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14η Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ προχώρησε σε αρχαιρεσίες στα
ηγετικά πόστα της Οργάνωσης. Φύσει και θέσει νεολαιίστικη οργάνωση, η ΕΔΟΝ
ανανεώνεται συνεχώς. Για να μπορεί κάθε φορά ενισχυμένη και αποτελεσματική
να παλεύει για τον τόπο και το μέλλον του, τη νεολαία.

Κυκλοφορεί κάθε πρώτη
Κυριακή του μήνα με τη
“ΧΑΡΑΥΓΗ” και στη συνέχεια
με εισφορά 1 ευρώ

Συντακτική Επιτροπή:
Υπεύθυνος:
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Αντρέας Χατζηκαλλής
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Μιχαέλλα Κωνσταντίνου
Παναγιώτης Πενταλιώτης
Σεβήρος Κούλας
Σοφοκλής Γεωργιάδης
Χάρης Κάρμελλος
Χάρης Πασιάς

Σελίδωση:
Άντρη Νικολαΐδου

Επικοινωνία:
Διεύθυνση:
Αντρέα Παπακώστα 1
Τ.Κ. 1037
Καϊμακλί - Λευκωσία
Τ.Θ. 21986
Τ.Κ. 1515 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22766459
Fax: 22757161

Τηλέφωνο Τμήματος
Διαφημίσεων:
22766535

Εκτύπωση:
PRINTCO LTD
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• 22η Συνδιάσκεψη Φοιτητικού Τμήματος
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• Στέκι Νέων Εργαζομένων στο 28ο
Φεστιβάλ
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• Δηλώσεις ξένων αντιπροσώπων στο 28ο
Φεστιβάλ
• Διεθνές Σεμινάριο
• Αλληλεγγύη στους μετανάστες

Σαρανταένα χρόνια κατοχής και διαίρεσης, είναι πάρα πολλά. Εδώ και σαρανταένα
χρόνια πληρώνουμε το τίμημα της προδοσίας και της εισβολής. Πόνος, ξεριζωμός,
θάνατος και όλα όσα θυμίζουν τις μαύρες μέρες του καλοκαιριού του 1974. Τι κι αν δεν τα
ζήσαμε εμείς; Τα αντικρίζουμε καθημερινά στα θλιμμένα μάτια των γονιών, των παππούδων και
των γιαγιάδων κάθε χρόνο, που στο
άκουσμα των σειρήνων του πολέμου,
βουρκώνουν και δακρύζουν. Τα
ζούμε καθημερινά αντικρίζοντας
τον Πενταδάκτυλο και
τη σημαία της ντροπής
που είναι χαραγμένη
στο κορμί του. Αυτά
που μας θυμίζουν το
δίδυμο ιμπεριαλιστικό
έγκλημα του προδοτικού
πραξικοπήματος και της τουρκικής
εισβολής και φροντίζουν να μην μας
αφήνουν να ησυχάσουμε βλέποντας
τον ΔΗΣΥ και την κυβέρνηση
Αναστασιάδη να θέλει να εξισώσει τους αντιστασιακούς, θύματα της ΕΟΚΑ Β’ και της
Χούντας, με τους πραξικοπηματίες, τιμώντας τους με το πρόσχημα πως εκτελούσαν διαταγές
και δεν είχαν άλλη επιλογή. Κι όμως! Εμείς διδασκόμαστε από τη θυσία ηρώων όπως ο
Σωτήρης Αδάμου Κωνσταντίνου, ο Κωστάκης Ευαγόρου, οι αδελφοί Παπαλάζαρου και
τόσων άλλων ΕΔΟΝιτών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη για ελευθερία και δημοκρατία.
Γι αυτό βρεθήκαμε στους δρόμους για άλλη μια φορά στη μεγάλη αντικατοχική πορεία
μνήμης, τιμής και αγώνα στις 15 Ιουλίου. Για να διατρανώσουμε ξανά πως τίποτε
δεν ξεχνιέται. Πως παλεύουμε για απελευθέρωση κι επανένωση του τόπου μας. Πως
αγωνιζόμαστε για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, για ένα κράτος με μια
ιθαγένεια, μια κυριαρχία και μια διεθνή προσωπικότητα και με πολιτική ισότητα όπως
περιγράφεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Μια λύση που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα
δικαιώματα Ε/κ και Τ/κ, θα τερματίζει τον εποικισμό και την κατοχή. Για μια Κύπρο
λεύτερη, αποστρατιωτικοποιημένη και χωρίς ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις.

Η νεολαία ενωμένη, για μια Κύπρο ενωμένη

Η ΕΔΟΝ, θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει την προσπάθεια επαφής και κοινής δράσης
με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας, αλλά και με τουρκοκύπριους
νέους ξεχωριστά. Οι δεσμοί μας με την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι διαχρονικοί.
Έχουμε μακρά ιστορία κοινών αγώνων και θυσιών εδώ και δεκαετίες. Δώσαμε μαζί ταξικές,
κοινωνικές και πολιτικές μάχες. Εξακολουθούμε να εμπλουτίζουμε την επαναπροσεγγιστική
μας δράση, προσδίδοντας πάντοτε σε αυτή σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Πρόσφατα
και άλλες οργανώσεις νεολαίας, κυρίως η ΝΕΔΗΣΥ, έκαναν στροφή και προσπάθησαν
να ανοίξουν κανάλι επικοινωνίας με τους τουρκοκύπριους νέους. Κάλλιο αργά παρά
ποτέ! Ελπίζουμε να έχουν αφήσει πίσω τους μια για πάντα τα εθνικιστικά συνθήματα
και την εθνικιστική διαπαιδαγώγηση των στελεχών τους. Ελπίζουμε αυτή τη φορά
να μπορούμε να συζητούμε ως πολιτικές
νεολαίες το Κυπριακό με επιχειρήματα,
δίχως μισαλλοδοξία και δίχως φανατισμό.
Για την ΕΔΟΝ η υπόθεση της λύσης είναι
υπόθεση ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο,
συνεχίζουμε να παλεύουμε για την υπόθεση
του λαού μας και να επαγρυπνούμε.
Τυχόν απαράδεκτες θέσεις όπως η ένταξη
της Κύπρου στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα
Συνεταιρισμός για την Ειρήνη ή και στο ίδιο
το ΝΑΤΟ, θα συναντήσουν την ισχυρή μας
αντίσταση. Ούτε η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, ούτε
το ΝΑΤΟ στην Κύπρο, λοιπόν!

Η Κυβέρνηση υπηρέτης του Κεφαλαίου

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη συνεχίζει ακάθεκτη να προσπαθεί να είναι ο καλύτερος μαθητής
και εκτελεστής των αντιλαϊκών μνημονιακών μέτρων που από κοινού αποφασίζουν με την
Τρόικα. Εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και
τα συμφέροντα του καπιταλισμού, τσαλαπατώντας τα συμφέροντα του λαού μας. Η ανεργία
διατηρείται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2015 που εκδόθηκε στο τέλος Ιουνίου, οι
άνεργοι συνολικά φτάνουν τις 77.142 ή ποσοστό 17.7%. Από αυτούς, η μεγαλύτερη μάζα είναι
νέοι άνθρωποι. Κι αυτά, είναι τα επίσημα στοιχεία. Υπάρχουν άλλες τόσες χιλιάδες εργαζόμενοι
που υποαπασχολούνται με μισθούς πείνας των 400 και 500 ευρώ.

Άλλες τόσες χιλιάδες νέων που ήδη μετανάστευσαν αναγκαστικά σε άλλες χώρες αναζητώντας
μια καλύτερη τύχη. Αυτός είναι ο καπιταλισμός.
Αυτός όμως είναι και ο Δημοκρατικός Συναγερμός που χέρι – χέρι με την Ε.Ε. εφαρμόζοντας τις
πολιτικές λιτότητας διευρύνουν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, διαλύοντας κάθε ίχνος
κοινωνικού κράτους και στήριξης των λαϊκών στρωμάτων.
Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκονται και οι εκποιήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών οργανισμών,
το κουτσούρεμα της Παιδείας, το ξήλωμα της Υγείας και άλλα πολλά. Η ΕΔΟΝ στηρίζει με όλες
της τις δυνάμεις την ηρωική προσπάθεια αντίστασης και πάλης της πλατφόρμας οργανώσεων
«Η κοινωνία αντδρά και διεκδικεί» που την αποτελούν 20 οργανώσεις εργαζομένων, αγροτών,
φοιτητών, μαθητών κλπ.
Δε σκύβουμε το κεφάλι
Το μέλλον της Κύπρου δεν μπορεί να είναι αυτό που διαμορφώνουν οι κυβερνώντες εδώ και δυόμισι
χρόνια. Οι ερασιτεχνισμοί και τα πειράματα, για παράδειγμα, στην Παιδεία. Η ετσιθελική εφαρμογή
νέων ωρολόγιων προγραμμάτων στα σχολεία και το πάγωμα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης,
χωρίς κανένα ουσιαστικό διάλογο και χωρίς καμιά ένδειξη συναίνεσης που πάντα επιδιωκόταν
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δείχνει το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης. Όπως και στην
περίπτωση του κουτσουρέματος της φοιτητικής μέριμνας, που ενώ κάνουν ξεχωριστές συναντήσεις
με το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, στην ουσία προχωρούν σε αυτό που εξαρχής συμφώνησαν με
την Τρόικα. Εμείς δηλώνουμε πανέτοιμοι για να δώσουμε σκληρές μάχες στο μέτωπο της Παιδείας,
στηρίζοντας τους αγώνες του οργανωμένου φοιτητικού και μαθητικού κινήματος.
Σ’ αυτούς τους αγώνες δεν είμαστε μόνοι. Το απέδειξε περίτρανα το 28ο Παγκύπριο Φεστιβάλ
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ, το οποίο γράφτηκε στην ιστορία ως το μαζικότερο των τελευταίων
δεκαετιών. Πέραν των 25.000 επισκεπτών κατέκλυσαν την τάφρο της Πύλης Αμμοχώστου στη
Λευκωσία, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο πως το σύνθημα του Φεστιβάλ γίνεται πράξη…
Ανυπότακτη Νεολαία, για αξιοπρέπεια στη ζωή! Δεν υποτασσόμαστε, δε λυγίζουμε, αντιστεκόμαστε
και ξαναβγαίνουμε στο προσκήνιο.
Προετοιμάζουμε κάθε φορά την επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης, να μπορεί να αντεπεξέλθει στο
καμίνι της ταξικής πάλης μέχρι την τελική νίκη. Αυτή είναι η επαναστατική νεολαία του τόπου μας.
Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ετοιμαζόμαστε για τις Επαρχιακές Συνδιασκέψεις μας, αλλά και το
18ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΔΟΝ που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Γενάρη. Πάντα με στόχο
μια ΕΔΟΝ πιο δυνατή, πιο μαζική, πιο μαχητική. Η ΕΔΟΝ καλεί τον κάθε προοδευτικό, ριζοσπάστη και
δημοκρατικό νέο, να ενταχθεί στις γραμμές της. Να έρθουν ολοένα και περισσότεροι νέοι μπροστά
στον αγώνα, να παλέψουμε για ανατροπή του παλιού που σάπισε και στη θέση του να αγωνιστούμε
για την κοινωνία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σοσιαλισμού.

Χρίστος Χριστόφιας
Γενικός Γραμματέας ΕΔΟΝ
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Εκλογή νέας ηγεσίας της ΕΔΟΝ
Στη 14η σύνοδο του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
22/07/2015 στη Λευκωσία,
πραγματοποιήθηκαν
αρχαιρεσίες για πλήρωση
θέσεων στην ηγεσία της
Οργάνωσης.
Νέος Γενικός Γραμματέας της
ΕΔΟΝ εκλέγηκε ομόφωνα
ο Χρίστος Χριστόφιας
(βιογραφικό σημείωμα
επισυνάπτεται). Νέος
Κεντρικός Οργανωτικός
εκλέγηκε επίσης ομόφωνα
ο Βάκης Χαραλάμπους
(βιογραφικό σημείωμα επίσης
επισυνάπτεται).
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Συγχαρητήριες επιστολές
καταφθάνουν από αδελφές
οργανώσεις της ΕΔΟΝ απ’ όλο τον
κόσμο, εκφράζοντας την αλληλεγγύη
τους στην ΕΔΟΝ και ευχές για
καλή συνέχεια στους αγώνες της
κυπριακής νεολαίας.

ΚΝΕ - Ελλάδα

Στη θέση του Μέλους της Κεντρικής
Γραμματείας εκλέγηκε ο Νάσος Κούκος.
Στη θέση του Μέλους του Εκτελεστικού
Συμβουλίου εκλέγηκε ο Αντρέας Παναγιώτου
(Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ
Λευκωσίας – Κερύνειας).
Τέλος, στη θέση του Μέλους του Κεντρικού
Συμβουλίου εκλέγηκε ο Χρυσόστομος Παναγή
(Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας
Φοιτητικού).
Στην αρχή της συνόδου, μέσα σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, σε μια σεμνή τελετή,
τιμήθηκε ο αποχωρήσαντας από το Κεντρικό Συμβούλιο Χάρης Καράμανος τέως Γενικός Γραμματέας
της ΕΔΟΝ (2009-2015).

ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο Χρίστος Χριστόφιας γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1983, είναι 32
χρονών και κατάγεται από το κατεχόμενο Δίκωμο.
Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2001 και σήμερα μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής του ΑΚΕΛ και μέλος της Ε.Ε. του ΑΚΕΛ Λευκωσίας –
Κερύνειας. Τον Ιούλιο του 2015 εκλέγηκε Γενικός Γραμματέας της
ΕΔΟΝ.
Σπούδασε στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην Αθήνα.
Η ενεργός συμμετοχή του στο Λαϊκό Κίνημα ξεκίνησε από νεαρή ηλικία,
όταν εντάχθηκε στην Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Μαθητών (ΠΕΟΜ).
Διετέλεσε Πρόεδρος και Οργανωτικός Γραμματέας της Προοδευτικής
Κίνησης Κυπρίων Φοιτητών Αθήνας και μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων
(ΕΦΕΚ) Αθήνας.
Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ από το 2007, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΕΔΟΝ από το 2009 και διετέλεσε μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας.
Από το 2010 μέχρι το 2012 διετέλεσε Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, από το 2012
μέχρι το 2014 Κεντρικός Μαθητικός Υπεύθυνος της ΕΔΟΝ και στη συνέχεια, από το 2014 μέχρι το
2015 Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ.

ΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ο Βάκης Χαραλάμπους γεννήθηκε το 1986, είναι 28 χρονών και
κατάγεται από το Δάλι.

«Σύντροφε Χρίστο,
Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ,
σου απευθύνω τα θερμά μας συγχαρητήρια
για την εκλογή σου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα της ΕΔΟΝ. Ευχόμαστε καλή
δύναμη και επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα και
στους αγώνες της ΕΔΟΝ. Σε αυτούς τους αγώνες, η ΕΔΟΝ και συνολικά η
κυπριακή νεολαία μπορούν σταθερά να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη της
ΚΝΕ. Άλλωστε, οι Οργανώσεις μας συνδέονται με μακρόχρονους δεσμούς
κοινών αγώνων, με αδελφικές σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης, που
επιδιώκουμε να δυναμώνουν συνεχώς.
Συντροφικά».
Θοδωρής Χιώνης
Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ

UJCE - Ισπανία

«Αγαπητοί σύντροφοι,
Εκ μέρους του Πολιτικού Γραφείου της
UJCE, θα θέλαμε να εκφράσουμε τα
συγχαρητήρια μας προς τους συντρόφους
Χρίστο Χριστόφια και Βάκη Χαραλάμπους,
για την εκλογή τους στη θέση του ΓΓ και του ΚΟΓ
της ΕΔΟΝ, αντίστοιχα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα φέρετε εις πέρας τους στόχους
που έχετε θέσει ως ΕΔΟΝ, για τα δίκαια της κυπριακής νεολαίας, αλλά και
για το σημαντικό ρόλο της ΕΔΟΝ στη διεθνή σφαίρα.
Με επαναστατικούς χαιρετισμούς.»

FGC - Ιταλία

«Αγαπητοί σύντροφοι,
Το Κεντρικό Συμβούλιο της FGC
στέλλει στην ΕΔΟΝ και ειδικά στους
συντρόφους Χρίστο Χριστόφια και
Βάκη Χαραλάμπους, τις πιο θερμές
ευχές για τα νέα καθήκοντα και τις
νέες ευθύνες. Επαναβεβαιώνουμε τη
φιλία μεταξύ των οργανώσεων μας και ελπίζουμε στη βελτίωση των ήδη
άριστων σχέσεων μεταξύ μας.
Χαιρετίσματα από τη Ρώμη.»

YF – Νεπάλ
HCM - Βιετνάμ

Συγχαρητήριες επιστολές απέστειλαν επίσης και η οργάνωση YF από το Νεπάλ
και η HCM από το Βιετνάμ, ευχόμενη καλή επιτυχία για τους νέους αγώνες
της ΕΔΟΝ.

Είναι μέλος του ΑΚΕΛ από το 2005 και σήμερα μέλος της Επιτροπής
Υπαίθρου ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας. Από το 2014 είναι μέλος της
Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ και τον Ιούλιο του 2015 εκλέγηκε
ως Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ.
Είναι απόφοιτος τους Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αναμίχθηκε ενεργά στο
φοιτητικό κίνημα αναπτύσσοντας δράση μέσα από τις τάξεις της
Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών όπου διετέλεσε και ως πρόεδρος.
Υπήρξε μέλος και αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων
Αθήνας και μέλος της Γραμματείας της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).
Από το 2009 μέχρι το 2012 διετέλεσε μέλος της Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ. Είναι
μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ από το 2009, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της
ΕΔΟΝ από το 2010 και μέλος της Επαρχιακής Γραμματείας της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κερύνειας. Διετέλεσε
Υπεύθυνος του Τμήματος Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, Υπεύθυνος του Μορφωτικού Γραφείου του
ΚΣ της ΕΔΟΝ και Υπεύθυνος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΚΣ της ΕΔΟΝ.
Συμμετέχει ως μέλος στο Συμβουλευτικό Όργανο για Αξιολόγηση Αιτήσεων Ένταξης στο ΣυΝΚ
(Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου).

Νεολαία Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος
«Θα θέλαμε να συγχαρούμε τα πρόσφατα εκλεγμένα
μέλη της Κεντρικής Γραμματείας, του Εκτελεστικού
και του Κεντρικού Συμβουλίου και σας ευχόμαστε
κάθε επιτυχία για τη νέα αυτή περίοδο.
Ως νεολαία του ΡΤΚ, θα θέλαμε να συνεχίσουμε
τις σχέσεις μας και να αναπτύξουμε περαιτέρω
συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων μας, για να
οικοδομήσουμε την ειρήνη και να ενώσουμε το νησί
μας κάτω από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία,
με πολιτική ισότητα.
Η μη επίλυση του Κυπριακού ενισχύει της σοβινιστικές δυνάμεις και στις
δύο κοινότητες, γι’ αυτό η νεολαία του CTP υποστηρίζει κάθε κοινή δράση
με την ΕΔΟΝ για να δημιουργήσει προϋποθέσεις διαλόγου, συμφιλίωσης και
διαπραγματεύσεων, για μια ειρηνική επίλυση του Κυπριακού.»
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«Είναι δύο φόρες πρόκληση η χυδαιότητα με

«Το έγκλημα της προδοσίας, το

την οποία εξισώνονται κάθε χρόνο τέτοιες

πραξικόπημα της Χούντας και

μέρες οι ήρωες, με αυτούς που βαφτίστηκαν

της ΕΟΚΑ Β’ που αιματοκύλισε

έτσι επειδή δήθεν εκτελούσαν «διατεταγμένη

το λαό μας, δεν ήταν μια «άφρων

υπηρεσία». Υπήρχαν κι άλλοι που θα μπορούσαν

ενέργεια» ή το αποτέλεσμα

να εκτελέσουν τάχα «διατεταγμένη υπηρεσία»,

«εθνικού διχασμού», αλλά ήταν

αλλά δεν το έπραξαν. Γιατί από τα σπλάχνα του

έγκλημα προμελετημένο και

Λαϊκού Κινήματος ξεπήδησε η λεβεντιά ηρώων

προσχεδιασμένο».

όπως του Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου.»

ΚΑΝΕΙ ΣΕ ΠΚΙΟΝ
Πόλεμε, δαίμονα, κακόν αξήλειφτον στον κόσμον,
παιδίν της νύχτας, μισταρκέ του Άδη, ψεύτη, κλέφτη,
όπου της νιότης δκιαλεχτούς κόβκεις αθθούς των δκυόσμων
τζι η φάκκα στες κακόσορτες μανάες πάντα ππέφτει•
που κάμνουσιν παιδκιά φτωχά, της πείνας χτυπημένα
τζι ένε στους φόους, στους καμούς ομπρός κατταρκασμένα.
Τα στήθη τζείνα πάνοο τους π’ αλύπητα κτυπούσιν
σφαίρες πασαλλοΐτιτζες μες σε καβκάν τζι ειρήνην!
Απένταροι τζαι νηστιτζοί τζι ατιμασμένοι ζούσιν,
το στόμαν τους μερόνυκτα καπνίζει σαν καμίνιν,
γιατ’ εν μπορούσιν, πόλεμε, να παραπονηθούσιν

«Tο ΑΚΕΛ δεν θα πάψει ποτέ να θυμίζει την
αλήθεια. Δεν είχαμε όλοι τον ίδιο ρόλο. Από τη μια
το ΑΚΕΛ και μαζί του η συντριπτική πλειοψηφία
του κυπριακού λαού, ήταν συσπειρωμένοι γύρω
από την αδέσμευτη πολιτική του Μακαρίου. Από
την άλλη μια χούφτα ΕΟΚΑβητατζήδες, συνειδητοί
φασίστες. Από τη μια χιλιάδες τίμιοι πατριώτες
που έδωσαν το αίμα τους για τη δημοκρατία και
την ελευθερία. Από την άλλη οι πουλημένοι με τα
αργύρια της Χούντας, που μόλις έγινε η εισβολή
έτρεξαν να κρυφτούν, στα βουνά ή στα νοσοκομεία
για να μην πολεμήσουν. Επανεμφανίστηκαν μόνο
όταν δεν υπήρχε κίνδυνος. Βολεύτηκαν χρόνια
αργότερα μέσα στα κοστούμια τους, άνετοι
σε καρέκλες εξουσίας, ήσυχοι κάτω από την
κομματική στέγη της δεξιάς».

τρέμουν σε, σαϊτίζουν σε, κάμνουν πως σ’ αγαπούσιν.
‘Μμά γέρασες, κανεί σε πκιον, εν’ μιλϊοΰνια γρόνια
που ζεις, κηφήνα της ζωής, τζαι τρως τζαι πίννεις γαίμαν
αναστήθηκαν οι νεκροί! τζι έστρεψαν τα κανόνια
πίσω τζαι καταπάνω σου, να σε σκοτώσουν, ψέμαν,
να λείψεις που το πρόσωπον της γης, να κυβερνήσει
το όίτζιον, να ξαναπλαστεί χαρά, τιμή τζαι ζήση.

Παύλος Λιασίδης

«Όσα χρόνια κι αν περάσουν, θα
συνεχίσουμε να μιλούμε για προδοσία. Και
προδοσία χωρίς προδότες δεν υπάρχει. Όσα
χρόνια κι αν περάσουν θα συνεχίσουμε να
μιλούμε για έγκλημα με θύμα τον τόπο και
το λαό μας. Και έγκλημα δίχως εγκληματίες
δεν υπάρχει. Κανένας μας λοιπόν δεν
ξεχνά. Τίποτε δεν μπορεί να ξεχαστεί» .

«Σαράντα ένα χρόνια μετά, ένα είναι το καθήκον
και το χρέος απέναντι στο τόσο αίμα που χύθηκε:
Η δικαίωση της Κύπρου. Η επανένωση της
πατρίδας και του λαού μας. Σαράντα ένα χρόνια
μετά και ακόμα επιμένουν ορισμένοι να κάνουν το
ευκταίο, λάβαρο. Δίχως να διδάσκονται από τα ίδια
τα γεγονότα πως την τελευταία φορά που το εφικτό
θυσιάστηκε στο βωμό του ευκταίου, ο μεγάλος
χαμένος ήμασταν εμείς και η Κύπρος. Κάθε μέρα
που περνά με εμάς να συζητούμε ακόμα τι λύση
θέλουμε, ο χρόνος χώνει το μαχαίρι της διαίρεσης
του τόπου μας ακόμα πιο βαθιά».

ρεπορτάζ
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νόψει της επίσκεψης στη Κύπρο του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλόντ Γιούνκερ, ο
οποίος προσφώνησε την Ολομέλεια της Βουλής των
Αντιπροσώπων τη Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015, οι
συνδικαλιστικές και κοινωνικές οργανώσεις που
αποτελούν την Πλατφόρμα «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ» κάλεσαν τους εργαζόμενους, τους άνεργους,
τους φοιτητές, τους μαθητές, τους συνταξιούχους και τον κάθε
κύπριο πολίτη σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πορεία προς τη Βουλή.
Η διαμαρτυρία έγινε ώστε να εκφράσουμε την έντονη
αντίδραση μας στις πολιτικές λιτότητας, οι οποίες επιβάλλονται
εκβιαστικά μέσω της Τρόικα και των Μνημονίων και οδηγούν σε
φτωχοποίηση των λαών. Στην Ευρώπη, η εκβιαστική εφαρμογή
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της σκληρής λιτότητας και των
μνημονίων της Τρόικα και οι επιθέσεις ενάντια στα εργασιακά
δικαιώματα, οδήγησαν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στη φτώχεια και
στην ανεργία, την πιο σκληρή έκφραση της παγκόσμιας κρίσης.
Παρά τη ζέστη που επικρατούσε, πλήθος κόσμου έδωσε το
παρών του, ώστε να σταλεί το μήνυμα της αντίστασης σε αυτούς
που αποφασίζουν για τους λαούς της Ευρώπης που βιώνουν
τις σκληρές συνέπειες της λιτότητας, που οξύνει δραματικά τις
κοινωνικές αντιθέσεις και μεγιστοποιεί τις ανισότητες και τις
διακρίσεις οδηγώντας τους στην απόγνωση και στην απελπισία.
Η «Νεολαία» συνομίλησε με παρευρισκόμενους, οι οποίοι μας
ανέφεραν γιατί έδωσαν το παρών τους στην εν λόγω εκδήλωση:

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να
αντισταθούμε και εμείς με τη σειρά μας
στα μέτρα λιτότητας που εξαθλιώνουν τους
λαούς της Ευρώπης και τον κυπριακό λαό, να
αντισταθούμε σε όλα αυτά που δολοφονούν
το μέλλον μας και σκοτώνουν τη παιδεία είτε
είμαστε μαθητές είτε είμαστε φοιτητές».
Αλέξανδρος Γερολατσίτης, Στρατιώτης
«Ήρθαμε και οι μαθητές σήμερα, για να εκφράσουμε
την αντίθεση μας στις πολιτικές που εφαρμόζονται
στο νησί μας , για τη παιδεία αλλά και για τα άλλα
θέματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός
λαός. Θέλουμε να στείλουμε το
μήνυμα πως δεν θα περάσουν
αυτού του είδους οι πολιτικές
και εάν χρειαστεί θα είμαστε
στους δρόμους για μέρες και για
ώρες».
Λοΐζος Κυριακίδης, Πρόεδρος
Παγκύπριας Συντονιστικής
Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ)
«Είμαστε σήμερα εδώ για να αποδείξουμε
ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι της νεολαίας που
αντιστέκεται σε όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα
λιτότητας που μας φέρνουν από τις Βρυξέλλες
και να αποδείξουμε και σε αυτούς αλλά και στους
εδώ κυβερνώντες ότι η νεολαία δεν είναι στον
καναπέ της αλλά στους δρόμους και δεν θα
επιτρέψει να περάσουν και να μας λυγίσουν με τα
μέτρα που προωθούν κατά των φοιτητών».
Ζαχαρίας Καβέλη, Φοιτητής

Αύγουστος 2015

«Σύσσωμος ο φοιτητικός κόσμος, ο
μαθητικός κόσμος, εργάτες,
ημικρατικοί υπάλληλοι,
δάσκαλοι, δίνουμε βροντερά
το παρών μας και σήμερα
διατρανώνοντας πως θέλουμε
έργα ανάπτυξης και νέες
θέσεις εργασίας- οι πολιτικές
λιτότητας έχουν αποτύχει. Ο κ.
Γιούνκερ, ήρθε να εξακριβώσει
εάν το πειραματόζωο του που
ονομάζεται Κύπρος έχει επιβιώσει.
Με τις πολιτικές που ακολουθεί μας
αποσυνδέει και τον αναπνευστήρα.
Δηλώνουμε παρών στον αγώνα για προάσπιση των
συμφερόντων και των κεκτημένων μας, όλοι μαζί
για να φύγει η τρόικα από την Κύπρο και απαιτούμε
κάθαρση και τιμωρία σε όσους ευθύνονται για αυτή
τη νέα τραγωδία που βρήκε το νησί μας».
Πάμπος Χριστοφόρου, τέως Πρόεδρος ΠΟΦΕΝ
«Βρίσκομαι και εγώ εδώ σήμερα, για να
διαμαρτυρηθώ με τη σειρά μου
για τις πολιτικές λιτότητας και
καλώ όλο το κυπριακό σύνολο
και ειδικότερα τους νέους
εργαζόμενους και άνεργους να
λαμβάνουν μέρος σε αυτούς
του είδους τις διαμαρτυρίες,
ενωμένοι σε ένα ενιαίο μέτωπο
με όλα τα μέρη της κοινωνίας,
συνταξιούχους, μαθητές,
φοιτητές, εργαζόμενους».
Νατάσια Αναστασίου, Άνεργη
Επίσης, μιλώντας κατά την εκδήλωση, ο ΓΓ της ΠΕΟ,
Πάμπης Κυρίτσης, είπε ότι «στην Κύπρο δεν βρίσκονται μόνο
όσοι αγωνιούν για τις Τράπεζες, όσοι ανησυχούν για τους
δημοσιονομικούς δείκτες μπας και τους ζητηθεί να δώσουν λίγα
περισσότερα από τα πολλά που έχουν διαχρονικά συσσωρεύσει,
αλλά βρίσκονται και οι 75,000 άνεργοι, οι χιλιάδες νέοι των
€500 και οι συνταξιούχοι, ανάπηροι και οι μικρομεσαίοι, που
καταστρέφονται».
«Απευθυνόμαστε στον κ. Γιούνκερ εκ μέρους της άλλης Κύπρου.
Της Κύπρου των απλών ανθρώπων που πληρώνουν το βαρύ τίμημα
μιας κρίσης, για την οποία καθόλου δεν ευθύνονται αλλά τους της
έχουν φορτώσει. Της Κύπρου της αντίστασης και του αγώνα για
την ανατροπή αυτής της πορείας», πρόσθεσε.
Σημείωσε πως «αν η Ευρώπη που εκπροσωπεί ο κ. Γιούνκερ είναι
αυτή που βλέπουμε εδώ στη Κύπρο, είναι αυτή που είδαμε στην
Ελλάδα, των εκβιασμών και της νεοαποικιακής συμπεριφοράς τότε
ναι, εμείς αυτή την Ευρώπη δεν την θέλουμε».
Απευθυνόμενος σε όλους εδώ στην Κύπρου, που έχουν κάνει -όπως
είπε- σημαία τους αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ο κ. Κυρίτσης
είπε: «Αυτοί θέλουν να συμφιλιώσουν τους ανθρώπους με την ιδέα
μιας μίζερης και σκληρά ανταγωνιστικής κοινωνίας, όπου όλα θα
υποτάσσονται στο βωμό του κέρδους, ενώ οι αληθινές αξίες της
αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής ευαισθησίας ολοένα
και θα σπρώχνονται στο περιθώριο».

•Ρεπορτάζ- Επιμέλεια:
Μαρί-Κωνστάνς Κωνσταντίνου
Αντρέας Χατζηκαλλής
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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«Ν»: Κύριε Καραγιάννη, ο Δήμος Δερύνειας στηρίζει το ειδικό

πρόγραμμα «Renewal», το οποίο ασκεί δράση φέρνοντας
κοντά Ε/κ και Τ/κ. Πείτε μας λίγα περισσότερα για τις
δράσεις αυτές και ποια ειναι τα αποτελέσματα τους;

«Α.Κ.»: Το πρόγραμμα «Renewal» χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα UNDP των Η.Ε και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο
ενταχθήκαμε πριν από ένα χρόνο και μας χαροποιεί ιδιαίτερα το
γεγονός ότι έχει πάρει παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Μέσω του
προγράμματος προωθούμε τη νεανική επιχειρηματικότητα, επειδή σας
είπα ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ανεργίας των νέων. Επίσης,
προωθούμε και δικοινοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στον τομέα του
θεάτρου, του κινηματογράφου, των διαλέξεων, των σεμιναρίων, αλλά και
των αθλητικών δρωμένων. Δηλαδή, έγιναν συναντήσεις τόσο στη Δερύνεια όσο
και στην Αμμόχωστο. Επίσης, οι ακαδημίες ποδοσφαίρου της Αναγγένησης Δερύνειας
είχαν συναντήσει Τ/κ ακαδημίες από την Αμμόχωστο, ενώ οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της
Αναγέννησης Δερύνειας ήδη είχαν μεταβεί στην Αμμόχωστο για εκδήλωση με παλαίμαχους
ποδοσφαιριστές από την Αμμόχωστο. Έχουμε φέρει, επίσης, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε
τώρα, στο Υπαίθριο Μουσείο Παραδοσιακών Επαγγελμάτων, Τ/κ χορωδίες αλλά και μπάντες,
οι οποίες έπαιξαν μουσική μαζί με Ε/κ. Προβάλαμε έργα στον κινηματογράφο που αφορούν
τους Ε/κ και Τ/κ και θα παρουσιάσουμε επίσης και το θεατρικό έργο «Ο Αγνοούμενος» στις
19/8 στο Αμφιθέατρο του Δήμου Δερύνειας, το οποίο παίχτηκε και στην Λευκωσία.
«Ν»: Η Δερύνεια είναι ένας ακριτικός Δήμος με ιδιαίτερα προβλήματα,
όπως έιπαμε και πιο πάνω. Θεωρείτε ότι υπάρχει η ανάλογη στήριξη από
το κράτος και την κυβέρνηση;
«Α.Κ.»: Οφείλω να ομολογήσω ότι μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον

Απρίλιο του 2013, για παγοποίηση όλων των προφυγικών χορηγιών, η Δερύνεια, όπως και
άλλοι ακριτικοί ημικατεχόμενοι δήμοι, έχουν αδικηθεί ακόμα μία φορά. Δεν υπάρχει επίσης
χορηγία, κίνητρα για σχεδιασμό της περιοχής που γειτονίαζει με την νεκρή ζώνη. Γι’ αυτό
το λόγο, παρατηρείται μια εγκατάληψη αυτής της περιοχής, αφού δεν υπάρχουν τα κίνητρα
ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να εγκατασταθούν δίπλα από το συρματόπλεγμα. Αυτό που
χρειαζόμαστε έιναι πιο πολλές χορηγίες από το κράτος για τους νέους ανθρώπους, αλλά
και ένας σχεδιασμός της περιοχής που γειτονιάζει με την ουδέτερη ζώνη.

«Ν»: Η οικονομική κρίση έχει αγγίξει και το δικό σας Δήμο;
«Α.Κ.»: Πρώτα από όλα έχει μειωθεί γύρω στο 45% η κρατική χορηγία που παίρνουμε από
το κράτος. Αρκετός κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει τους τοπικούς δημοτικούς φόρους.
Όμως εμείς τους παραχωρούμε και διευκολύνσεις για να πληρώνουν τις φορολογίες τους
με δόσεις, ή όποτε αυτοί μπορέσουν. Καταλαμβαίνεται ότι δεν μπορούμε να στέλουμε κόσμο
στα δικαστήρια, επειδή δεν μπορεί να πληρώνει τις δημοτικές φορολογίες. Βλέπουμε ότι
με την οικονομική κρίση έχουν αυξηθεί οι οικογένειες οι οποίες ζητουν βοήθεια από τον
δήμο. Ο δήμος Δερύνειας λειτουργεί το Λαϊκό παζαράκι και μέσω αυτού βοηθούνται οι 100
περίπου οικογένειες, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η βοήθεια που
τους παρέχουμε αφορά τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδυσης και ότι άλλο χρειαστούν που
αφορά στα παιδιά. Δηλαδή μπορεί να δώσουμε παιχνίδια ή βιβλία στα παιδιά τους λίγο πριν
την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
«Ν»: Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο δήμος για την προσέλκυση τόσο
εξωτερικού, όσο και εσωτερικού τουρισμού;
«Α.Κ.»: Πολύ καλή ερώτηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βλέπετε ότι γύρω μας υπάρχουν
αρκετοί τουρίστες στο μουσείο της Δερύνειας. Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε τη Δερύνεια
στον τουριστικό χάρτη. Εμείς δε θεωρούμαστε πλέον παραλιακή περιοχή, είμαστε, όμως,
μέρος της ενδοχώρας ή της επαρχίας. Και εγώ επιμένω οτι ο ΚΟΤ οφέιλει να προωθήσει
την ενδοχώρα. Διότι την ενδοχώρα την επισκέπτονται τόσο ξένοι, όσο και ντόπιοι τουρίστες
ολόχρονα. Άρα, σε μια περίοδο όπου μιλούμε για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
είναι εδώ που ο ΚΟΤ και το κράτος γενικά πρέπει να επενδύσει πιο πολλά στην προώθηση
της ενδοχώρας. Η Δερύνεια προσφέρει πολιτισμό, παράδεισο και φιλοξενία. Έχουμε 2
εξαιρετικά μουσεία τα οποία ενδεικτικά να αναφέρω ότι πέρσι τα επισκέπτηκαν 10,000
ρωσόφωνοι τουρίστες, πέραν των άλλων αγγλόφωνων, γερμανόφωνων και σκανδιναβών, που
επισκέπτονται τα μουσεία μας. Τα μουσεία μας τα επισκέπτονται και ολόχρονα οργανωμένα
παιδιά από διάφορα σχολεία της Κύπρου. Έχουμε καταφέρει, επίσης, να εντάξουμε τη
Δερύνεια στα προγράμματα μεγάλων τουριστικών πρακτόρων, όπως και στο πρόγραμμα
του ΚΟΤ « Μικρές Αποδράσεις». Εύχομαι να λυθεί το Κυπριακό, ούτως ώστε οι τουρίστες
να κάνουν ένα σταθμό στη Δερυνεία και να πηγαίνουν κατευθέιαν σε μια ελευθέρη πλέον
Αμμόχωστο και σε μια επανενωμένη ελεύθερη Κύπρο.

«Ν»: Φέτος συμπληρώνονται 41 χρόνια εισβολής και κατοχής. Η Δερύνεια πληρώνει
βαρύ τίμημα, με το 75% του εδάφους της να βρίσκεται ακόμα υπό κατοχή. Ποια «Ν»: Η Δερύνεια με τον πολιτισμό έχει πολύ καλή σχέση. Μιλήστε μας
λίγο γι’ αυτό;
είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σαν Δήμος;
«Α.Κ.»: Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στη Δερύνεια και αυτή τη συνέντευξη και
για το εξαιρετικό έργο που επιτελείτε στην εφημερίδα «Νεολαία».
Η Δερύνεια νοιώθει πολύ αδικημένη από το προδοτικό πραξικόπημα, την εισβολή, την κατοχή, αλλά και την
προσφυγιά, αφου πέραν του 75% της γης μας είναι κατεχόμενο. Έχουμε χάσει ολόκληρη την παραλιακή μας
περιοχή. Πρέπει να το τονίσουμε είναι μια παραλιακή περιοχή 2,5 χιλιόμετρα. Είναι η περιοχή που παλία
οι Δερυνείωτες συναναστρέφονταν μαζί με τους Τ/Κ, αλλά δυστυχώς, αυτή την παραλιακή περιοχή δεν
μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Η απώλεια του 75% της γης μας μας έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα
όσον αφορά στη στέγαση των νέων ή των νεαρών ζευγαριών. Δηλαδή αρκετοί νέοι έχουν φύγει απο τη
Δερύνεια, λόγω του στεγαστικού προβλήματος. Δεν υπάρχει αρκετή γη για να κτίσουν ή για να στεγαστούν
και πέραν του στεγαστικού, υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας των νέων κάτω των 25 ετών.
Μετά το τέλος των σπουδών τους έρχονται πίσω στην Κύπρο για να εργαστούν, αλλά, δυστυχώς, δεν
μπορούν να εργοδοτηθούν με αποτέλεσμα είτε να φύγουν από τη Δερύνεια να πάνε στις πόλεις, είτε να
φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα σοβαρότερα προβλήματα της Δερύνειας, το στεγαστικό και
η ανεργέια στους νέους.

«Ν»: Πως είδατε την απόφαση για διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας μαζί
με άλλα οδοφράγματα και ποια θεωρείτε ότι έιναι τα αποτελέσματα που μπορεί να
φέρει;
«Α.Κ.»: Φυσικά εμείς χαιρετίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως χαιρετίζουμε και την επανέναρξη των

συνομιλιών. Θεωρώ ότι η διάνοιξη του οδοφράγματος της Δερύνειας, όπως και άλλων οδοφραγμάτων,
θα φέρει τον κόσμο και στις 2 κοινότητες πιο κοντά και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν
γενηθεί μετα το 1974, μετά την Τουρκική εισβολή. Πέραν της επαναπροσέγγισης και της επαφής μεταξύ
των νέων ανθρώπων, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πιο πολύ ανάπτυξη στη Δερύνεια, αλλά και
στην επαρχία Αμμοχώστου. Με την κάθοδο αρκετών Τ/κ στις ελευθέρες περιοχές, αφού θα χρειάζονται
μόνο 2 λεπτά από την Αμμόχωστό να φτάσουν στην Δερύνεια και από την Δερύνεια να φτάσουν στις
παραλιακές περιοχές, θα υπάρχει πιο πολυ κίνηση και εμπορικότητα στη Δερύνεια, αλλά και σε ολόκληρη
την επαρχία Αμμοχώστου.

«Α.Κ.»: Η Δερύνεια, καταρχάς, έχει παράδοση στον πολιτισμό, δεν το κρύβουμε. Μιλούν από
μόνες τους οι υποδομές που έχουμε στην Δερύνεια: τα 2 μουσεία, το αμφιθέατρο, τα μνημεία
μας, οι εκκλησίες μας, οι πλατείες μας. Η Δερύνεια, λόγω του ότι γειτνίαζε με την Αμμόχωστο
πριν 1974, αρκετοί Δερυνιώτες δούλευαν στην Αμμόχωστο. Η Αμμόχωστος ήταν η πόλη
του πολιτισμού της επαρχίας μας, η πρωτέυουσα της επαρχίας μας και πολλοί Δερυνείωτες
μεσω της Αμμοχώστου ήρθαν πιο κοντά στον πολιτισμό. Μετά την τουρκική εισβολή, αρκετοί
Δερυνιώτες που δραστηριοποιούνταν στην Αμμόχωστο, είχαν εγκατασταθεί στη Δερύνεια και
μπορεί να γνωρίζετε ότι η Δερύνεια είχε και κινηματογράφο. Η Δερύνεια, όμως, προσπαθεί
να διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Πρέπει να σας πω ότι το αμφιθέατρο μας είναι
κρατημένο για όλους τους μήνες του καλοκαιριού. Μακάρι να είναι καλά ο κόσμος και
τους ευχαριστούμε για το τεράστιο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν να παρακολουθήσουν τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις της Δερύνειας.
Θέτουμε ψηλά τον πήχη και έχουμε αρκετές απαιτήσεις, γιατί ο κόσμος χρειάζεται αυτές
τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε μια περίοδο που τα ΜΜΕ τα παρουσιάζουν όλα
μαύρα. Ο κόσμος χρειάζεται να ξεχνά για λίγο την καθημερινότητα του, τα προβλήματα που
έχει, γι’ αυτό το λόγο η Δερύνεια στηριζόμενη στην παράδοση που έχουμε στον πολιτισμό,
προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φέρουμε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Δερύνεια
και προσφέρουμε επίπεδο στον κόσμο.

«Ν»: Πριν ολοκληρώσουμε θα θέλατε να κάνετε ένα καταληκτικό σχόλιο;
«Α.Κ.»: Θέλω να τονίσω ότι η Δερύνεια πάντα στήριζε την επαναπροσέγγιση, πάντα

στήριζε την επανένωση της Κύπρου και είναι κρίμα το γεγονός ότι η Δερύνεια υποφέρει μεχρι
σήμερα από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Εύχομαι, σύντομα, μετά και τη διάνοιξη του
οδοφράγματος της Δερύνειας να επιστρέψουμε στην κατεχόμενη πόλη μας την Αμμόχωστο
και να επανενώσουμε την Κύπρο μας.
Επιμέλεια:
Αντρέας Παναγιώτου
Συντακτική Επιτροπή «Ν»
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ΕΔΟΝ, με επικεφαλής το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων,
πραγματοποίησε για ακόμη μια χρονιά με επιτυχία Διεθνή
Ανταλλαγή, κάτω από τον τίτλο «Solidarity through volunteerism
(Αλληλεγγύη μέσα από τον εθελοντισμό). Η εν λόγω ανταλλαγή
επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για νέους ERASMUS+. Η Ανταλλαγή αυτή ήταν αποτέλεσμα συμμετοχής και συνεργασίας
6 οργανώσεων από 6 διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, στην ανταλλαγή
συμμετείχαν Οργανώσεις Νεολαίας από το Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Ρωσία,
τη Φιλανδία και την Πορτογαλία. Η συνεχής και διαχρονική παρουσία της
ΕΔΟΝ σε θέματα που απασχολούν την νεολαία διεθνώς, καθώς και το
γεγονός ότι η ΕΔΟΝ κατέχει την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Δημοκρατικών Νεολαιών, είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία σταθερών
και διαχρονικών σχέσεων και συνεργασίας με αυτές τις οργανώσεις, με
αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση της ανταλλαγής.
Το θέμα της ανταλλαγής που επικεντρώνεται σε αρχές όπως η Αλληλεγγύη
και ο Εθελοντισμός, επιλέγηκε ως θέμα που απασχολεί και αφορά όλες
τις οργανώσεις, οι οποίες είχαν εμπλοκή στην πραγματοποίηση αυτής της
ανταλλαγής. Οι συμμετέχοντες, νέοι ηλικίας 13-30, είχαν την ευκαιρία
μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, ομαδικά επιμορφωτικά παιχνίδια,
παρουσιάσεις, κάποιες από τις οποίες ετοίμασαν οι ίδιοι, συζητήσεις, ανταλλαγή
πρακτικών και απόψεων, αλλά κυρίως μέσα από την επαφή και τη συμβίωσή
τους με νέους από διαφορετικό εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, να έρθουν
σε επαφή με την έννοια της αλληλεγγύης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα
από τον εθελοντισμό. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με
τον πολιτισμό άλλων χωρών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι στις
χώρες που συμμετείχαν στην ανταλλαγή, καθώς επίσης και τον τρόπο με
τον οποίο ενεργεί η κάθε οργάνωση μέσα στο περιβάλλον στο οποίο δρα.
Η απόκτηση αυτών των γνώσεων και αυτής της επαφής με τα δεδομένα
πέραν από τον στενό κοινωνικό περίγυρο των συμμετεχόντων, συμπερασματικά
οδήγησε και στην συνειδητοποίηση της ανάγκης για περεταίρω συμμετοχή
των νέων στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα στη χώρα τους, αλλά και
την ανάγκη ένδειξης αλληλεγγύης στα προβλήματα που ταλανίζουν τους
νέους σε διεθνές επίπεδο.
Η υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων, αποτελούν συνεχή στόχο, τόσο
για την οργάνωσή μας, όσο και για τις οργανώσεις που συμμετείχαν. Θεωρούμε
ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ολοκληρώνονται στα πλαίσια μιας
εβδομάδας, αλλά αποτελούν ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης για περισσότερη
και συστηματικότερη συνεργασία ανάμεσα σε οργανώσεις Νεολαίας σε
Διεθνές επίπεδο. Επιδίωξη όλων των οργανώσεων είναι να συνεχίσουμε με
κοινές δράσεις που να προβάλλουν την αλληλεγγύη, αξιοποιώντας ως βασικό
εργαλείο τον εθελοντικό μας χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες για την ανταλλαγή, καθώς επίσης και περισσότερο
οπτικοακουστικό υλικό θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΝ (www.edon.org.
cy), καθώς επίσης και στο Facebook.
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φοιτητές

Πραγματοποιήθηκε στις 25 – 26 Ιουλίου η 22η Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος της
ΕΔΟΝ, στα αναπαυτήρια της ΠΕΟ, στα Περβόλια Λάρνακας. Οι 200 και πλέον αντιπρόσωποι
της Συνδιάσκεψης, από όλους τους χώρους σπουδών που υπάρχουν Κύπριοι φοιτητές,
αναφέρθηκαν στη χρονιά που πέρασε, στη δράση και τις θέσεις της Προοδευτικής Κ.Φ.,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες που δόθηκαν και θα πρέπει να συνεχιστούν για
τα κεκτημένα των φοιτητών.
Μέσα από έναν πλούσιο και εποικοδομητικό διάλογο, τις τοποθετήσεις των συνέδρων για την
κατάσταση στο κυπριακό φοιτητικό κίνημα, αλλά και το ρόλο της ΠΟΦΕΝ στην οργάνωση και
καθοδήγηση των αγώνων των φοιτητών, τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δράση
του Φοιτητικού Τμήματος της ΕΔΟΝ, καθώς και οι στόχοι για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.
Το παρών του στη Συνδιάσκεψη έδωσε την πρώτη μέρα και το μέλος του Π.Γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ
συν. Χρίστος Χριστοφίδης, ο οποίος προέβη σε μια ενημέρωση για το κυπριακό πρόβλημα,
τις εξελίξεις στην οικονομία, στην παιδεία αλλά και των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων.
Τέλος τόνισε την πολιτική σημασία της παρουσίας της νεολαίας και των φοιτητών στους
αγώνες που έρχονται και την δυναμική που δίνει στους αγώνες του λαϊκού κινήματος.
Οι ΕΔΟΝίτες και οι ΕΔΟΝίτισσες μέσα από τις εργασίες της Συνδιάσκεψης, διατράνωσαν τη
θέλησή τους να παλέψουν για να μην περάσουν τα όποια μέτρα κουτσουρεύουν τα φοιτητικά
επιδόματα, για μείωση των διδάκτρων στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζοντας παράλληλα
πως θα ανακινήσουν και θα προωθήσουν το κάθε συνδικαλιστικό ζήτημα προκύπτει σε
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κάθε χώρο σπουδών. Ταυτόχρονα, έδειξαν την αποφασιστικότητα τους να παραμείνει
η Προοδευτική στην πρωτοπορία των αγώνων για τα δικαιώματα των φοιτητών σε
όλους τους χώρους σπουδών, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση πως η παράταξη της
Αριστεράς θα παραμείνει πρώτη στις συνειδήσεις των φοιτητών. Αμετάθετος στόχος για
τους ΕΔΟΝίτες, παραμένει ο αγώνας για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, που
θα επανενώνει τον τόπο και το λαό μας. Μέσα από την 22η Συνδιάσκεψη, στέλνουμε
ξεκάθαρα το μήνυμα πως δε θα αφήσουμε όσα κατέκτησε και όσα διεκδικεί το φοιτητικό
κίνημα να γίνουν έρμαιο στις ορέξεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της Τρόικα, του
ΔΗΣΥ και της κυβέρνησης.
Τέλος, η Συνδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με την έγκριση των θέσεων και την εκλογή του
νέου Φοιτητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελούν οι εξής: Κούλας Σεβήρος, Μακρής
Χρίστος, Κούκος Νάσος, Τσακκιστός Απόστολος, Παναγή Χρυσόστομος, Μανώλη Μάριος,
Ιωάννου Γιάννος, Πέτρου Κύπρος, Τσολιάς Ιάκωβος, Χριστοφόρου Σάββας, Πίγκος
Μιχάλης, Καρανικόλας Κώστας, Νεοφύτου Δήμητρα, Ιωάννου Δημήτρης, Στεφανής
Αντρέας, Χατζηχριστοφόρου Τρύφωνας, Δημητρίου Γιάννης, Κολοκάσης Ιάκωβος,
Αντωνίου Μάριος, Πανταζής Χαράλαμπος, Παναγιώτου Παναγιώτης, Ανδρονίκου Πάμπος,
Καπετάνιος Μάριος, Κωμοδρόμος Λένος, Λουκά Μάριος, Μιαούλης Αντρέας, Τσιαλής
Ζαννέττος, Χρίστου Μαρία, Δημοσθένους Λευτέρης, Χηράτου Σεμέλη, Λαγού Μάριος,
Βαρνακίδης Χριστόδουλος, Χαραλάμπους Χρίστος, Σάββα Αντρέας, Γεωργίου Αντρέας.
Γραφείο Τύπου
27.07.2015

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
FREDERICK UNIVERSITY
FREDERICK UNΙVERSITY ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟCYPRUS COLLEGE
ΠΑΝ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣINTERCOLLEGE
ΑΞΙΚ
UCLAN
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΟΛΙΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΠΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ

96397777
95119926
99834478
96384096

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ

97660999

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

99010068

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΗΣ
ΧΗΡΑΤΟΥ ΣΕΜΕΛΗ
ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

97663630
99115511
99144102

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ
ΟΙΚΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΒΟΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΛΑΜΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΣΙΑΛΗΣ ΖΑΝΝΕΤΤΟΣ

99161032

ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΜΠΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ ΣΩΤΗΡΗΣ

+306992831993
+302106454100
+306992131029
+302315504190
+306992884597
+306992788133
+306947532990
+306992292456
+306996859911
+306955171852
+306948230393

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

+306942022677 96557486

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

+306943506751 99776261
+306949254136 99214473
99921440

ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΤΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

99170658
97622284
99983992
99068454
96544119
99076255
99378595
97654158

ΧΩΡΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΜΟΣΧΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΑΡΝΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΟΥΝΟΥΠΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

+447479857307
+359898776441
+420777688612
+366705885304
+79268918204
+4917664947765
+33643313600
+393895417629

99034349
99377353
99929091
99913836
99105083
99135940
99960208
99466645
99921440

νέοι εργαζόμενοι

πολιτισμός

18

Αύγουστος 2015

Αύγουστος 2015

ιστορία

19

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1948 – Η Αριστερά κηρύσσει πολιτική παναπεργία σε όλη την Κύπρο για
να στηριχθούν οι αγωνιζόμενοι απεργοί στα μεταλλωρυχεία συνδυάζοντας
τη με έντονα αντιαποικιακά μηνύματα.
•1956 – Πεθαίνει ο Γερμανός κομμουνιστής ποιητής και δραματουργός
Μπέρτολτ Μπρεχτ.
•1974 – Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος «Αττίλας», με την προώθηση
των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1926 – Πραγματοποιείται στη Λεμεσό το ιδρυτικό συνέδριο του
Κομμουνιστικού Κόμματος Κύπρου.
•1964 - Η σοβιετική κυβέρνηση απαντά σε έκκληση του Μακαρίου ότι
δεν θα μείνει αδιάφορη σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της
Κύπρου.

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1958- Ιδρύεται η ΤΜΤ
•1973- Αυτοκτονεί στο Σουργκούτ της Σιβηρίας ο
Νίκος Ζαχαριάδης. Η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
του Κόμματος τον Ιούλη του 2011 ακύρωσε όλες
τις προηγούμενες αποφάσεις της 6ης και της
7ης Ολομέλειας (1956 και 1957) σε βάρος του και
αποφάσισε την πλήρη αποκατάστασή του στο ΚΚΕ.

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1948 – Αρχίζει η απεργία των 1000
αμιαντωρύχων που μαζί με τις απεργίες των
οικοδόμων και των μεταλλωρύχων συντάραξαν
την ντόπια πλουτοκρατία και τους Άγγλους
αποικιοκράτες.
1953- Ο Νίκος Πλουμπίδης καταδικάζεται σε
θάνατο.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1977 - Πεθαίνει ο Μακάριος Γ’ Πρόεδρος και
Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1929 – Γεννιέται ο Γιασέρ Αραφάτ, ο ιστορικός
ηγέτης του παλαιστινιακού λαού
•1936 – Επιβάλλεται η φασιστική δικτατορία του
Ιωάννη Μεταξά στην Ελλάδα

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σ

το άκουσμα της Jazz
το μυαλό αναπόφευκτα
γεννά εικόνες από μια άλλη
εποχή. Δίσκοι 78 στροφών,
νυχτερινά καταγώγια, ο
υπέροχος Ντιουκ Έλιγκτον, η μαγική
φωνή της Έλλα Φρίτζερλαντ, το «La
vie en rose» ερμηνευμένο από τον
αξεπέραστο Λούης Άμστρονγκ, το πιάνο
και το σαξόφωνο.
Στις μέρες μας, πραγματοποιούνται
μεγάλα φεστιβάλ Jazz σε όλο τον κόσμο,
τα οποία διαρκούν ακόμη και εβδομάδες,
ενώ κατακλύζονται από χιλιάδες κόσμου.
Η Ευρώπη και ο Δυτικός πολιτισμός
αγάπησαν και τίμησαν τη μουσική
αυτή, μέσα σε λιγότερο από μισό αιώνα
ζωής της. Ποια είναι όμως η Jazz και οι
καταβολές της, είναι κάτι που δεν ακούμε
συχνά και σίγουρα όχι τυχαία.

Χωρόχρονος:
Αμερικάνικος Νότος,
αρχές 20ου αιώνα
Σκλάβοι από τη Δυτική Αφρική
μεταφέρονται στη Νότια Αμερική
για να «εξυπηρετήσουν» ανάγκες
κάλυψης εργατικού δυναμικού μια και
αναπτύσσεται ραγδαία η βιομηχανία
καλλιέργειας και παραγωγής ρυζιού,
καπνού, βαμβακιού και ζάχαρης.
Οι βιομήχανοι θεωρούσαν πως οι δούλοι
τους έπρεπε να εκχριστιανιστούν και
έτσι τους προέτρεπαν να τραγουδούν
θρησκευτικούς ύμνους ή τραγούδια της
δουλειάς, ενώ εργάζονταν, τα οποία
έμειναν στην ιστορία γνωστά και ως «Work
Songs». Τα τραγούδια αυτά βοηθούσαν
στο να διατηρείται ο ρυθμός της εργασίας
των σκλάβων, αλλά, ταυτόχρονα, και να
διασκεδάζεται η οργή και η αγανάκτηση
τους για τις εξαντλητικές συνθήκες ζωής
και εργασίας τους. Καθυπότασσαν με
τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε μορφή
επαναστατικής διάθεσης και κρατούσαν
τις μάζες των σκλάβων καθηλωμένες

•1895- Πεθαίνει ο Φρίντριχ Ένγκελς, κορυφαία
μορφή του παγκόσμιου εργατικού, επαναστατικού
και κομμουνιστικού κινήματος

στα μαρτύρια που τους επέβαλλαν.
Οι σκλάβοι, όμως, –ευτυχώς για την
ανθρωπότητα- συνέχιζαν να τραγουδούν
και να παίζουν μουσική έξω και πέρα από
τις διαταγές των βιομηχάνων αφεντικών
τους.
Το μέρος στο όποιο φαίνεται να
αναπτύχθηκε, αλλά και να ευδοκίμησε
η Jazz είναι η Νέα Ορλεάνη, δίχως βέβαια
να αποκλείεται η ανάπτυξή της και σε
άλλες πολιτείες του Αμερικάνικου Νότου.
Οι σκλάβοι έφεραν μαζί τους ιδιώματα
και χαρακτηριστικά της μουσικής τους,
τα οποία ενσωματώθηκαν με στοιχεία
άλλων πολιτισμών, αφού στη Νέα
Ορλεάνη την περίοδο αυτή, συνυπήρχαν
τέσσερις κουλτούρες (Γαλλική, Ισπανική,
Αϊτινή και Αφρικανική). Ένα κράμα από
διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις και
επιρροές έδινε όλο και πιο έντονα την
παρουσία του στην πόλη αυτή, η οποία
χαρακτηρίστηκε την εποχή εκείνη και ως
η «πόλη της μουσικής». Χρειάστηκαν 100
χρόνια διασταύρωσης των ήχων από τις
τέσσερις αυτές κουλτούρες, μέχρι να
αναδυθούν οι πρώτες νότες της Jazz της
οποίας βέβαια οι ρυθμοί κατάγονταν από
την Αφρική.
Ο Έρικ Χομπσμπάουμ, μαρξιστής
διανοούμενος και ένας από τους
κορυφαίους ιστορικούς του 20ου
αιώνα, αναφέρει στο βιβλίο του «The
Jazz Scene», ότι τα παιδιά των νέγρων
της Νέας Ορλεάνης από τη μια έχουν τις
εσωτερικές επιρροές (από τη κοινότητά
τους) και εξωτερικές (από το αστικό
τους περιβάλλον) και από την άλλη δεν
έχουν καμιά δυσκολία στο να γίνουν
επαγγελματίες μουσικοί, σε αντίθεση
με τους λευκούς και τους «κρεολούς»
- παιδιά των οποίων οι γονείς είχαν
διαφορετικό χρώμα- που θεωρούσαν τον
επαγγελματισμό αυτής της «κατώτερης
μουσικής» κοινωνικά απαράδεκτο. Έτσι
μπαίνουν συστηματικά πια στον κόσμο
της μουσικής, την αναπαράγουν και
ταυτόχρονα τη διαμορφώνουν.

Φτάνουμε με τον τρόπο αυτό στο 1917,
όπου ηχογραφείται για πρώτη φορά, από
μια πενταμελή ορχήστρα -την Original Dixieland Jazz Band-, η μουσική που μέχρι τη
στιγμή εκείνη ακουγόταν στους δρόμους
και από εκεί εξαπλώνεται μαγεύοντας
ολόκληρο το κόσμο.
Φαινόμενο ανάλογο με αυτό της Jazz
μουσικής δεν απαντάται συχνά. Ο
θρίαμβος της εξάπλωσής της μέσα σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και η
παρείσφρηση της σε όλες τις κοινωνικές
τάξεις, την καθιστούν ξεχωριστή από
άλλα μουσικά ιδιώματα που έχουν την
ικανότητα να προσηλυτίζουν οπαδούς.
Ο Χομπσμπάουμ δίνει εξήγηση σε αυτό
αναφέροντας πως «Η εποχή μας και ο
πολιτισμός μας έχουν ανάγκη από αυτές
τις περιοδικές μεταγγίσεις αίματος
που αναζωογονούν την κουρασμένη
και εξαντλημένη αστική τέχνη ή και τη
λαϊκή τέχνη που η ζωτικότητά της έχει
στραγγιχτεί από τη συστηματική εμπορική
νόθευση και υπερεκμετάλλευση.»
Εκείνο που πάντα θα κρατά τη Jazz
μακριά και υψηλότερα από διάφορα
άλλα παρόμοιου τύπου μουσικά ιδιώματα,
είναι το γεγονός ότι όχι μόνο τα ξεπερνά
σε μέγεθος και οικουμενικότητα, αλλά
κυρίως γιατί ποτέ δεν υποτάχθηκε στα
πολιτιστικά πρότυπα καμιάς ανώτερης
τάξης. Είναι καθάριο δημιούργημα των
σκλάβων της Αμερικής και εμπερικλείει
όλα τα δεινά και τις κακουχίες τους μέσα
από ήχους μοναδικούς και άξιους να
λατρευτούν.
•Μαρίνα Νικολάου
Μέλος Κεντρικού Πολιτιστικού Γραφείου

•1953 – Αρχίζει στο Βερολίνο το 3ο Παγκόσμιο
Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών.

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1819 – Ο Σιμόν Μπολίβαρ νικά τους Ισπανούς
στη μάχη του Μπογιακά, πετυχαίνοντας την
ανεξαρτησία της Κολομβίας.
•1964 - Η Τουρκία βομβαρδίζει την Τηλλυρία.

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1944 - Δολοφονείται από τους Ναζί ο ηγέτης του Κομμουνιστικού
Κόμματος Γερμανίας Ερνστ Τέλμαν μετά από απάνθρωπα βασανιστήρια
και πολύχρονη φυλάκιση.

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1936 - Εκτελείται από τους φασίστες του Φράνκο ο Ισπανός ποιητής
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1949 - Γεννιέται ο Έλληνας τραγουδοποιός Νικόλας Άσιμος

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1964 - Πεθαίνει ο Παλμίρο Τολιάτι, ΓΓ της ΚΕ του Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος και ένας από τους Γραμματείς της
Κομμουνιστικής Διεθνούς.

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1921 - Γεννιέται η τραγουδίστρια Σωτηρία Μπέλλου. Η Μπέλλου
συνδέθηκε από τα νεανικά της χρόνια με το κομμουνιστικό κίνημα της
Ελλάδας ενώ μετείχε στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση.

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1978 - Ένοπλοι αντάρτες «Σαντινίστας» καταλαμβάνουν εξ εφόδου
το μέγαρο του Κοινοβουλίου στη Μανάγκουα της Νικαράγουας,
συλλαμβάνοντας εκατοντάδες ομήρους. Απαιτούν την απελευθέρωση
των 150 πολιτικών κρατουμένων, εγγυήσεις ότι θα τους επιτραπεί να
καταφύγουν σώοι στον Παναμά και λύτρα δέκα εκατομμυρίων δολαρίων. Ο
δικτάτορας Αναστάσιο Σομόζα αποδέχεται όλα τα αιτήματά τους.
•1991 - Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν εγκρίνει το
διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1949 - Ιδρύεται το ΝΑΤΟ.

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1946 - Πραγματοποιείται το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΑΟΝ.
•1949 - Στις 25 Αυγούστου και ώρα 5.30’ το πρωί άρχισε η τελική φάση
της μάχης στο Γράμμο ανάμεσα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και στο
στρατό της κυβέρνησης των Αθηνών
•1958 - Δολοφονούνται από φασίστες του Γρίβα η Μαρία Χαρίτου, μέλος
του ΑΚΕΛ και η δεκατριάχρονη Δεσπούλα Κατσούρη

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1948 - Ξεκινάει με την καθοδήγηση της ΠΕΟ η μεγάλη απεργία των
οικοδόμων που θα διαρκέσει για 118 μέρες.

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1961 – Ο Τσε Γκεβάρα, υπουργός Εξωτερικών
της Κούβας, καταγγέλλει τις ΗΠΑ ότι οργάνωσαν
απόπειρα δολοφονίας κατά του Ραούλ Κάστρο,
αδελφού του Φιντέλ, στην Ανατολική Κούβα

•1905 - Γεννιέται ο Άρης Βελουχιώτης (Θανάσης Κλάρας) στη Λαμία.
•1949 - Πραγματοποιείται το 6ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΑΚΕΛ. Γ.Γ.
εκλέγεται ο Εζεκίας Παπαιώαννου.

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1931 - Γεννιέται ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής Στέλιος Καζαντζίδης

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1944 - Ο εκπρόσωπος του υπουργού αποικιών
της Βρετανίας σερ Κόσμο Πάρκερ επισκέπτεται
την Κύπρο. Το ΑΚΕΛ απαντά με παναπεργίες και
παλλαϊκές διαδηλώσεις με αίτημα την αυτοδιάθεση
του κυπριακού λαού.

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

•1913 – Γεννιέται ο Μακάριος, αρχιεπίσκοπος και
πρόεδρος της Κύπρου από το 1960 μέχρι το 1977.
•1926 – Γεννιέται ο ηγέτης της Κουβανικής
Επανάστασης Φιντέλ Κάστρο Ρους, Α’ Γραμματέας
του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας (1961-2011)
και πρωθυπουργός της χώρας του (1959-2008).

•1918 - Πραγματοποιείται δολοφονική απόπειρα κατά του Β. Ι. Λένιν,
οργανωμένη από τους εσέρους. Ο ηγέτης της Μεγάλης Οχτωβριανής
Επανάστασης πυροβολείται και τραυματίζεται λίγο μετά την ομιλία του
στους εργάτες του εργοστασίου «Σφυρί και Δρεπάνι» στη Μόσχα.
•1976 - Ο Νίκος Σαμψών, ο οκταήμερος πρόεδρος του πραξικοπήματος
της 15ης Ιουλίου 1974 καταδικάζεται από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας
σε 20ετή κάθειρξη.

Το έργο αυτό γράφτηκε από
τον Φρίντριχ Ένγκελς με
τη μορφή πολεμικής κατά
του γερμανού θεωρητικού
Ντίρινγκ. Η πολυμορφία των
ζητημάτων που εξέταζε ο
Ντίρινγκ και η πολεμική που
έκανε στο μαρξισμό, έδωσε
τη δυνατότητα στον Ένγκελς
να αναπτύξει τις μαρξιστικές
απόψεις σε διάφορους
τομείς.

Φρίντριχ Ένγκελς
Στις 28 Νοεμβρίου 1820, στη Βάδη της τότε
Πρωσίας, γεννιέται ένας από τους μεγαλύτερους
θεωρητικούς, θεμελιωτές του επιστημονικού
κομμουνισμού, ο Φρίντριχ Ένγκελς.
Στα 1844, ο Ένγκελς γράφει στα
«Γαλλογερμανικά Χρονικά» που διηύθυνε ο
Μαρξ, την μπροσούρα «Κριτική μελέτη πάνω
στη πολιτική οικονομία», την οποία ο Μαρξ
χαρακτηρίζει ως μια αριστοτεχνική σκιαγράφηση
μιας νέας Πολιτικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, ο
Ένγκελς, πηγαίνοντας προς Γερμανία, συναντάει
τον Μαρξ στο Παρίσι. Από εκεί και πέρα άρχισε
η κοινή τους πορεία.
Μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του Φρίντριχ
Ένγκελς είναι «Ο Πόλεμος των Χωρικών» (1850)
και η «Επανάσταση και Αντεπανάσταση στη
Γερμανία» (1851-1852), που συγκεντρώνουν
την πείρα της επαναστατικής περιόδου 18471848 στην Γαλλία και Γερμανία. Επίσης, στο
«Αντι- Ντίριγκ» (1877-78) σκιαγραφείται
εύστοχα ο Μαρξισμός στα τρία μέρη του –
α) Φιλοσοφία, β) Πολιτική Οικονομία, γ)
Επιστημονικός Κομμουνισμός. Στη συνέχεια ο
Ένγκελς ασχολείται με τις φυσικές επιστήμες και
τα Μαθητικά. Από εκεί προκύπτει και το έργο
του «Διαλεκτική της Φύσης». Σημαντικότατο
έργο είναι το «Αντι-Ντίριγκ», ενώ η συνεισφορά
του Έγκελς στις φυσικές επιστήμες με τη
«Διαλεκτική της Φύσης», παραμένει μέχρι
σήμερα καθοριστική.
Στις 5 Αυγούστου του 1895, έπαψε να χτυπά η
καρδιά του Φρίντριχ Ένγκελς, του ανθρώπου
που μαζί με τον Καρλ Μαρξ διαμόρφωσαν και
θεμελίωσαν την επιστημονική κοσμοθεωρία
της εργατικής τάξης, αποδεικνύοντας το
νομοτελειακό πέρασμα της κοινωνίας από τον
καπιταλισμό στον κομμουνισμό και δίνοντας
στην εργατική τάξη τα όπλα για να γίνει τάξη για
τον εαυτό της, προκειμένου να φέρει σε πέρας
την ιστορική της αποστολή, την οικοδόμηση της
ταξικής κοινωνίας.

Η Κεντρική Επιτροπή
του ΑΚΕΛ αποφάσισε
την επανέκδοση του
χρονικού της τραγωδίας
του 1974. Όσοι
ενδιαφέρονται, μπορούν
να το προμηθευτούν στη
τιμή των 20 ευρώ από τα
γραφεία των Επαρχιακών
Επιτροπών του ΑΚΕΛ σε
όλες τις πόλεις.
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Η «Ν» προτείνει

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου και οι συνεργάτες του
θα προσπαθήσουν κι αυτό το καλοκαίρι να προσφέρουν
απόλαυση και στοχασμό παίζοντας και τραγουδώντας
για τα απλά και τα περίπλοκα, με οδηγό την παράδοση
από τη μια και τον μαγικό ρεαλισμό από την άλλη.

Πού; Κοινοτικό Πάρκο Λυμπιών
Πότε; Κυριακή, 23 Αυγούστου

Οι Ugly Clown Productions και το Limassol a-LIVE
παρουσιάζουν το 2ο Limassol Acoustic Festival.
Θα εμφανιστούν:

H

Ε.Ε., ως μια προωθημένη μορφή καπιταλιστικής
οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, δεν
διαφέρει επί της ουσίας από τα υπόλοιπα διεθνή
ιμπεριαλιστικά κέντρα, παρόλο που υπάρχουν
συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες οι
οποίες αφορούν κυρίως στους εσωτερικούς ανταγωνισμούς
μεταξύ των κρατών – μελών, αλλά και στην πολιτική κουλτούρα
και ιστορία των ευρωπαϊκών λαών, η οποία είναι βγαλμένη
μέσα από ταξικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Η επίθεση στα εργατικά κεκτημένα και δικαιώματα, με την
«έκρηξη» της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, εντάθηκε
και έφτασε στο ζενίθ της, αφού τα ηγετικά κράτη της Ε.Ε.
βρήκαν ως ευκαιρία την κρίση για περαιτέρω ξεζούμισμα
εργατικών και λαϊκών κεκτημένων, με την «πιασάρικη» πολλές
φορές υπόσχεση για «τεράστιες θυσίες τώρα, για να σωθούμε
αύριο». Στόχος, βέβαια, δεν είναι η «θυσία» των σημερινών
εργαζομένων για το σώσιμο των αυριανών, αλλά η περαιτέρω

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ξεσκέπασε με το χειρότερο
τρόπο τον πραγματικό χαρακτήρα της Ένωσης. Ο χαρακτήρας
αυτός, καθορίζεται και αποδεικνύεται, τόσο από την Ιδρυτική
και τις άλλες της Συνθήκες, με κορωνίδα τη συνταγματική
Συνθήκη της Λισσαβόνας, όσο και από την ίδια την
πολιτική της Ένωσης έναντι των εργαζομένων και
των λαών.

Με το δικό μας συνεχή και αδιάκοπο αγώνα,
θα είναι αυτές οι γενιές που θα γυρίσουν
ακόμη πιο γρήγορα τον τροχό της ιστορίας,
που στο πέρασμά του θα σαρώσει κάθε
καταπίεση κι εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο. Γιατί το μέλλον της Ευρώπης και
του κόσμου δεν μπορεί να είναι και δεν
είναι ο καπιταλισμός, αλλά ο σοσιαλισμός.

Οι συνεχείς αντιλαϊκές και αντεργατικές
δράσεις και πολιτικές της Ένωσης,
εκφράζονται, άλλοτε με πολιτικές
και νομικές επιθέσεις εναντίον των
εργατικών δικαιωμάτων και άλλοτε με
την ολοένα και στενότερη σύζευξη της
με το ΝΑΤΟ και τις κοινές στρατιωτικές
δράσεις - όπου αυτό επιβάλλεται για
να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα
του κεφαλαίου και των πολυεθνικών.
Ακόμα και οι διαφορές και διαστάσεις
απόψεων ανάμεσα σε ηγετικές χώρες της
Ε.Ε. με τις Η.Π.Α. ή άλλες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις εκτός της Ένωσης, αποδίδονται
κυρίως σε ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις
και ανταγωνισμούς και όχι σε επιλογές ενός
διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης και πολιτικής.

Οι νεοφιλελεύθερες αυτές πολιτικές οδήγησαν και οδηγούν
με μαθηματική ακρίβεια στην όξυνση των προβλημάτων της
ανεργίας, της φτώχειας, των άστεγων, της μετανάστευσης, του
κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης μεγάλων
στρωμάτων του πληθυσμού της Ε.Ε. Γεννούν ταυτόχρονα
αλυσιδωτές αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, αφού
πέραν από το κουτσούρεμα των δικαιωμάτων τους, οδηγούν
και τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και τους λαούς σ’
έναν άκρατο ανταγωνισμό, εφόσον οι νόμοι της ζούγκλας που
καλλιεργούνται μέσα στις καπιταλιστικές κοινωνίες, έχουν
ως προμετωπίδα την ανθρωποφάγο φιλοσοφία «θάνατος σου
η ζωή μου».

H «κάρπιμη» και τελευταία
περιοδεία των Active Member.
Συναυλίες, στίχοι, δισκογραφία,
ντοκιμαντέρ, τραγούδια για θέατρο,
παραστάσεις, βιβλία, αρθρογραφία,
ηχητικοί πειραματισμοί, ανοικτές
συζητήσεις και η λίστα δεν έχει τέλος, για το
συγκρότημα αυτό από το Πέραμα που με αγάπη που
δεν στερεύει και συνεπή δουλειά έχει στήσει έναν ολόκληρο μουσικό κόσμο, με
λέξεις και λούπες που πλέον χτυπούν συγχρόνως με τις καρδιές όσων τις άκουσαν
και ταξίδεψαν μαζί τους στα 23 χρόνια, από το ξεκίνημά τους.

Πότε; Δευτέρα, 31 Αυγούστου
Πού; Tepee Rock Bar, 25328222

Πότε; Σάββατο 8 Αυγούστου, 5 μ.μ
Πού; Στη πλατεία του Παντοπωλείου (δίπλα από τη Σαριπόλου)

Το άμεσο μέλλον των λαών, προβλέπεται μελανό και οι
νέες γενιές ενδέχεται να γίνουν οι πρώτες γενιές μετά
από αιώνες, που θα ζήσουν με χειρότερους όρους
απ’ ότι οι πρόγονοί τους. Την ίδια στιγμή όμως,
οι νέες γενιές, αποτελούν και το μέλλον λαών
ολόκληρων. Λαών που πρέπει να αγωνιστούν
για μια άλλη Ευρώπη, της δημοκρατίας, της
δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης.

Όπως κάθε ιμπεριαλιστικός οργανισμός που
«σέβεται τον εαυτό του και τον χαρακτήρα
του», η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία
χρόνια και με αφορμή σε αρκετές
περιπτώσεις την οικονομική κρίση, θέτει
εν ενεργεία τις πολιτικές εκείνες που θα
εξυπηρετήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο
βαθμό τους στόχους της.

Κατακτήσεις των εργαζομένων υψίστης σημασίας
για το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, όπως
είναι η σταθερή και μόνιμη δουλειά, το οκτάωρο, η
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, το δικαίωμα στην
παιδεία, την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια και τη
σύνταξη και άλλα εργατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν
με επίπονους κι αιματηρούς αγώνες από την εργατιά και τους
συμμάχους της, τέθηκαν στο στόχαστρο της αστικής τάξης
και του μεγάλου κεφαλαίου, με αποτέλεσμα σε μια σειρά από
χώρες να κουτσουρεύονται ή και να καταργούνται.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη στάση της Ε.Ε. στην κρίση στη
Λιβύη, στη Συρία και γενικότερα στις εξελίξεις στις χώρες της
Μέσης Ανατολής, αλλά και η προγενέστερη στάση της στα
Βαλκάνια, η συμμετοχή της στην παράνομη επέμβαση στην
Γιουγκοσλαβία, οι απαράδεχτες παρεμβάσεις στα εσωτερικά
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως στην Ουκρανία
και τη Γεωργία, οι «προληπτικές» στρατιωτικές αποστολές σε
Κόσσοβο, Κονγκό, Σκόπια, Αφρική κ.α. δεν αφήνουν περιθώρια
για διαφορετική αντιμετώπισή της, παρά ως ένα άλλο ισχυρό
κέντρο του ιμπεριαλισμού. Ακόμα κι αν διατείνονται οι ηγέτες
της Ένωσης πως όλα αυτά έγιναν και γίνονται για τον «πόλεμο
κατά της τρομοκρατίας», είναι εξόφθαλμο πως πραγματικοί
στόχοι είναι ο απόλυτος έλεγχος στρατηγικών περιοχών,
η επέκταση του πεδίου κερδοφορίας του κεφαλαίου και η
καταστολή κάθε ουσιαστικής αμφισβήτησης και αντίστασης.

•So-Nic (Greek/Retro) , Γιαλούρας- Τέλης
( Έντεχνο)
•C-Square (Classic Rock), Πάνος Γ.- Μάριος Τ.Κυριακή Χ. (Greek/Alternative)
•Ero Kleitou (Pop), Ντοθ (Alternative), Silent Noise
(Rock/Alternative), Baklava Trio (Blues/Funk),
Julio (HipHop)
•The Dude’s Rug (Pop-Rock/Reggae), Underdogs
(Indie/Funk)
•The boots acoustic (Blues/Jazz)
Στον ίδιο χώρο θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας &
χειροποίητων κοσμημάτων
Μετά το τέλος του festival θα ακολουθήσει unplugged jam!

κερδοφορία των πολυεθνικών και του κεφαλαίου, ακόμα κι αν
αυτό ισοδυναμεί με υποθήκευση του μέλλοντος των επόμενων
γενεών, φτωχοποίηση και πόλεμο.
Η θεσμοθετημένη συνεργασία της Ε.Ε. με το ΔΝΤ οξύνει τον
αντιλαϊκό της χαρακτήρα και στοχεύει στην υποταγή ολόκληρων
λαών. Τα «Μνημόνια Συναντίληψης» που επιβάλλονται σε
πολλά κράτη-μέλη – ανάμεσά τους και η Κύπρος – ρίχνουν
τα βάρη της κρίσης στους λαούς και ενισχύουν το μεγάλο
κεφάλαιο (ντόπιο και ξένο). Έτσι, αυξάνεται η εκμετάλλευση
και επιβάλλονται σχέσεις νέο-αποικιακού χαρακτήρα, ενώ
εντείνονται οι ανισότητες μεταξύ των κρατών. Το ίδιο το
παράδειγμα της Κύπρου, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις
στην Ελλάδα, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης
και η εξασθένιση της δράσης και
παρέμβασης του Κινήματος των
Αδεσμεύτων δημιούργησαν νέες,
αρνητικές δυστυχώς συνθήκες για την
Κύπρο και τον αγώνα της ενάντια στην
κατοχή για την επανένωση του νησιού.
Παράλληλα, η ένταξη της Ελλάδας ως
πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η
αίτηση που υπέβαλε η Τουρκία για ένταξή της
στην Ένωση, δημιούργησαν νέα δεδομένα για το
ρόλο που θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να
διαδραματίσει στις προσπάθειες για επίλυση του
Κυπριακού. Είναι γι’ αυτούς τους λόγους κυρίως
που το ΑΚΕΛ ανέλυσε ενδελεχώς τις νέες συνθήκες
που προέκυψαν και συναίνεσε στην ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε., αφού πάντοτε είχε ως πρώτιστη
προτεραιότητα την απελευθέρωση κι επανένωση
της Κύπρου.
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. η Τουρκία
απέκτησε άμεσες υποχρεώσεις απέναντι στην
Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αυτές καθορίζονται σε
δεσμευτικά κείμενα της Ένωσης, στο Πρωτόκολλο
της Άγκυρας και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Υποχρεώσεις που μπορεί να μην ισοδυναμούν με
λύση του προβλήματος, αποτελούν όμως έναν
σημαντικό μοχλό πίεσης επάνω στην Τουρκία και
αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να λειτουργήσουν
ως κίνητρο για την εξεύρεση λύσης.
•Αφροδίτη Κατσή
Μέλος Επαρχιακής Γραμματείας ΕΔΟΝ ΛευκωσίαςΚερύνειας

Την επίκαιρη, καυστική και
πρωτόπαιχτη μουσικοχορευτική
Επιθεώρηση «Ο Καλός, ο κακός τζιαί
ο σιειρόττερος!» της Ελένης Αρτεμίου
Φωτιάδου θα παρουσιάσει το Θέατρο
«ΣΚΑΛΑ» σε επίσημη πρεμιέρα στα

πλαίσια του Φεστιβάλ Λάρνακας 2015.
Σκάνδαλα, διαφθορά, διαπλοκή , πρωτοφανής κατάρρευση αξιών, οικονομική και ηθική
κρίση ,φαινόμενα δυστυχώς της εποχής μας. Τελικά, σε αυτό το έργο, στο οποίο είμαστε
όλοι καθημερινά θεατές, ποιος είναι ο καλός, ποιος ο κακός και ποιος ο…σιειρόττερος;
Μπόλικη σάτιρα, χιούμορ , ευτράπελα και κωμικές καταστάσεις στην επιθεώρηση αυτή
με στόχο να προσφέρει άφθονο γέλιο , σε πείσμα των δύσκολων καιρών που διανύουμε.
Επειδή το χιούμορ ήταν και θα είναι πάντα το όπλο των άοπλων ανθρώπων.

Πότε; Σάββατο 1/8 και 8/8 και Κυριακή 2/8 και 9/8 - 9.00 μ.μ.
Πού; Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας

Τρία παράθυρα και ένας
απαγχονισμός

Μια οδυνηρή ιστορία για ένα χωριό το οποίο αναγκάζεται
να κλείσει τα μάτια μπροστά στον βιασμό γυναικών
από σερβικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου
στο Κόσοβο, το 1998-99. Η ταινία αγγίζει ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο για πάνω από μία δεκαετία
βρισκόταν στο σκοτάδι.
Η ταινία απέσπασε το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ Cyprus Film Days 2015.

Πότε; Πέμπτη, 20 Αυγούστου,στις 21:00
Πού; Θερινός Κινηματογράφος Κωνστάντια, Σόλωνος
Μιχαηλίδη 15, Λευκωσία
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Στα πλαίσια του 28ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών, η ΕΔΟΝ
πραγματοποίησε Διεθνές Σεμινάριο κάτω από τον τίτλο «Ο ρόλος της νεολαίας
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή».

Στο Διεθνές Σεμινάριο έδωσε το παρών της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων
με τον Πρόεδρο της και μέλος του ΚΣ της ΕΔΟΝ Νικόλα Παπαδημητρίου, καθώς και με την
αντιπρόεδρο της ΠΟΔΝ Marwa Saab. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ειρήνης με τον Εκτελεστικό του Γραμματέα Ηρακλή Τσαβδαρίδη.

Με την ευκαιρία της 20ης Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων,
το Γραφείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και κατά του Ρατσισμού
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, το Γραφείο Μεταναστών ΠΕΟ και η ΕΔΟΝ,
πραγματοποίησαν εκδήλωση στο Χώρο Υποδοχής Αιτητών
Ασύλου στην Κοφίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 και ώρα 7.30 μ.μ.

Οι ξένες Οργανώσεις που συμμετείχαν
ήταν οι ακόλουθες:
- Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
-Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας,
-Πορτογαλική Κομμουνιστική Νεολαία,
-Ένωση Κουμμουνιστικών Νεολαιών Ισπανίας,
-Οργάνωση Νεολαίας COMAC Βελγίου,
-Κομμουνιστική Νεολαία – Τουρκία,
-Νεολαία Κόμματος Παλαιστινιακού Λαού,
-Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας Σρι Λάνκας,
-Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου,
-Παλαιστινιακή Δημοκρατική Ένωση Νεολαίας

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία αντιπροσώπων από τις τουρκοκυπριακές οργανώσεις νεολαίας
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος CTP, του κόμματος Ενωμένη Κύπρος BKP και του
κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας TDP.

Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών
Νεολαιών (ΠΟΔΝ)
Marwa Saab
Αντιπρόεδρος ΠΟΔΝ
«Στον καθημερινό μας
αγώνα ενάντια σε όλα τα στοιχεία
και εργαλεία που προσπαθούν
να μας καταστείλουν και να
κτυπήσουν κάθε πτυχή της ζωής
μας, εμείς οικοδομούμε μια νέα
κοινωνία βασισμένη στα σωστά
στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που
επιτρέπουν σε όλους να είναι
δημιουργικοί, να αναπτυχθούν
και να είναι ελεύθεροι. Σε αυτό
το δρόμο, ένας από τους στόχους μας είναι η πρόσβαση
στην κουλτούρα, στη μουσική, στη δημιουργικότητα και την
ευτυχία. Κάτι τέτοιο υπηρετεί και το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.»

Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας ΚΝΕ
Αλέξανδρος Ελευθερίου
Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ

Μετά το πέρας του Διεθνούς Σεμιναρίου, η ΕΔΟΝ εξέδωσε τις ακόλουθες ανακοινώσεις οι οποίες
κοινοποιήθηκαν στις ξένες αντιπροσωπείες:
-Ανακοίνωση για το Κυπριακό Πρόβλημα
-Ανακοίνωση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Το Διεθνές Σεμινάριο, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου η παρουσία του ΝΑΤΟ στην
περιοχή εντείνεται και η Ε.Ε έχει πρωτεύοντα ρόλο στην έντονη στρατιωτικοποίηση της περιοχής,
στο όνομα δήθεν της «ενεργειακής ασφάλειας». Ο εθνικισμός-σοβινισμός, ο θρησκευτικός
φονταμενταλισμός, ο φασισμός και ο αντικομμουνισμός αποτελούν «χρήσιμα» εργαλεία στα
χέρια των ιμπεριαλιστών για την επιβολή των σχεδίων τους στην περιοχή. Με αυτά, σκορπούν
το φόβο και την τρομοκρατία, καταστέλλοντας κάθε μορφής πραγματική λαϊκή αντίδρασης. Για
το λόγο αυτό, εξτρεμιστικές οργανώσεις, όπως για παράδειγμα το ISIS, χρηματοδοτούνται, ενώ
φασιστικές και ρατσιστικές οργανώσεις ενδυναμώνονται.
Το μήνυμα της συνάντησης αυτής ήταν ξεκάθαρο. Η μαζική πάλη της νεολαίας ενάντια τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι περισσότερο από επιτακτική, για τον άμεσο τερματισμό όλων
των επεμβάσεων στη Μέση Ανατολή που αναπαράγουν τη βία, το χάος και το αιματοκύλισμα και
δημιουργούν τις χειρότερες συνθήκες για τους λαούς της περιοχής.
Η νεολαία να ακολουθήσει το
δρόμο της οργανωμένης πάλης
και να σφυρηλατήσει ένα μέτωπο
αντίστασης ενάντια σε οποιασδήποτε
αντιδραστική, σκοταδιστική,
φασιστική και φονταμενταλιστική
δύναμη.
Το μέλλον των λαών και της νεολαίας
δεν μπορεί να εξαρτάται από τα
διάφορα ιμπεριαλιστικά σχέδια,
τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις
και τους ανταγωνισμούς. Οι λαοί
και η νεολαία να πάρουν το
μέλλον στα χέρια τους και να
παλέψουν για διαρκή ειρήνη, σε
μια κοινωνία που θα διασφαλίζει
την ελευθερία, την ανεξαρτησία,
την κυριαρχία, την εδαφική
ακεραιότητα και την κοινωνική
δικαιοσύνη.

«Χαιρετίζουμε όλους τους συντρόφους του ΑΚΕΛ και της
ΕΔΟΝ που με τα χέρια τους, την όρεξη και το μεράκι τους
έστησαν την όμορφη πολιτεία του 28ου Φεστιβάλ της
ΕΔΟΝ. Αυτό το σπουδαίο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός,
συμβάλλει στην προβολή των αντιιμπεριαλιστικών ιδεών,
συμβάλλει στην ενδυνάμωση του κοινού αντιιμπεριαλιστικού
αγώνα και μπορεί να προβληματίσει και να πολιτικοποιήσει
τη νεολαία στην Κύπρο. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό
και σε όλα τα επόμενα Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Θα δώσουμε
πλάι σας, το παρών στους αγώνες για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στους αγώνες για
το νέο σοσιαλιστικό κόσμο.»

Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας
Doga Can Orugoglu
Μέλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας
«Ως Κομμουνιστική Νεολαία
Τουρκίας, εκφράζουμε τη χαρά μας που
καλεστήκαμε από τους συντρόφους
μας της Κύπρου στο 28ο Φεστιβάλ της
ΕΔΟΝ. Σας δίνουμε τους θερμούς μας
χαιρετισμούς από τους Τούρκους μαθητές,
φοιτητές, εργαζόμενους και άνεργους
νέους οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στην
αντιδραστική, αντιλαϊκή πολική και τους
αυτουργούς του πολέμου, της κυβέρνησης
του ΑΚΡ και της τουρκικής αστικής τάξης.
Αυτό το καλά οργανωμένο Φεστιβάλ μας δίνει ελπίδα για την
επανένωση του νησιού και το τέλος της κατοχής. Ζήτω η
ανεξάρτητη, σοσιαλιστική Κύπρος.»

Πορτογαλική Κομμουνιστική Νεολαία (JCP)
Miguel Violante
Μέλος Γραμματείας JCP
«Χαιρετούμε το Φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ. Αύτη τη σημαντική
δραστηριότητα της ΕΔΟΝ και των
οργανώσεων που συμμετέχουν.
Στο Φεστιβάλ βλέπουμε αρκετούς
νέους. Είναι πολύ σημαντικό
για αυτούς επειδή έχουν άμεση
επαφή με τους αγώνες των νέων
ανθρώπων της Κύπρου και τους
αγώνες του υπόλοιπου κόσμου.
Πιστεύουμε στην παρουσία των
νέων ανθρώπων και στη δυναμική,
που μετατρέπεται ως ένα καλό
σημάδι για τη δημιουργία ενός
κόσμου χωρίς πολέμους, που
να είναι απαλλαγμένος από το
ιμπεριαλιστικό σύστημα. Πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να
κτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο, διότι μπορούμε να δούμε την
αυτοπεποίθηση των συντρόφων της ΕΔΟΝ και του ΑΚΕΛ στους
αγώνες τους. Μιλώντας μαζί με τους Κύπριους συντρόφους,
μπορώ να δω τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση τους για
τον αγώνα να αλλάξουν τον κόσμο και να οικοδομήσουν μια
Κύπρο χωρίς ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.»

Σοσιαλιστική Ένωση Νεολαίας Σρι Λάνκα
(SYU)
Dan Herald Mudiyanselage
Μέλος SYU
«Από το 2004 συμμετέχω στα Φεστιβάλ
της ΕΔΟΝ. Είναι πολύ καλά οργανωμένα
και κάθε χρόνο βλέπω νέα πρόσωπα.
Κάθε χρόνο βλέπω νέους ανθρώπους να
συμμετέχουν και να επισκέπτονται το
Φεστιβάλ. Είναι μια εξαιρετική ιδέα και η
εμπειρία αυτή θα βοηθήσει το μέλλον της
Οργάνωσης.»

Νεολαία COMAC Βελγίου
Roel Van de Pol
Εθνικός Γραμματέας COMAC
«Για εμάς, του νεαρούς
κομμουνιστές, είναι πολύ
σημαντικό να προωθούμε
την κουλτούρα της χώρας
μας, την αλληλεγγύη,
την πολυμορφία και το
διεθνισμό. Γεγονότα όπως
αυτό, μπορούν να δείξουν σε πρακτικό επίπεδο, σε όλους τους
νέους, ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση στην ατομικιστική
και στην νεοφιλελεύθερη κυριαρχία. Φέρνοντας σε επαφή
νέους από διαφορετικό κοινωνικό, πολιτιστικό και εθνικό
υπόβαθρο, είναι σημαντικό στην οικοδόμηση του αυριανού
σοσιαλιστικού κόσμου.»

Ένωση Κομμουνιστικών Νεολαιών
Ισπανίας (UJCE)
Rene Gamborino Amaro
Υπεύθυνος Εσωτερικού Τομέα UJCE
«Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς
μας στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, το οποίο είναι
μια απόδειξη της δύναμης, της ελπίδας
και του μέλλοντος της δημοκρατικής και
επαναστατικής νεολαίας της Κύπρου. Είναι
ένα παράδειγμα οργάνωσης για τους νέους
και τΙς νέες της υπόλοιπης Ευρώπης.»

Ένωση Δημοκρατικής Νεολαίας Λιβάνου
(ULDY)
Bassem Akel
Μέλος Κεντρικού Συμβουλίου ULDY
«Αυτό το Φεστιβάλ είναι
μεγάλο και πολύ σημαντικό γεγονός σε
τέτοιο επίπεδο, όχι μόνο στο επίπεδο
της νεολαίας αλλά για ολόκληρη
τη χώρα. Είναι καλά οργανωμένο
και πραγματικά χρειάζεται μεγάλη
προσπάθεια γι’ αυτήν την επιτυχία.
Είναι σημαντική η συμμετοχή των
διεθνών αντιπροσωπειών από διάφορες χώρες οι οποίες
ανταλλάσουν τις εμπειρίες και τις ιδέες τους. Ως οργάνωση,
πραγματοποιούμε το δικό μας φεστιβάλ κάθε χρόνο, αλλά όχι
στο επίπεδο που πραγματοποιείται το Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ.
Από τη συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ, ελπίζουμε
ότι θα έχουμε πολλαπλά οφέλη που θα αντανακλούν στην
κοινωνία γενικότερα και στη νεολαία ειδικότερα.»

Νεολαία Κόμματος Παλαιστινιακού Λαού
(YPPP)
Hasan A.H. Soboh
Μέλος YPPP
«Εκ μέρους της Νεολαίας του
Κόμματος του Παλαιστινιακού Λαού, η
συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία
και ευχαριστούμε θερμά όλους όσους εργάστηκαν για την
επιτυχία του Φεστιβάλ. Με την παρουσία μας στο φεστιβάλ,
είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μάθουμε
περισσότερα για την Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα.»

Σύνδεσμος Αναγνωρισμένων Προσφύγων
Κύπρου (ΣΑΠΚ)
Will TOTORO
Πρόεδρος ΣΑΠΚ
«Είμαι
πολύ
ενθουσιασμένος από το
γεγονός ότι η ΕΔΟΝ έχει εργαστεί
σκληρά για καλέσει όλους αυτούς
τους ανθρώπους να συμμετέχουν
σε διάφορες δραστηριότητες του φεστιβάλ. Είναι υπέροχο
να βλέπεις πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο
να απολαμβάνουν το χρόνο τους μαζί, ανεξάρτητα από τις
διαφορές τους. Αυτό το γεγονός με βοήθησε να ανακαλύψω
περισσότερα για τους άλλους. Πολύ θετικό είναι το γεγονός
πως όλοι είναι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι που συμμετέχουν
σε αυτή την δραστηριότητα. Όλες οι δραστηριότητες ήταν
απλά φανταστικές!»

παραπολιτικά

