό στις γειτονίες, στα σχολεία,
στα πανεπιστήμια, στους χώρους δουλειάς και
στα στέκια νεολαίας , με ισχυρό ΑΚΕΛ παντού
και ΤΩΡΑ και ΠΑΝΤΑ, θα γυρίσουμε τον ήλιο.
•Αντρέας Χατζηκαλλής
Μελος ΚΣ ΕΔΟΝ
Συντακτική Επιτροπη «Ν»
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φεστιβάλ

Με το σύνθημα «Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι Κοινή Πατρίδα - Κοινός
Αγώνας» και «Ολοι μαζί για την αλλαγή» η Πύλη Αμμοχώστου υποδέχεται στις
4-6 Ιουλίου του 1997 το 16° ΠΦΝΦ.
Το 17° ΠΦΝΦ, πραγματοποιείται στις 8-10 Ιουλίου, την περίοδο που η ΕΔΟΝ
γιορτάζει τα 55 χρόνια της με κύριο σύνθημα «Δύναμη από το παρελθόν, Όραμα
για το Μέλλον».
Μετά από δύο χρόνια, τον Σεπτέμβρη του 2001, η ΕΔΟΝ με σύνθημα «δίνουμε
χρώμα στα όνειρα μας» πραγματοποιεί το 18° Φεστιβάλ της.
Το 2003, η ΕΔΟΝ μαζί με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους, μετά από 31
χρόνια, βροντοφωνάζουν ότι «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» στα πλαίσια
του 19ου ΠΦΝΦ.
Ένα χρόνο πριν τα 80χρονα του Κόμματος, η ΕΔΟΝ διοργανώνει το 20° ΠΦΝΦ
με σύνθημα «Με φάρο την ένδοξη ιστορία της Αριστερός, χαράσσουμε τον δρόμο
για επανένωση, ειρήνη, κοινωνική πρόοδο».
Το 2007, με σύνθημα «Οι νέοι δε γυρίζουν πίσω - Μαζί συνεχίζουμε για νέες
κατακτήσεις» διοργανώνεται το 21° ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ. Σ’ αυτό το Φεστιβάλ
απευθύνει χαιρετισμό ο τότε υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας και ΓΓ του ΑΚΕΛ, Δημήτρης Χριστόφιας.

Σ

τις 9-12 Ιουλίου 1959 πραγματοποιείται στη Λεμεσό το 1° Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ κάτω
από το σύνθημα «Ειρήνη-Φιλία». Στόχος αυτού του Φεστιβάλ ήταν η διάδοση των θέσεων της
νεοϊδρυθείσας οργάνωσης και η προβολή της συμβολής της νεολαίας στην προσπάθεια για λύση
των προβλημάτων του τόπου. Στην τελική εκδήλωση του Φεστιβάλ, 25 χιλιάδες νέοι δείχνουν με
το παρών τους την υποστήριξη τους στα ιδανικά, τις αξίες και τους στόχους της ΕΔΟΝ.

Ιστορικό ήταν το 2° Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ που πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Ιουλίου 1960 στο
Βαρώσι. Ξένα συγκροτήματα και ξένες αντιπροσωπείες, που καλέστηκαν από την ΕΔΟΝ για να παρευρεθούν
στο Φεστιβάλ, με κύριο θέμα την αντίθεση της νεολαίας στην πυρηνικοποίηση των Βρετανικών Βάσεων στην
Κύπρο, εμποδίστηκαν να εισέλθουν στην Κύπρο από το Αγγλικό μεταβατικό καθεστώς. Αυτό το Φεστιβάλ της
ΕΔΟΝ, που είχε τη μορφή συλλαλητηρίου, κατάφερε να συγκεντρώσει 50 χιλιάδες κόσμο.
Μετά από δύο χρόνια διοργανώνεται το 3° Παγκύπριο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ (4-8 Ιουλίου 1962 στο Βαρώσι),
προς τιμήν του 8ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Το σύνθημα του Φεστιβάλ, όπως και των
προηγούμενων δύο, ήταν «Ειρήνη-Φιλία».
Στις 7,8,9 του Ιούλη του 1967 πραγματοποιήθηκε το 4° Παγκύπριο Φεστιβάλ με σύνθημα «Ειρήνη, Ελευθερία,
Αλληλεγγύη» και ήταν αφιερωμένο στην ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς και
για την απαλλαγή της Κύπρου από τις βρετανικές βάσεις.

Το 2009 διοργανώνεται το 22° ΠΦΝΦ με σύνθημα «Για την Κύπρο της επανένωσης,
στον κόσμο της ειρήνης».
Το 2010, διοργανώνεται έκτακτα, μετά από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου
της ΕΔΟΝ, το 23° ΠΦΝΦ. 20 χιλιάδες νέοι που δίνουν το παρών τους στο
Φεστιβάλ, κατορθώνουν να στείλουν βροντερά μηνύματα και έτσι το 23° Φεστιβάλ
μένει στην ιστορία ως ένα από τα πιο επιτυχημένα των προηγούμενων 20 χρόνων.
Τα 60 χρόνια Φεστιβαλικού Κινήματος τιμούνται στο 24° ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ τον
Ιούλιο του 2011. Κάτω από το σύνθημα «Δύναμη η Νεολαία - Ελπίδα η Αριστερά»,
χιλιάδες νέοι συστρατεύονται με τον αγώνα της πρωτοπόρας ΕΔΟΝ.
Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ παίρνει την ιστορική απόφαση το 2012 για την
πραγματοποίηση των Παγκύπριων Φεστιβάλ κάθε χρόνο. Έτσι το 25° ΠΦΝΦ
θα αποτελέσει σταθμό για το Φεστιβαλικό Κίνημα της Κύπρου.
Το 26ο ΠΦΝΦ πραγματοποιείται στις 3 – 5 Ιουλίου 2013 με το σύνθημα «Οργάνωση
– Αντίσταση – Προοπτική, με τη Νεολαία για το Λαό μας», στέλλοντας μηνύματα
αντίστασης στις αντιλαϊκές πολιτικές της νεοεκλεγείσας τότε διακυβέρνησης
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ.
Στις 2 – 4 Ιουλίου του 2014 πραγματοποιήθηκε το 27ο ΠΦΝΦ με σύνθημα «Δε
βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα».

Τα Δεκάχρονα της ΕΔΟΝ γιορτάστηκαν στις 18-20 Ιουλίου 1969 στο Βαρώσι με το 5° Παγκύπριο Φεστιβάλ
μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και μέσα από προσπάθειες ματαίωσης από αντιδραστικούς κύκλους. Σε
τρία οικήματα του Λαϊκού Κινήματος στην Αμμόχωστο, που πραγματοποιούταν το Φεστιβάλ, τοποθετήθηκαν
βόμβες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου. Οι ΕΔΟΝίτες και οι φίλοι της ΕΔΟΝ δίνουν την απάντηση
σε αυτές τις φασιστικές ενέργειες με μία μεγάλη διαδήλωση στο τέλος του Φεστιβάλ.

Το 28ο ΠΦΝΦ, στις 7-8-9 Ιουλίου 2015 γράφτηκε με τα πιο χρυσά γράμματα στην
πρόσφατη ιστορία των Φεστιβάλ. Πέραν των 25 χιλιάδων κόσμου πέρασαν από
το Φεστιβάλ, δηλώνοντας πως ο λαός μας δεν λυγίζει μπροστά στις δυσκολίες.
Χαρακτηριστικό το σύνθημα του Φεστιβάλ «Ανυπότακτη νεολαία, για αξιοπρέπεια
στη ζωή».

Δύο χρόνια πριν την τουρκική εισβολή, τον Ιούλιο του 1972, πραγματοποιείται το 6° Παγκύπριο Φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ με ένα έντονο αντιιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, ενάντια στα διχοτομικά ΝΑΤΟϊκά σχέδια για την
Κύπρο. Παράλληλα οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στην αλληλεγγύη στον αγωνιζόμενο λαό του Βιετνάμ.

«Ζωή χωρίς πολέμους κι εκμετάλλευση, σε μια πατρίδα λεύτερη κι επανενωμένη»
ήταν το σύνθημα του 29ου ΠΦΝΦ που πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Ιουλίου 2016.

Το 7° Παγκύπριο Φεστιβάλ, το 1977, που θα ήταν και το πρώτο μετά το δίδυμο έγκλημα του 1974 δεν
ολοκληρώνεται λόγω του θανάτου του Μακάριου. Προλαβαίνουν να πραγματοποιηθούν όμως οι προφεστιβαλικές
εκδηλώσεις με σύνθημα «Για αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, για τη σωτηρία της Κύπρου» και με έντονο το
κλίμα διαμαρτυρίας για το διπλό έγκλημα του 1974.
Το πρώτο ολοκληρωμένο Φεστιβάλ μετά το πραξικόπημα και την εισβολή είναι το 8° Παγκύπριο Φεστιβάλ,
που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό το 1979 και ήταν αφιερωμένο στα 35 χρόνια ΑΟΝ-ΕΔΟΝ. Με σύνθημα
«35 χρόνια πάλης στην υπηρεσία του λαού για λευτεριά και κοινωνική πρόοδο», μετατρέπεται σε βήμα
διαμαρτυρίας και αντίστασης για το διαμελισμό της Κύπρου.
Την 1η Αυγούστου του 1982, πραγματοποιείται στη Λευκωσία το 9° ΠΦΝΦ (Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας
και Φοιτητών). Είναι από τα πρώτα Φεστιβάλ που έχουν έντονο πολιτιστικό χαρακτήρα (στα προηγούμενα
είχαν και αθλητικό χαρακτήρα). Το σύνθημα αυτού του Φεστιβάλ ήταν «Για τη λευτεριά της Κύπρου, ειρήνη,
ύφεση, αφοπλισμό».
Το 10° ΠΦΝΦ πραγματοποιείται τη χρονιά που η AON- ΕΔΟΝ γιορτάζει τα 40 χρόνια ζωής και δράσης
της, έτσι το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με σύνθημα «40 χρόνια πάλης για λευτεριά, ειρήνη και κοινωνική
πρόοδο». Είναι το πρώτο Φεστιβάλ που διοργανώνεται στην πύλη Αμμοχώστου, στο χώρο που γίνονται και
τα σημερινά Φεστιβάλ.
Το 11° ΠΦΝΦ, διοργανώνεται στο ΓΣΠ το καλοκαίρι του 1986 στις 31 Ιουλίου - 2 Αυγούστου με σύνθημα
«Μαζί με τους Τουρκοκύπριους ενάντια στην κατοχή και το ΝΑΤΟ για λευτεριά, ειρήνη και σοσιαλισμό».
«Με την ελπίδα του σήμερα για ένα καλύτερο αύριο» ήταν το σύνθημα που φώναξαν οι νέοι προς τιμήν του
12ου ΠΦΝΦ στην Αγγλική σχολή στις 28-31 Ιουλίου το 1988.
Το 1990, στις 26-29 Ιουλίου, στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας η νεολαία του ΑΚΕΛ, μέσα από το 13° ΠΦΝΦ,
τονίζει ότι «Στα νιάτα το μέλλον, στην Αριστερά η ελπίδα».
Το 14° Φεστιβάλ, συγκεκριμένα στις 23-25 Ιουλίου, το 1992 πάει για μόνο μια χρονιά πίσω στη Λεμεσό στο
δημόσιο κήπο με σύνθημα «Είναι ωραίο να είσαι νέος» και «Παραμερίστε να περάσουμε».
Από το 1994 και το 15° Φεστιβάλ (22-24 Ιουλίου), που διεξήχθη με σύνθημα «Νέοι - Ελεύθεροι - Ωραίοι», τα
ΠΦΝΦ της ΕΔΟΝ καθιερώνονται πλέον να γίνονται στην Πύλη Αμμοχώστου στη Λευκωσία.

Κι έτσι φτάνουμε στο 30ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της
ΕΔΟΝ. 30 Φεστιβάλ νεανικής δημιουργίας, πολιτιστικής πανδαισίας και ποιοτικής
ψυχαγωγίας. 30 Φεστιβάλ οργανωμένης πάλης και αγωνιστικής ανάτασης των
νεανικών συνειδήσεων.
Ραντεβού στο 30ο Φεστιβάλ… να γράψουμε ιστορία!
•Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ευρωπαϊκά θέματα

O

Ευρωβουλευτής
Νεοκλής Συλικιώτης,
πρόεδρος
της
Αντιπροσωπείας του
Κοινοβουλίου για τις
σχέσεις με την Παλαιστίνη,
εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά
με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που αφορούσε την
στάση των δύο πλευρών στην
‘προσπάθεια’ επίτευξη λύσης στην
Μέση Ανατολή.
Η Ομάδα της GUE / NGL απείχε από
την ψηφοφορία διότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, μέσω του εν λόγω
ψηφίσματος υπογραμμίζει, πως
αψηφάει τον εξοπλισμό των
αποικιακών αποίκων του Ισραήλ
και τη βία που αυτοί διαπράττουν.
Μέσα στο ψήφισμα υπήρχαν και
κάποια θετικά όπως οι παράμετροι
για τους παράνομους οικισμούς,
οι αναφορές στην παλαιστινιακή
αραβική κοινότητα στο Ισραήλ, οι
εκτοπισμοί, οι κατεδαφίσεις και ο
λόγος για τα προϊόντα παραγωγής.
Παρά ταύτα το ψήφισμα δεν
περιείχε τον τρόπο με τον οποίο
η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), θα
μπορέσει να ασκήσει πιέσεις στο
Ισραήλ. Είναι πλέον δεδομένο τόσο
το ότι, το Ισραήλ μένει ατιμώρητο
παρά την παραβίαση του διεθνούς
δικαίου, όσο και η αποτυχία της
Ε.Ε. να ασκήσει αποτελεσματική
επιρροή για επίτευξη λύσης
στην Μέση Ανατολή. Eπίσης δεν
αναφέρεται η λέξη ‘’κατοχή’’, ούτε
αποδίδεται η ευθύνη στο κράτος
του Ισραήλ για τις ενέργειες που
εκτελεί θέτοντας σε κίνδυνο τη
λύση των δύο κρατών.
Επιπρόσθετα αγνοεί την καθημερινή
πραγματικότητα και τη βία που
εκφράζεται από μέρους του
Ισραήλ, παρά τη έκκληση για
απόχη από ‘μονομερείς ενέργειες’.
Είναι γεγονός πως δεν μπορεί
να εξισώνεται ο καταπιεστής με
τον καταπιεσμένο. Το Διεθνές
Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αναγνωρίζει πως η κατοχική
δύναμη έχει υποχρεώσεις έναντι
του πληθυσμού που έχει υπό
κατοχή, κάτι το οποίο το Ισραήλ
αγνοεί.

Μέσα από το ψήφισμα εξάγει κανείς
το συμπέρασμα πως οι Ισραηλινοί
και οι Παλαιστίνιοι βρίσκονται σε
ισότιμη βάση.
Το Ισραήλ εξακολουθεί να
παραβιάζει το άρθρο 2 της
‘Συμφωνίας Σύνδεσης Ε.Ε.
– Ισραήλ’, τηρώντας στάση
παραβίασης του διεθνούς δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ωστόσο, ο Κύπριος ευρωβουλευτής
ανέφερε ότι ορισμένα στοιχεία
του ψηφίσματος μπορούν να
χρησιμεύσουν ως βάση για το
μέλλον: “Το ψήφισμα καταδικάζει
σωστά τη συνεχιζόμενη επέκταση
του εποικισμού του Ισραήλ και
το νομοσχέδιο περί ρυθμίσεων,
το οποίο επικύρωσε αναδρομικά
τους οικισμούς που οικοδομήθηκαν
σε ιδιωτική παλαιστινιακή γη και
καταδικάζει τις κατεδαφίσεις
υποδομών Παλαιστινίων πολιτών
από το Ισραήλ - μερικές από τις
οποίες χρηματοδοτούνται από
την Ε.Ε. Θεωρώ θετικό ότι το
Κοινοβούλιο κάνει αναφορά στους
Παλαιστινίους πολίτες του Ισραήλ,
κατά των οποίων το Ισραήλ κάνει
διακρίσεις με δεκάδες νόμους και
αγνοώντας πως αξίζουν πλήρη
ισότητα”.
Επίσης σημείωσε ακόμη
“Επιβεβαιώνουμε εκ νέου την
υποστήριξή μας για τη λύση δύο
κρατών που βασίζεται στα σύνορα
του 1967, σε ένα ανεξάρτητο,
δημοκρατικό και βιώσιμο
παλαιστινιακό κράτος, βάσει του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης
και του πλήρους σεβασμού του
διεθνούς δικαίου”.
“Καθώς η ιστορική απεργία
πείνας εκατοντάδων Παλαιστίνιων
κρατουμένων φθάνει σε ένα μήνα,
καλούμε την Ε.Ε. να επέμβει
επειγόντως για να σώσει τη ζωή των
Παλαιστίνιων κρατουμένων και να
διασφαλίσει ότι θα ικανοποιηθούν
τα αιτήματά τους για τα βασικά
δικαιώματα”, κατέληξε ο κ.
Συλικιώτης.
Μάθε περισσότερα:
www.guengl.eu
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φεστιβάλ

Παιδότοπος
Ένα χαρούμενο περιβάλλον
για τα παιδιά, γεμάτο
χρώματα, μουσική και χορό.
Μεστό από επιμορφωτικά
παιχνίδια με επίκεντρο τα
δικαιώματα του παιδιού και
τα πανανθρώπινα αγαθά,
όπως η ειρήνη. Εκεί όπου
οι μικροί μας φίλοι θα
μπορέσουν να παίξουν στο
φουσκωτό αφότου φτιάξουν
τις δικές τους χειροτεχνίες,
ζωγραφιές, κατασκευές με
πηλό και διαλέξουν το δικό
τους μοναδικό σχέδιο για το
πρόσωπο (face panting).

Περίπτερα Εθελοντικών
Οργανώσεων
Μαθαίνουμε παρέα τη δράση
των εθελοντικών οργανώσεων
και την καθημερινή προσπάθεια
που καταβάλλουν για το δικό
τους λιθαράκι σε ένα καλύτερο
κόσμο.

Θεματικά Κέντρα:
Η πάλη μας σήμερα
ενάντια στην άνοδο
του νεοφασισμού και
του εθνικισμού
ουν οι
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πρόσωπο του, δεν πα
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5 χρόνια
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ιήσεις,
Ιδιωτικοποιήσεις, εκπο
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Φοιτητικό Στέκι

Στέκι Νέων Εργαζομένων
Νέοι εργαζόμενοι συζητούν για την
ανεργία, τους μισθούς πείνας, τη
μετανάστευση των νέων και την αύξηση
της μερικής απασχόλησης. Εδώ μπορείς
να μοιραστείς τις εμπειρίες σου και
να ανταλλάξεις απόψεις για μια πιο
δίκαιη κοινωνία, για εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα.
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Μαθητικό Στέκι
Γιατί και οι μαθητές έχουνε λόγο. Σε
ένα συναπάντημα μαθητών από όλες
τις πόλεις της Κύπρου, διασκεδάζουμε
και περνούμε ευχάριστα με
επιτραπέζια παιχνίδια και άλλες
εκπλήξεις.

Οργανώ
σου και
εσύ στην
ΕΔΟΝ

Οι αγώνε
ς
συλλογικ δίνονται μέσα α
πό
ή πάλη,
έλ
μεγάλη ο
ικογένεια α και εσύ στην
της ΕΔΟΝ
.

Δικοινοτικό

Στέκι

Ένα συναπάν
τη
το μέλλον το μα για
υ τόπου.
Η επανένωση
κ
ανάγκη συμφ αι η
ιλίωσης του
λαού μας, με
χα
είναι έτοιμη ν μόγελο
α σου
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αυτή την ανά
γκη.

Γωνιά λαϊκής παράδοσης
γγέλματα
Μαθαίνουμε παρέα για τα παραδοσιακά επα
αργυροχοεία,
μέσα από βιωματικό τρόπο, ξυγλογλυπτική,
σκευή καρέκλας..
αγγειοπλαστική, ψαθάκι, ψηφιδωτό, κατα
σιακά εδέσματα,
με την ευκαιρία να γευθείς ασφαλώς παραδο
όπως σιουσιούκο, παλουζέ και λοκμάδες.

Λαϊκή ταβέρνα
Αφιερώματα στο παλιό λαϊκό τραγούδι, αντάμα
με χορευτικούς, λαογραφικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους, που αναμένονται να μας παρασύρουν. Εσύ
ακόμη να ‘ρθεις στην λαϊκή ταβέρνα;

Γωνιά τεχνών

μα.
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Αθλητική γωνιά

που θα συμβάλλει
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ην εμπορευματοποί
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κόντρα στα σάπι
του αθλητισμού.
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EΔΟΝόπουλα

Η 1η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού. Η ημέρα
αυτή γιορτάζεται με διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ αφιερωμένα στο
παιδί. Μια ημέρα όμως, που δεν έχει μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα αλλά είναι εδώ
για να μας θυμίζει τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες ανεξαρτήτως τις χώρες του κόσμου,
αλλά και την υποχρέωση που έχουμε εμείς ως ενήλικες, ως κοινωνία αλλά και ως κράτος
απέναντι τους.

Τα παιδιά θύματα της εκμετάλλευσης και των πολέμων
Το παιδί αποτελεί μια ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες
βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως η ελευθερία η βασική εκπαίδευση, η υγεία, η ψυχαγωγία
και ο ελεύθερος-προσωπικός χρόνος καταπατούνται. Όλα αυτά είναι απόρροια του σάπιου
καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο αναγκάζει τα παιδιά να βγουν στην δουλεία με σκοπό
να ζήσουν τα ίδια και οι οικογένειες τους, αφού αποτελούν πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό
και πέφτουν εύκολα θύματα χειραγώγησης και εκμετάλλευσης. Αναγκάζονται να ζουν και να
δουλεύουν παράνομα σε άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες με αποτέλεσμα να βλάπτεται η υγεία
του, η σωματική, πνευματική, ψυχική, ηθική και πνευματική του ανάπτυξη. Τα παιδιά πρέπει
να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον όπου να επιτρέπεται και αναπτυχθούν όλα τα παραπάνω.
Η μόρφωση και η βασική εκπαίδευση των παιδιών, ενώ στις μέρες μας έχει αναγνωριστεί
και θεσπιστεί ως ένα βασικό δικαίωμα του παιδιού, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να ισχύει σε
απόλυτο βαθμό. Πολλά κράτη δεν παρέχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στα παιδιά έτσι
παρατηρείται μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού στις αποκαλούμενες «χώρες του τρίτου
κόσμου». Αυτό οδηγεί στην εύκολη μετατροπή του παιδιού σε χειραγωγημένο όν, έτσι που
να μην μπορεί να υπερασπιστεί να δικαιώματα του.
Οι φιλοδοξίες των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, οδηγούν καθημερινά ολοένα και περισσότερο
κόσμο στην προσφυγιά. Ανάμεσα τους και παιδιά που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την χώρα
τους και με διάφορα μέσα να μεταβούν σε άλλο τόπο. Πολλές φορές τα παιδιά αναγκάζονται
να χωρίστουν με την βία από τις οικογένειες τους, μπαίνοντας σε βάρκες, περπατώντας για
πολλές ώρες σε απάνθρωπες συνθήκες και βιώνοντας καταστάσεις που θα στιγματίζουν για
πάντα την μετέπειτα ζωή τους. Ο νόμος για τα δικαιώματα του παιδιού προνοεί πως κανένα
παιδί δεν πρέπει να χωρίζεται από την οικογένεια του με την βία και χωρίς να κρίνεται αυτό
απαραίτητο. Επίσης όλα τα παιδιά που είναι πρόσφυγες πρέπει να λαμβάνουν ειδική φροντίδα
και βοήθεια. Δυστυχώς στις μέρες μας όπου μαστίζει η ξενοφοβία και ο ρατσισμός, θύματα
της είναι και τα παιδιά, αφού από πολλές κοινωνίες λαμβάνουν εχθρική αντιμετώπιση και
ζουν σε άθλιες συνθήκες.

Αγώνας για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη
Ως ΕΔΟΝ θεωρούμε αδιανόητο να υπάρχουν ακόμη αυτές οι συνθήκες εν έτει 2017, σε ένα κόσμο
που θέλουμε να θεωρούμε ανεπτυγμένο και προοδευτικό. Διαχρονική θέση μας ήταν η υπεράσπιση
των δικαιωμάτων του παιδιού, η απαλλαγή τους από κάθε μορφή εκμετάλλευσης. Στηρίζουμε
το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ζουν ελευθέρα στην χώρα τους, να μορφώνονται να είναι
ελεύθεροι άνθρωποι με ίσα δικαιώματα χωρίς εκμετάλλευση. Με τη λειτουργία του Παιδικού
Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων διαχρονικά αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο κόσμο. Εντείνουμε ακόμη
περισσότερο τη δράση μας και αγγίζουμε καθημερινά θέματα που αφορούν το παιδί, τις συνθήκες
διαβίωσης του, την ποιότητα ζωής του και συνεχίζουμε με κάθε τρόπο την προσφορά μας στο
παιδί. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να ζούνε ειρηνικά,
χαρούμενα με ίσες ευκαιρίες στην ζωή απολαμβάνοντας όλα τους τα δικαιώματα. Αγκαλιάζουμε
όλα τα παιδιά του κόσμου και είμαστε στο πλευρό τους για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα
τους. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων θα
πραγματοποιήσει φεστιβάλ παιδιού, σε όλες τις επαρχίες, σε όλη την Κύπρο.
•Μαρία Κυριακίδη
Κεντρική Υπεύθυνη Γραφείου ΕΔΟΝόπουλων

μαθητές

Παναγιώτα Σιούκρα (Λεμεσός):

Ακόμα μια σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της,
όμως πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες και
με ανάμικτα συναισθήματα. Με το τέλος αυτής
της σχολικής χρονιάς σημαίνει και το τέλος
της συμμετοχής μας στο μαθητικό σκέλος της
οργάνωσης μας, στην ΠΕΟΜ. Αφενός το γεγονός
ότι θα μεταφερθούμε στο φοιτητικό τμήμα
της οργάνωσης, μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και
ανυπομονούμε να ριχτούμε στους φοιτητικούς
αγώνες. Αφετέρου, το ότι φεύγουμε από το
μαθητικό τμήμα της ΕΔΟΝ μας λυπεί αρκετά.
Στα 4 χρόνια αυτά που πέρασα από το μαθητικό
τμήμα, έμαθα να αγωνίζομαι για ένα καλύτερο,
πιο ανθρώπινο, πιο δημοκρατικό σχολείο, με
γνώμονα πάντα το συμφέρον των μαθητών. Να
αγωνίζομαι με ανιδιοτέλεια για τα εκάστοτε
μαθητικά προβλήματα και να δηλώνω παρόν στον
αντικατοχικό αγώνα της πατρίδας μας. Μας
έμαθε να βάζουμε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”
και να παλεύουμε για τα ιδανικά της αριστεράς.
Αναμφίβολα αυτά τα χρόνια στην ΕΔΟΝ, θα
μπορούσα να τα ονομάσω και σχολείο, η μόρφωση
που παρέχεται είναι διαφορετική, αλλιώτικη από
τη συνηθισμένη. Σε κάνει πρώτιστα άνθρωπο και
έπειτα έτοιμο να αγωνιστείς για τα δίκαια της
νεολαίας! Γιατί είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι
για την νεολαία, και ειδικά όταν οι αγώνες και
διεκδικήσεις σου επιφέρουν αποτελέσματα, η ηθική
ικανοποίηση είναι τεράστια. Και πιο συγκεκριμένα
οι μαθητικοί αγώνες έχουν την δίκη τους ομορφιά.
Συνεπώς τα μαθητικά χρόνια σε συνδυασμό
με την ΕΔΟΝ είναι τα καλύτερα. Γιατί είναι
διαφορετικό να είσαι ΕΔΟΝίτης. Ερχόμαστε από
πολύ μακριά και πάμε μακρύτερα!

Άντρεα Δαβίδ
(Λάρνακα):

12 χρόνια στα σχολεία
σχεδόν τα μισά γραμμένη
στην ΕΔΟΝ, χρόνια
μαθητικά, χρόνια
αγωνιστικότητας, χρόνια
τα οποία ποτέ δεν θα
ξεχαστούν απ’ την μνήμη
ενός ΠΕΟΜίτη. Τα σχολικά
μου χρόνια έχουν έρθει
στο τέλος τους και όλο
αυτό τον δρόμο δεν το
είχα διανύσει μονάχη
μου αλλά με την ΠΕΟΜ
στο πλάι μου, η οποία
είναι το αληθινό σχολείο
το οποίο θα πεθυμήσω.
Δεν πίστευα πως θα
μπορούσα να συνδυάσω
την όμορφη ξεγνοιασιά
του μαθητή, την ευθύνη
και πειθαρχεία ενός
τελειόφοιτου και σίγουρα
την τρέλα ενός ΕΔΟΝίτη.
Για ένα πράγμα είμαι
σίγουρη πως τα μαθητικά
τα χρόνια δεν τα αλλάζω
με τίποτα κι η ΕΔΟΝ
μου έδωσε το μυστικό
συστατικό της συνταγής!

Γιώργος Φαουζί
(Πάφος):

Ως τελειόφοιτος και ως ο
τελευταίος μου χρόνος ως
ΠΕΟΜίτης, τα συναισθήματα
μου είναι ανάμικτα. Ένας
υπέροχος κύκλος γεμάτος
εμπειρίες έχει τελειώσει.Στα
δύο χρόνια μου ως ενεργό
στέλεχος στην μαθητική
κοινότητα της ΕΔΟΝ, έχω
μάθει να διεκδικώ και να
αγωνίζομαι για τα δικαιώματα
μου. Τα μαθητικά συνέδρια
και διήμερα ήταν το δεύτερο
μου σχολείο, μάθαινα
πράγματα που στο σχολείο δεν
θα μπορούσα να τα μάθω.
Μπορώ να σας πω με σιγουριά
ότι το ΠΕΟΜίτικο σχολείο
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
διαμόρφωση του χαρακτήρα
μου. Κλείνοντας, θα ήθελα
να πω σε όσους μένουν πίσω
ότι πρέπει να συνεχίσετε
να αγωνίζεστε για ένα
ανθρώπινο και δημοκρατικό
σχολείο.

Ιούνης
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Γεωργία Σώζου
(Αμμόχωστος):

12 χρόνια στο σχολείο ήταν
αρκετά. Τα 3 τελευταία ήταν
διαφορετικά για εμένα. Ήταν
χρόνια γεμάτα, δημιουργικά,
αγωνιστικά, ήταν τα καλύτερα.
Ως ΠΕΟΜίτισσα, σε μια εποχή
που κυριαρχούν τα συμφέροντα,
μέχρι και στα σχολεία, έχω
μάθει να αγωνίζομαι για τα
δικαιώματα του κάθε συμμαθητή
μας. Έχω να μάθει να ‘μαι
άνθρωπος, να σκέπτομαι λογικά
και να προσπαθώ για το καλό
του μαθητικού κόσμου. Μέσα
από αυτή μου τη συμμετοχή
νιώθω πιο γεμάτη, πιο έτοιμη να
αγωνιστώ για τα μεγαλύτερα
προβλήματα του τόπου μας.
Εύχομαι και ταυτόχρονα
παροτρύνω τους μαθητές της
Κύπρου να οργανωθούν δίπλα
στην ΕΔΟΝ γιατί τα καλύτερα
χρόνια είναι αυτά που
αγωνίζεσαι. Είμαι περήφανη που
υπήρξα ΠΕΟΜίτισσα.
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Νικολέτα Παναγιώτου
(Λευκωσία):

Τα μαθητικά τα χρόνια λένε
ότι είναι τα καλύτερα. Αυτό
ενισχύεται όταν τα μαθητικά
σου χρόνια είναι γεμάτα με
οργανωμένους αγώνες κόντρα
στο σύστημα που μας θέλει
άπρακτους. Αυτό μας δίδαξε
η ΕΔΟΝ και αυτό έζησα στα 3
χρόνια ζωής μου στο μαθητικό
τμήμα της. Ειδικότερα φέτος,όπου
ήταν μια χρονιά που και εμείς οι
«μικροί» αγωνιστές αυτού του
τόπου δείξαμε το πραγματικό μας
μπόι, μπροστά στα όσα ήθελε να
περάσει με ετσιθελικούς λόγους
ο υπουργός και η κυβέρνηση.
Μια χρόνια που θα την θυμάμαι
για πάντα και που ομόρφυνε
το τέλος της σχολικής μου
ζωής. Αυτό που θα έλεγα εγώ
στους πιο μικρούς μαθητές
είναι να οργανωθούν και να
έρθουν πιο κοντά στην ΕΔΟΝ
και στην ΠΕΟΜ γιατί αυτό θα
κάνει τα μαθητικά τους χρόνια
αξέχαστα.
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λοκληρώθηκαν στις 28/5/17 οι εκλογικές
διαδικασίες σε όλους τους χώρους σπουδών
για την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Η
Προοδευτική Κ.Φ. με το πέρας των διαδικασιών
παρουσιάζεται ενισχυμένη τόσο αριθμητικά όσο
και σε ποσοστά, γεγονός που ισχυροποιεί την
θέση της, σε κάθε χώρο σπουδών ξεχωριστά,
όσο και σε συνολικό επίπεδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΠPOOΔEYTIKH Κ.Φ. 4480 ΨHΦOYΣ 41,34% (+1,1%)
Πρωτοπορία 4576 Ψήφους 42,23% (-1,5%)
Αναγέννηση 849 Ψήφους 7,8% (+0,2%)
Αγώνας 315 Ψήφους 2,91% (+0,8%)
Εφαεφπ 616 ψήφους 5,68% (-0,8%)
*δεν συμπεριλαμβάνονται οι εκλογές της ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης όπου
διαπράχθηκε νοθεία από τις παρατάξεις Πρωτοπορία-ΠΕΟΦ.

φοιτητές

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Προοδευτική κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη και αυτοδύναμη στις φοιτητικές ενώσεις του ΤΕΠΑΚ,
του ΑΞΙΚ, του πανεπιστημίου Frederick, της Τσεχίας, της Βουλγαρίας, του Ηρακλείου, της Μόσχας, της Καλαμάτας και της
Χαλκίδας. Επίσης η Προοδευτική έχει αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις εκλογές της ΕΦΕΚ Αθήνας.
Η ισχυροποίηση της Προοδευτικής Κ.Φ. δεν είναι τυχαία. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες και τις διεκδικήσεις που
έχει δώσει η παράταξη της Αριστεράς κατά τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτούς
που έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις ενάντια στο κουτσούρεμα της φοιτητικής μέριμνας. Ενδυνάμωσαν την παράταξη που δεν
συμβιβάστηκε αλλά βγήκε στους δρόμους, που κινητοποιήθηκε και αγωνίστηκε κόντρα στα κυβερνητικά αντιφοιτητικά και
αντιλαϊκά μέτρα.
Την ίδια στιγμή η Προοδευτική Κ.Φ. συνέχισε για ακόμη μια χρονιά να παραμένει συνεπής και να συνεχίζει δυναμικά τον
αντικατοχικό αγώνα. Υποστηρίξαμε με σθένος τη διαχρονική μας θέση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τη μόνη λύση
που μπορεί να επανενώσει τον τόπο και το λαό μας. Οι φοιτητές με την ενδυνάμωση της Προοδευτική Κ.Φ. έστειλαν ηχηρό
μήνυμα απελευθέρωσης και επανένωσης μακριά από εθνικιστικές και σωβινιστικές εξάρσεις.
Η Προοδευτική Κ.Φ. θα συνεχίσει με ακόμα περισσότερο σθένος στο δρόμο των αγώνων, των διεκδικήσεων και των κατακτήσεων.
Από την επόμενη των εκλογών σε κάθε χώρο σπουδών δίνουμε ξανά ραντεβού στα μικρά και στα μεγάλα προβλήμα των
συμφοιτητών μας, στα πανεπιστήμια, στα αμφιθέατρα, στις κινητοποιήσεις. Μαζί συνεχίζουμε για λ
ευτεριά, μόρφωση, δουλειά!
•Χρυσόστομος Παναγή
Επικεφαλής Προοδευτικής Κ.Φ.
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΕΔΟΝ

νέοι εργαζόμενοι
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ο τμήμα Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, πραγματοποίησε και φέτος την εκστρατεία του με τίτλο «Στον εργασιακό
μεσαίωνα απαντούμε με οργάνωση και αγώνα».

Η επιλογή του θέματος για τη φετινή εκστρατεία δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι συνθήκες φόβου και ανασφάλειας των
νέων εργαζομένων, ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανεργίας, ευνοούν την ένταση της εκμετάλλευσης και την καταστρατήγηση
των δικαιωμάτων τους. Αυτό εμφανίζεται σε χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι δεν είναι οργανωμένοι.

Οι συνθήκες σήμεδα:
Οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά για τους εργαζόμενους, μετά τις καταστροφικές αποφάσεις του Eurogroup του
2013 και των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Αναστασιάδη. Το βάρος από τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής
κρίσης, φορτώνεται στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στους νέους.
Οι πιέσεις προς τους εργαζόμενους να μην οργανώνονται στα συνδικάτα, οι ευέλικτες μορφές εργασίας, η αγορά υπηρεσιών,
τα προσωπικά συμβόλαια και κάθε μορφή εργατικής εκμετάλλευσης εντείνονται, με προφανή στόχο της εργοδοσίας να
αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και να εμποδίζεται η συλλογική διεκδίκηση. Σε αρκετούς
τόπους δουλειάς που θα έπρεπε να ισχύουν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, αυτές εφαρμόζονται μόνο εκεί που το
προσωπικό είναι οργανωμένο και διαθέτει έτσι συνδικαλιστική δύναμη. Σε άλλες επιχειρήσεις του κλάδου όπου εμποδίζεται
η οργάνωση χωρίς την θέληση των εργαζομένων, ισχύουν υποδεέστεροι όροι εργοδότησης.
Η ανάλυση των στοιχείων και των αριθμών καταδεικνύει δυστυχώς ξεκάθαρα, ότι η συνταγή η οποία εφαρμόζεται είναι συνταγή
σκληρά αντιλαϊκή. Το βάρος από τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης και της οικονομικής ύφεσης φορτώνεται στους
εργαζόμενους και στα αδύνατα στρώματα της κοινωνίας.
Το κεφάλαιο, εκμεταλλευόμενο τη συγκεκριμένη κατάσταση
δηλαδή την ανατροπή του ισοζυγίου δυνάμεων προς όφελος
του, ως αποτέλεσμα της σταδιακής διάβρωσης της δύναμης των
συντεχνιών, την πίεση που ασκεί η ανεργία και τις ευκαιρίες που
παρέχει η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, προσπαθεί με την
επιβολή ευελιξιών να διευρύνει τα περιθώρια κερδοφορίας του,
μετατρέποντας την εργασία σε ένα πλήρως εμπορευματοποιημένο
αγαθό, το οποίο θα αξιοποιεί χωρίς τους οποιουσδήποτε
περιορισμούς ανάλογα με τις συγκυριακές του ανάγκες. Η
ευελιξία της εργασίας που παρουσιάζεται στις νέες μορφές
εργοδότησης κυρίως για τη νεολαία, στόχο έχει την απορρύθμιση
της εργατικής νομοθεσίας και της κατολίσθησης του επιπέδου
προστασίας που αυτή παρέχει στους μισθωτούς εργαζόμενους
και εκδηλώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: στην απασχόληση,
στις αποδοχές εργαζομένων και στον χρόνο εργασίας.

Η ΕΔΟΝ στο πλευδό της
εδγαζόμενης νεολαίας
Μέσα από την εκστρατεία, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε
με τους νέους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για τις
θέσεις της ΕΔΟΝ σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα και να
καταδείξουμε τη σημασία οργάνωσης. Μόνο με οργάνωση και
αγώνα μπορούμε να ελπίζουμε σε βελτίωση των συνθηκών
εργασίας και στην αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης των
εργαζομένων. Οι εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις
πόλεις και η ανταπόκριση των νέων ανθρώπων ήταν θετική.
Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που βγαίνει μέσα από
την εκστρατεία, είναι ότι οι νέοι δεν γνωρίζουν ποια είναι τα
κατοχυρωμένα δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι. Αυτός
είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δυσκολεύονται να
αντιμετωπίσουν την σκληρή εκμετάλλευση που τους επιβάλλεται.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με κόμματα,
συντεχνίες, το Υπουργείο Εργασίας και άλλους οργανισμούς.
Είχαμε την ευκαιρία να συμβάλουμε με τις θέσεις και τις προτάσεις
μας προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που
υπάρχουν.

Στον εδγασιακό μεσαίωνα
απαντούμε
με οδγάνωση και ο αγώνα
Ως ΕΔΟΝ, θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό των νέων
εργαζομένων. Θα συνεχίσουμε μέσα από διάφορες δράσεις την
προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων για τα δικαιώματα
τους και την ίδια στιγμή θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε
τα προβλήματα που υπάρχουν με στόχο την επίλυση τους. Η
ενίσχυση και η μαζικοποίηση της ΕΔΟΝ αλλά και η οργάνωση
περισσότερου κόσμου στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, θα
οδηγήσει και στην ενδυνάμωση των αγώνων των νέων για το
δικαίωμα στη δουλειά, στη δουλειά με δικαιώματα.
•Κυριάκος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Τμήματος Νέων Εργαζομένων Κ.Σ ΕΔΟΝ
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Οι περισσότεροι, κυρίως νέοι, δήλωσαν πρόθυμοι να καταταγούν στο στρατό.
Με βαριά καρδιά έμειναν πίσω ορισμένοι σύντροφοι λόγω κάποιων ιδιαίτερων
προσωπικών, οικογενειακών και κομματικών υποχρεώσεων. Στις 27 του Ιούνη,
πραγματοποιήθηκε Παγκύπρια Συνδιάσκεψη η οποία σε μια πανηγυρική,
αντιφασιστική ατμόσφαιρα ενέκρινε τους περίπου χίλιους εθελοντές του ΚΚΚΑΚΕΛ. Την ίδια μέρα όλοι μαζί, με επικεφαλής τα 11 μέλη της Κ.Ε. βάδισαν στο
στρατόπεδο των Πολεμιδιών, όπου τελικά έγιναν δεκτοί για να καταταχθούν
γύρω στους 800 Κομμουνιστές. Την επόμενη μέρα 28 του Ιούνη η επαρχιακή
διοίκηση συμφώνησε ότι τα καταστήματα και η δημοτική αγορά Λεμεσού θα
παραμείνουν κλειστά, έτσι ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να
παρευρεθούν στον αποχαιρετισμό των εθελοντών μας. Οι
εθελοντές απ΄ όλη την Κύπρο συγκεντρώθηκαν στο δημόσιο
κήπο Λεμεσού ξεκινώντας με μια παρέλαση. Τα συναισθήματα,
Οι ΑΚΕΛιστές
αλλά και η εκδήλωση αγάπης και ενθουσιασμού από τον λαό
της Κύπρου ήταν απερίγραπτη. Μετά συνέχισαν προς το Ριάλτο,
δήλωσαν πατδιωτικό
όπου και εκεί μέσα από ομιλίες εκφωνήθηκαν τα ονόματα των
«παδών» και έβαλαν το δικό
εθελοντών.

ν αναρωτηθεί κανείς από που πήρε το όνομα της η οδός 16ης
Ιουνίου 1943 (πρώην Γλάδστωνος) στην Λεμεσό, το πρώτο
πράγμα που θα σκεφτεί είναι ότι πρόκειται για κάποιο
ιστορικό γεγονός. Ανατρέχοντας κανείς στην κυπριακή
ιστορία θα καταλάβει γρήγορα ότι η συγκεκριμένη ημέρα
είναι συνδεδεμένη με μια ιστορική μα και ιδιαίτερα σημαντική πολιτική
απόφαση. Μια γενναία απόφαση όπως την χαρακτήριζαν, που ήρθε από
την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, όπου καλούσε τα στελέχη και μέλη
του κόμματος να καταταχθούν εθελοντικά στο Βρετανικό στρατό, για
να απελευθερώσουν την Ελλάδα και τους
υπόλοιπους κατακτημένους λαούς της Ευρώπης
από την απειλή του χιτλεροφασισμού, κατά τον
Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ιστορική απόφαση

Ήταν μια συμβολική και πρωτίστως
τους λιθάδι θυσιάζοντας και τις
συνειδητή απόφαση ενίσχυσης της
παγκόσμιας αντιφασιστικής κινητοποίησης της
Χρυσή σελίδα στον αγώνα για παγκόσμια ειρήνη και
ζωές τους για τη συντδιβή του
ανθρωπότητας κατά του χιτλεροφασισμού. Αυτή
αυτοδιάθεση του Κυπριακού λαού
χιτλεδοφασισμού.
η έκκληση έγινε δεκτή με κυρίως συναισθήματα
ενθουσιασμού και αποφασιστικότητας, έτσι
Αυτή η απόφαση ήταν ένα ιστορικό γεγονός που υμνεί το
ώστε να βγάλουν εις πέρας το καθήκον τους.
Κόμμα μας, αλλά και ολόκληρη την Κύπρο. Υπήρχε τεράστια
Έντεκα από τα 17 μέλη της Κ.Ε. και εκατοντάδες
απήχηση στην Ευρώπη τότε από αυτήν την απόφαση και
από τα μέλη του κόμματος, αλλά και με χιλιάδες
σχολιάστηκε με θετικά σχόλια από όλα τα αριστερά κόμματα
άλλους Κύπριους έτρεξαν να βοηθήσουν. Οι
της Ευρώπης. Ήταν μια απόφαση που πηγάζει από τις
ΑΚΕΛιστές δήλωσαν πατριωτικό «παρών» και
ίδιες τις αρχές του κόμματος κατά του φασισμού και του
έβαλαν το δικό τους λιθάρι θυσιάζοντας και τις ζωές τους για τη συντριβή
ιμπεριαλισμού. Παράλληλα, αποτέλεσε μια απόφαση που για πρώτη φορά
του χιτλεροφασισμού. Αρκετοί πολέμησαν σε διάφορα μέτωπα στη Βόρειο
διαπαιδαγώγησε το λαό μας με το ιδανικό της διεθνιστικής αλληλεγγύης,
Αφρική και στην Ευρώπη. Αυτή η απόφαση του κόμματος το οποίο είχε
μετατρέποντας την κατάταξη των κυπρίων στον βρετανικό στρατό που ήταν
ιδρυθεί μόλις δύο χρόνια προηγουμένως παίρνοντας την σκυτάλη από το
κυρίως βιοποριστικοί λόγοι, σε συνειδητό πολιτικό αγώνα για την παγκόσμια
τότε παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου, συνέδεσε τον αντιφασιστικό
ειρήνη και την αυτοδιάθεση της Κύπρου, αναβαθμίζοντας τον εθνικό αγώνα του
αγώνα με την πάλη για την απελευθέρωση της Κύπρου από το βρετανικό
λαού μας για απαλλαγή από την αγγλοκρατία. Οφείλουμε να διατηρούμε στη
ζυγό. Η ανακοίνωση που δόθηκε στις 16 Ιουνίου 1943 από την Κ.Ε. του
μνήμη μας τα διδάγματα της απόφασης αυτής, ως χρυσή σελίδα στην ιστορία
ΑΚΕΛ ήταν η ακόλουθη:
του Κυπριακού λαού, ειδικά σήμερα που ο λαός μας ακόμα δίνει τον δικό του
πολιτικό αντικατοχικό αγώνα για απαλλαγή από την κατοχή και επανένωσή της
«1. Να γίνει έκκλησης προς όλα τα μέλη του Κόμματος δι’ εθελοντικήν
κοινής μας πατρίδας και σε καιρούς οι απόγονοι του φασισμού ξανασηκώνουν
κατάταξιν εις τας ενόπλους δυνάμεις προς ενίσχυσιν του αγώνος δι’
κεφάλι προκαλώντας αυταπάτες στο λαό μας με καταστροφικές συνέπειες.
απελευθέρωσιν της Ελλάδος από την χιτλερικήν τυρρανίαν, απελευθέρωσιν
των υποδούλων χωρών και εξασφάλισιν του εθνικού πολιτικού και
Ζήτω η ιστορική απόφαση της 16ης Ιουνίου!
κοινωνικού μέλλοντος της Νήσου.
•Δήμητρα Παντέχη
2. Το ζήτημα να τεθεί εις τας κομματικάς ομάδας, εις τας συνελέυσεις των
Τ.Ο.ΕΔΟΝ Ιωαννίνων
κομματικών τομέων, εις τας επαρχιακάς συνδιασκέψεις και τέλος εις την
παγκύπριον συνδιάσκεψιν, η οποία θα συγκροτηθεί εις Λεμεσόν, την 27ην
Ιουνίου 1943, όπου και θα εγκριθεί ο πλήρης κατάλογος των εθελοντών
του “Ανορθωτικού Κόμματος του Εργαζομένου Λαού”.

3. Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Κ.Ε. - 17 τον αριθμόν – προσεφέρθησαν
και επέμενον όπως επιτραπεί εις αυτά να καταλάβουν την θέσην εις τας
τιμιτικάς γραμμάς των ενόπλων συμμαχικών δυνάμεων

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης εκάστης κεχωρισμένης προτάσεως,
απεφασίσθη όπως α) ορισμένα μέλη της Κ.Ε. υποχρεωθούν να παραμείνουν
εις τας θέσεις των προς την συνέχισιν της κομματικής εργασίας και β) να
επιτραπεί εις τα ακόλουθα μέλη της Κ.Ε. να εγγραφούν εις το Κυπριακόν
Σύνταγμα: 1. Κώστας Παρτασίδης, 2. Ανδρέας Φάντης, 3. Μάρκος
Μαρκουλλής, 4. Μίνως Περδίος, 5. Γεώργιος Λέρνης, 6. Χρίστος Σαββίδης,
7. Πρόδρομος Παπαβασιλείου, 8. Γεώργιος Λεβέντης, 9. Κώστας Σιακαλλής,
10. Βάσος Βασιλείου, 11. Χρίστος Κατσιαούνης.»
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ο δεύτερο Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 5-7
Μάϊου στο πάρκο Ακρόπολης με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ερευνών
Προμηθέας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών και τον Δήμο Στροβόλου. Το φεστιβάλ το οποίο
πραγματοποιήθηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε μια πολύ καλή
ευκαιρία για τους φίλους του βιβλίου και όχι μόνο, να περιηγηθούν στο χώρο και
να επισκεφθούν πολλά βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
Ταυτόχρονα, ήταν ένα τριήμερο γεμάτο με πολύ ενδιαφέρουσες
συζητήσεις και ακόμη πιο ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, με
πολλές όμορφες δραστηριότητες για παιδιά, με ανθρώπους από
διάφορες χώρες, με μουσική, χορό και θέατρο.. Το γεγονός ότι
το πάρκο Ακρόπολης γέμισε με κόσμο, ενήλικες και μικρά παιδιά,
που αγαπούν τα βιβλία είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικό
και ελπιδοφόρο.
Μέσα σε αυτές τις τρεις πολύ γεμάτες μέρες υπήρξαν κάποιες πολύ ξεχωριστές στιγμές. Η μουσική – φιλολογική
παράσταση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαΐου, κατά την επίσημη τελετή έναρξης, αφιερωμένη
στα 100 χρόνια από τον θάνατο του εθνικού μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη με τίτλο «Το πρώτο δω βασίλειο είχαν
θεοί το κτίσει». Πρόκειται για μια παράσταση βασισμένη στον ομώνυμο δίσκο του συνθέτη Λάρκου Λάρκου, η
ετοιμασία του οποίου βασίστηκε στη μεγάλη μελέτη των έργων του ποιητή και διήρκησε 8 χρόνια. Ανάμεσά στα
μελοποιημένα ποιήματα που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε συγκαταλέγονται, φυσικά, και εκτενή αποσπάσματα
από τα αριστουργήματα του κορυφαίου κύπριου ποιητή: την «9η Ιουλίου», τη «Χιώτισσα» και την «Ανεράδα». Μέσω
της πλουραλιστικής αυτής παράστασης είχαμε την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις παραδοσιακές και βυζαντινές ρίζες
και καταβολές του Βασίλη Μιχαηλίδη, αλλά και τη διαχρονικότητα του.
Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε και η Δικοινοτική ποιητική παρέμβαση με τίτλο «Λογοτεχνία: Ρήγμα στο Τείχος» κατά
την οποία παρουσιάστηκαν έργα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων ποιητών. Την συζήτηση διοργάνωσε η Ένωση
Λογοτεχνών Κύπρου και συντόνισε ο βραβευμένος ποιητής Χρίστος Χατζήπαπας. Κατά την διάρκεια της παρουσιάστηκαν
ποιήματα των Μελέτη Αποστολίδη, Αγγέλας Καϊμακλιώτη, Ανδρέα Κουκουμά, Ιωσήφ Ιωσηφίδη, Μαρίας Σιακαλλή,
Gurgenc Korkmazel, Jenan Selchuk, Tamer Oncul, Ibrahim Aziz δίνοντας στο κοινό μηνύματα αδελφοσύνης, ειρήνης
και επανένωσης.
Σημαντική ήταν και η συζήτηση στην οποία συμμετείχαμε ως ΕΔΟΝ, με θέμα «Book Vs Facebook» την οποία διοργάνωσε
ο Οργανισμός Νεολαίας. Στη συζήτηση, άτομα από τον χώρο του βιβλίου έθεσαν επιχειρήματα υπέρ του βιβλίου ενώ
ταυτόχρονα νέοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τα κοινωνικά δίκτυα.
Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην παρουσίαση/ συζήτηση με θέμα «Η μεταφορά
της προφορικής λαϊκής παράδοσης σε γραπτό λόγο και εικονογράφηση», στην οποία ο Δρ.
Γιώργος Γεωργίου και ο γνωστός χαράκτης Χαμπής Τσαγκάρης απευθύνθηκαν στο κοινό
μιλώντας για την κυπριακή διάλεκτο και την μεταφορά της στα βιβλία και στα παραμύθια με
ιστορίες του τόπου μας. Ο κύριος Τσαγκάρης αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στις τεχνικές τις
οποίες ο ίδιος ακολουθεί για να αποτυπώσει όσο το δυνατό καλύτερα την κυπριακή παράδοση
στο χαρτί κατά τη διάρκεια της εικονογράφησης ενός παραδοσιακού κυπριακού παραμυθιού
ενώ το κοινό παρακολούθησε με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ακολούθησε
η παιδική παράσταση “Οι Τρίπλαροι τζαι ο Δράκος της μηλιάς”, από το θέατρο Αντίλογος,
βασισμένη σε παραμύθι που εκδόθηκε πρόσφατα σε αφήγηση του Λάμπρου Πολυκάρπου και
εικονογράφηση του Χαμπή με εξαιρετικά χαρακτικά έργα, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της
Αλεξίας Παπαλαζάρου.
Το συμπέρασμα που μπορεί κανείς να εξάγει από αυτό
το τριήμερο Φεστιβάλ Βιβλίου, είναι ότι έχουμε ανάγκη
εκδηλώσεις οι οποίες αφορούν τον κόσμο του βιβλίου και
των τεχνών γενικότερα και αυτό φάνηκε από την προσέλευση
του κόσμου στο φεστιβάλ. Ότι αν ανοίξουμε ένα καλό βιβλίο
αφήνοντας για λίγο την τηλεόραση και τα κοινωνικά δίκτυα
τα οποία έχουν εισβάλει για τα καλά στην καθημερινότητα
μας, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε ποιοτικά τον χρόνο
μας να διευρύνουμε τον τρόπο σκέψης μας, να αναπτύξουμε
το λεξιλόγιο μας και να πάρουμε μηνύματα τα οποία θα μας
συνοδεύσουν για μια ζωή.
•Συντακτική Επιτροπή «Ν»

η «Ν» προτείνει

Λίγα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση στην Κύπρο, η τραγουδοποιός Μάρω Μαρκέλλου ξανασυστήνεται στο
κυπριακό κοινό με μια νέα παράσταση – αφήγημα, με πρόζες κι εκπλήξεις και την καλλιτεχνική αυθεντικότητα
που πάντα χαρακτηρίζει το γράψιμο και την ερμηνεία της . Με τραγούδια από την πρώτη και δεύτερη δισκογραφική
δουλειά της «Υποψήφια Μάνα» που κυκλοφορεί σε μερικές μέρες και φυσικά οι καλτ επιρροές της από τα 80’s και
τα 90’s σε ένα σύνθετο μωσαϊκό της σύγχρονης, ή όχι και τόσο, ελληνικής μουσικής σκηνής.

Που; Μουσική Σκηνή Εξάντας, Λευκωσία
Πότε; Παρασκευή 9 Ιουνίου, στις 22:30
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Η XMAS Events ζωντανεύει στη
σκηνή, το μαγευτικό έργο Το
Κομμάτι, του πιο αγαπημένου
Έλληνα συγγραφέα παιδικών
βιβλίων Γιώργου Δ. Λεμπέση,
σε σκηνοθεσία Αθηνάς Ξενίδου.
Το Κομμάτι είναι μια φανταστική
περιπέτεια που μιλάει για τα
όνειρα και το πώς όλοι μας,
πρέπει να προσπαθούμε κάθε
μέρα να γινόμαστε καλύτεροι
και να προστατεύουμε τα
όνειρά μας. Πώς μπορούν οι
κάτοικοι να σώσουν την πόλη
τους και τον ουρανό τους; Πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε
το κομμάτι του ουρανού να
εκπληρώσει το όνειρό του να
πετάξει;Μια ιστορία που μας
προτρέπει να κρατάμε τα όνειρα
μας ζωντανά, προφυλάσσοντας
όλα όσα θεωρούμε γύρω μας
«δεδομένα». Για μια κοινωνία
που, αν πιστέψει ότι μπορεί, τότε
στ’ αλήθεια θα μπορέσει να γίνει όμορφη. Ένα παραμύθι απ’ αυτά που αγαπούν
και μικροί και μεγάλοι!
Pantheon Art Cinema, Διαγόρου 29 Λευκωσία
Πότε; ΚάθεΠού;
Σάββατο στις 4μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 11 π.μ. και στις 4
μ.μ. μέχρι τις 11 Ιουνίου

Δυο μοναδικές συναυλίες στο γήπεδο του Ορφέα στην Λευκωσία με γνωστούς Έλληνες
τραγουδιστές:

Γιάννης Χαδούλης / Λεωνίδας Μπαλάφας
Ο Γιάννης Χαρούλης, μετά από έναν δημιουργικό χειμώνα, ο οποίος σφραγίστηκε από
την ερμηνεία του στον νέο δίσκο «Ο δωδεκάλογος του γύφτου» και την επιτυχημένη
ευρωπαϊκή περιοδεία, υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι, ξεκινώντας το ταξίδι του από τη
Κύπρο. Ένα ταξίδι με μουσικές, μελωδίες, νότες, εικόνες και συναισθήματα.
Ο Λεωνίδας Μπαλάφας, μετά από μια σειρά εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο,
επιστρέφει στις 8 Ιουνίου στη Κύπρο, με την μουσική του παρέα η οποία αποτελείται από
τους τους, Άγγελο Πολυχρόνου, Διονύση Κοκόλη, Λευτέρη Βαρθάλη, Μιχάλη Καταχανά,
Νίκο Χριστόπουλο, Σπύρο Βρυώνη και Χρήστο Κυριαζή.

Εικαστικό αφιέρωμα στην Πάφο για την ευρωπαϊκή τιμή που της αποδόθηκε. Πρώτη
επιδίωξη ήταν να παρουσιαστεί ο τόπος. Από το τοπίο η έκθεση οδηγεί στους μύθους με
την Αφροδίτη, ως σύμβολο, να κυριαρχεί. Οι αναφορές στην ιστορία πάνε παράλληλα με
τον μύθο.
Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα λειτουργήσουν στην περιοχή της Πέτρας του Ρωμιού, με
σεβασμό στο περιβάλλον, τα “Δέκα Σημεία Όρασης” του Κώστα Τσόκλη, ο οποίος έχει να
επιδείξει και άλλης μορφής εικαστικές παρεμβάσεις σε εξωτερικούς χώρους στην Ελλάδα
και την Ευρώπη.

Πού;
Εν Πλω, Πλατεία Κάστρου, Πάφος
Πότε; Μέχρι
τις 30 Ιουλίου , 10:00 -13:00 & 16:00-19:00

Πού και πότε; Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, Γήπεδο Ορφέα Λευκωσίας
O Μίλτος Πασχαλίδης στην πρώτη του καλοκαιρινή συναυλία με νέο υλικό από
το δίσκο «Περσείδες» πλάι στα δικά του αγαπημένα τραγούδια και ό,τι φέρει η στιγμή.
Γνωστός για την αυθεντική, γεμάτη συναίσθημα, σκηνική του παρουσία και τη σύνδεσή
του με τον κόσμο, ο Μίλτος έρχεται στο Γήπεδο Ορφέα Λευκωσίας με «αποσκευές»
που μετράνε πολλά αγαπημένα τραγούδια από «το Παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος»,
«Τα Μπλουζ της Άγριας Νιότης» ως το «Σ’ τα Είπα Όλα» και από τις «Πεθαμένες
Καλησπέρες» ως τις «Βυθισμένες Άγκυρες», καθώς και τα κομμάτια του νέου του
δίσκου «Περσείδες».
Ο Χδήστος Θηβαίος τραγουδοποιός σπάνιας ευαισθησίας και ερμηνευτής υψηλών
επιδόσεων, διαλέγει τα αγαπημένα του τραγούδια από την 20χρονη πορεία του στη
μουσική αλλά και άλλα που έχει αγαπήσει, από εκλεκτούς συναδέλφους του. Ταυτόχρονα
παρουσιάζει και νέα τραγούδια από τον δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει αυτό τον
καιρό, με τίτλο «Σιδερένιο Νησί».

Πού και πότε; Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, Γήπεδο Ορφέα

Το Θέατρο Ρωσικού Μπαλέτου Moscowia παρουσιάζει το μπαλέτο
«Πυγμαλίων και Γαλάτεια» επενδυμένο με μουσική του Βόλφγκανγκ
Αμαντέους Μότσαρτ. Το μπαλέτο «Πυγμαλίων και Γαλάτεια» είναι
μια ιστορία αγάπης εμπνευσμένη από το μύθο του Κύπριου γλύπτη
Πυγμαλίωνα ο οποίος ζητά από την θεά Αφροδίτη να δώσει ζωή σε ένα
από τα γλυπτά του, την Γαλάτεια, την οποία έχει ερωτευτεί.

Πού;
και πότε;
16 Ιουνίου
Αρχαίο Θέατρο Κουρίου στις 9μ.μ.
17 Ιουνίου
Αρχαίο Ωδείο Πάφου, στις 9μ.μ.
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αρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα στα
δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών καναλιών
εικόνες πολέμου από τη Βενεζουέλα.
Εικόνες Βενεζουελάνων πολιτών οι οποίοι,
“αγανακτισμένοι από το δικτατορικό καθεστώς
του Νικολάς Μαδούρο”, ξεχύνονται στους
δρόμους και αντιμετωπίζουν την ασυγκράτητη βία της
αστυνομίας και του καθεστώτος. Ξεσηκώνονται ενάντια
στον “δικτάτορα”, ενάντια στην φτώχια και την εξαθλίωση
που επικρατεί στη χώρα.
ΗΠΑ και Ε.Ε καταδικάζουν μέσα από αποφάσεις τους την
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάγκη
για απομάκρυνση της κυβέρνησης Μαδούρο. Επιβάλλουν
μέτρα, οικονομικές και άλλες κυρώσεις ενάντια στη χώρα.
Όλα αυτά δεν είναι πρωτόγνωρα και καθόλου τυχαία.
Είναι η επανάληψη της ίδιας τακτικής, ενάντια σε μια
σειρά από χώρες όπως η Κούβα, η Λαϊκή Δημοκρατία
της Βορείου Κορέας, η Χιλή, το Ιράκ κλπ. Μια σειρά
από χώρες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο
δεν εξυπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς στόχους των
ισχυρών και πρέπει πάση θυσία να διωχθούν οι «κακοί»
και να έρθουν οι «καλοί».

Πίσω από τις κάμερες υπάρχει και η Βενεζουέλα που αντιστέκεται
Την ώδα που
τα τηλεοπτικά
μέσα μεταδίδουν εικόνες
από ακδοδεξιούς στους
δδόμους, γίνονται μαζικές
κινητοποιήσεις από
πδοοδευτικούς πολίτες οι
οποίοι αντιστέκονται και δεν
αξίζουν πδοβολής από τα
ΜΜΕ.

Στο οπλοστάσιο των ιμπεριαλιστών,
ισχυρό όπλο τα ΜΜΕ
Σε όλη αυτή τη διαδικασία, επιστρατεύονται τα ΜΜΕ με ένα και
μοναδικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την νομιμοποίηση, στις
συνειδήσεις των λαών, μίας στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα. Ο
φωτογραφικός φακός καταγράφει μόνο την πλευρά που χρειάζεται
για να εξυπηρετηθούν οι πιο πάνω στόχοι.

Οι εξελίξεις
Η επίθεση ενάντια στην Μπολιβαριανή διαδικασία στη Βενεζουέλα
δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Η επίθεση ξεκινά από την περίοδο
που η κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες ενίσχυε τους αγρότες δίνοντας
τους γη, όταν προτεραιότητα δεν είχαν τα συμφέροντα του ντόπιου
και ξένου κεφαλαίου αλλά οι ανάγκες του λαού της Βενεζουέλας.
Όταν αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του κράτους για ενίσχυση των
σχολείων, των πανεπιστημίων και του τομέα της υγείας. Όταν οι
προοδευτικές αλλαγές επέτρεψαν στους εργάτες να αποκτήσουν
κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις.
Μετά τον θάνατο του Τσάβες, η προσπάθεια ενάντια στην όλη
διαδικασία εντάθηκε. Στις εκλογές του 2013 η αντιπολίτευση δεν
αναγνωρίζει την νίκη του Μαδούρο και διατάζει επίθεση από την
οποία σκοτώνονται 43 υποστηρικτές της προοδευτικής διαδικασίας
χωρίς όμως να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για ανατροπή της
κυβέρνησης.
Το 2015 εντείνεται η επίθεση με την μέθοδο του οικονομικού σαμποτάζ,
όπως ακριβώς έγινε και στη Χιλή του Αλιέντε. Έτσι, ο λαός βρίσκεται
μπροστά σε άδεια ράφια καταστημάτων. Αξιοποιείται η ανησυχία
των πολιτών μπροστά στα νέα δεδομένα που οι ίδιοι τους έχουν
επιβάλει. Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτεται πως στη Βενεζουέλα
δαπανούνται μεγάλα χρηματικά ποσά από κύκλους εκτός της χώρας
προς ακροδεξιούς πολίτες της Βενεζουέλας, με αντάλλαγμα την
επίθεση σε δημόσια κτίρια, βανδαλισμούς σε καταστήματα κλπ.
Τελικός στόχος η αποσταθεροποίηση της χώρας και όπως ήταν
αναμενόμενο, αυτά τα στοιχεία δεν προβάλλονται από τα ΜΜΕ ούτε
εντός ούτε εκτός της χώρας.

Αυτό που αποκρύβουν, όσοι ανυπομονούν να δουν την Βενεζουέλα να
αλλάζει πορεία, είναι ο λαός που αντιστέκεται. Ο λαός με κάθε ευκαιρία
ξεχύνεται στους δρόμους του Καράκας και βροντοφωνάζει πως δεν θα
περάσει ο φασισμός. Όπως και στην Κούβα, η οποία αντιστέκεται εδώ
και τόσα χρόνια και κρατά ψηλά το λάβαρο της επανάστασης, έτσι και
ο λαός της Βενεζουέλας αγωνίζεται για να συνεχίσουν οι μεταρρυθμίσεις
στη χώρα προς όφελος του λαού.
Με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά, χιλιάδες λαού βγαίνουν στους
δρόμους του Καράκας. Την ώρα που τα τηλεοπτικά μέσα μεταδίδουν εικόνες
από ακροδεξιούς στους δρόμους, γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις από
προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι αντιστέκονται και δεν αξίζουν προβολής
από τα ΜΜΕ.
Στην πρώτη γραμμή το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας. Με ανακοίνωση
του στις 19 Απριλίου του 2017, ξεμπροστιάζει το στημένο παιχνίδι που
σχεδίασε ο ιμπεριαλισμός σε συνεργασία με την άκρα δεξιά της χώρας, για
να εξαναγκάσει με τη βία και τον εκφοβισμό την δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση και το λαό να σκύψουν το κεφάλι μπροστά στα συμφέροντα
του κεφαλαίου.

Την ίδια στιγμή κάνει κάλεσμα για ενιαίο πατριωτικό μέτωπο και σχέδιο που θα ισχυροποιήσει τη θέση του
λαού ενάντια στον φασισμό.
Ως ΕΔΟΝ, στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο αγωνιζόμενο λαό της Βενεζουέλας. Όπως στηρίξαμε και στηρίζουμε
την επανάσταση του λαού της Κούβας, τους αγώνες άλλων χωρών για ανεξαρτησία, απαιτούμε να αφεθεί
ο λαός της Βενεζουέλας να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον του, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις.
•Κυριάκος Χαραλάμπους
Υπεύθυνος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων ΚΣ ΕΔΟΝ
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τις 25 – 28 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κολόμπο στη Σρι Λάνκα, η 3η Διεθνής
Προπαρασκευαστική Συνάντηση (ΔΣΠ) για το 19ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και
Φοιτητών (ΠΦΝΦ) που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 – 22 Οκτωβρίου 2017 στο Σότσι
της Ρωσίας, κάτω από το σύνθημα «Για Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική Δικαιοσύνη,
πολεμάμε ενάντια στον Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν μας κτίζουμε το μέλλον».

Την Εθνική Προπαρασκευαστική Επιτροπή (ΕΠΕ) της Κύπρου στη Σρι Λάνκα, εκπροσώπησε το
μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ Σεβήρος Κούλας. Παρών στη 3η ΔΠΣ ήταν και ο
πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), Νικόλας Παπαδημητρίου.
Η 3η Διεθνής Προπαρασκευαστική Συνάντηση, αποτελεί σημαντικό σταθμό στη διαδικασία
προετοιμασίας για το επόμενο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών. Στη συνάντηση αυτή,
οργανώσεις νεολαίας από όλο τον κόσμο συζήτησαν τις εξελίξεις στη διαδικασία προετοιμασίας
και προβολής του Φεστιβάλ από τις Εθνικές Προπαρασκευαστικές Επιτροπές σε χώρες από όλο
τον κόσμο και εξέλεξαν τη Διεθνή Οργανωτική Επιτροπή (IOC), η οποία θα αναλάβει την ευθύνη
υλοποίησης των αποφάσεων που αφορούν το φεστιβάλ μέχρι και τον ερχόμενο Οκτώβρη.
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Ο ρόλος της ΕΔΟΝ
στην Παγκόσμια
Ομοσπονδία
Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
Ως ΕΔΟΝ, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία
στο ρόλο μας ως προέδρευσα
οργάνωση της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών.
Για το λόγο αυτό καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να
διατηρήσουμε ψηλά τον ιστορικό ρόλο
της Ομοσπονδίας στην προετοιμασία,
υλοποίηση και διασφάλιση του
ιστορικού χαρακτήρα των Παγκόσμιων
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών.
Συλλογικά θα εργαστούμε με
οργανώσεις νεολαίας τόσο στην
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, για την
υλοποίηση ακόμη ενός μεγαλειώδους
ιστορικού γεγονότος, ενός ακόμα
ιστορικού σταθμού στους μαζικούς
αγώνες της προοδευτικής νεολαίας
του κόσμου.
Την ίδια στιγμή η Εθνική
Προπαρασκευαστική Επιτροπή (ΕΠΕ)
Κύπρου, έχει πραγματοποιήσει και θα
συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες
εκδηλώσεις στην Κύπρο, με στόχο να
προπαγανδίσει το Παγκόσμιο Φεστιβάλ.
Οι εκδηλώσεις αυτές αγκαλιάζονται από
την κυπριακή νεολαία και οι αιτήσεις
για συμμετοχή στο φεστιβάλ αυξάνονται
συνεχώς. Η Κύπρος ιστορικά στήριξε
τον θεσμό του φεστιβάλ σε δύσκολες
εποχές και η ΕΔΟΝ, μαζί με άλλες
οργανώσεις νεολαίας σε διάφορες
χώρες του κόσμου, χαίρουν ιδιαίτερης
εκτίμησης για τη συνεισφορά τους σε
ότι αφορά τα φεστιβάλ και όχι μόνο.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, πως με την
στήριξη των οργανώσεων νεολαίας,
μέλη της ΠΟΔΝ, η ΕΔΟΝ βρίσκεται στην
προεδρία της ομοσπονδίας η οποία έχει
εκατομμύρια μέλη ανά τον πλανήτη.
Ραντεβού λοιπόν στο 19ο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, «Για
Ειρήνη, Αλληλεγγύη και Κοινωνική
Δικαιοσύνη, πολεμάμε ενάντια στον
Ιμπεριαλισμό – Τιμώντας το παρελθόν
μας κτίζουμε το μέλλον».
•Σεβήρος Κούλας
Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου
ΕΔΟΝ
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