
ε οργάνωση και αγώνα παίρνουμε 
το μέλλον στα χέρια μας»…  αυτό 

είναι το σύνθημα του 34ου Παγκύπριου Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 6 , 7 
και 8 Ιουλίου, στον γνωστό χώρο της Πύλης 
Αμμοχώστου στη Λευκωσία. Ξεκινάμε, λοιπόν, την 
αντίστροφη μέτρηση μέχρι να ανοίξουν και φέτος 
οι πύλες αυτής της μικρής πολιτείας, η οποία 
θα υποδεχτεί για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες 
επισκέπτες. Αυτής της πολιτείας του πολιτισμού 
και του εθελοντισμού, που χτίζεται από χιλιάδες 
ΕΔΟΝίτες και ΕΔΟΝίτισσες. 

Οι Τοπικές Οργανώσεις τις ΕΔΟΝ μπαίνουν στον 
ρυθμό του Φεστιβάλ με τις προφεστιβαλικές 
εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται 
αυτήν την περίοδο σε όλη την Κύπρο.  Στις 
προφεστιβαλικές εκδηλώσεις μπορεί κανείς 
να πάρει μια μικρή γεύση για το φεστιβάλ που 
έρχεται. Μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύεται 
εκτός από τον πολιτισμό και την ποιοτική 
ψυχαγωγία, οι κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες 
του λαού μας.

Το πρόγραμμα των πολύμορφων 
προφεστιβαλικών εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνει 
από τοπικά φεστιβάλ, συναυλίες, λαϊκές βραδιές, 
παιδικά φεστιβάλ  μέχρι συζητήσεις, αθλητικές και 
περιβαλλοντικές δράσεις και άλλες συμβολικές 
δραστηριότητες. Οι δεκάδες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται  Παγκύπρια αναδεικνύοντας 
την φιλοσοφία της ΕΔΟΝ, επιβεβαιώνουν ότι το 
Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
πρόκειται για το μεγαλύτερο πολιτικό και 
πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού.

Μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύεται ο 
αντιφασιστικός και επαναπροσεγγιστικός 
χαρακτήρας μας αφού μερικές από τις φετινές 
εκδηλώσεις έχουν αυτό ακριβώς το θέμα. Από 
εκδρομές σε συνεργασία με Τουρκοκυπριακές 
Οργανώσεις Νεολαίας μέχρι και συζητήσεις 
ενημερωτικού και μορφωτικού περιεχομένου. 
Ναι, το μενού των προφεστιβαλικών έχει... τα 
πάντα! 

Η ΕΔΟΝ καλεί όλες και όλους να έρθουν να 
ζήσουν αυτή την αξέχαστη εμπειρία που μόνο 
στο Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών 
της ΕΔΟΝ μπορεί να ζήσει κανείς. Για να μπούμε 
από  πριν στο χορό όμως και να χορέψουμε ας 
επισκεφθούμε τις  προφεστιβαλικές εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούνται σε όλη την Κύπρο!

Καλή αντάμωση στο 34ο Παγκύπριο Φεστιβάλ 
Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ! 

Επισκέψου την ΝΕΑ ιστοσελίδα του 
Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ! - www.festival-
cy.com

Ακολούθησε το @Παγκύπριο 
Φεστιβάλ Νεολαίας & Φοιτητών 
ΕΔΟΝ στο Facebook και την 
σελίδα @edoncy στο Instagram για 
να είσαι ενήμερος/η για όσα θα 
ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες!
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ια ακόμα μια χρονιά, η 
ΕΔΟΝ παραμένει πιστή στο 

ραντεβού των κατασκηνώσεων. 
Τόσο το Παγκύπριο Κίνημα 
ΕΔΟΝόπουλων αλλά και το 
Μαθητικό Τμήμα της ΕΔΟΝ 
διοργανώνουν και φέτος Παιδικές 
και Μαθητικές κατασκηνώσεις.

Όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και 
φέτος τα Περβόλια Λάρνακας 
θα υποδεχθούν παιδιά από 8-17 
χρόνων όπου θα ακουστούν 
οι φωνές της ξεγνοιασιάς, σε 
ένα πρόγραμμα ψυχαγωγίας 
και επιμόρφωσης. Η ΕΔΟΝ δεν 
είναι τυχαία που καθιέρωσε τις 
κατασκηνώσεις, αφού μέσα από 
αυτές, πέραν από την ψυχαγωγία 
δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να 
κοινωνικοποιηθούν, να μαθαίνουν 
να εργάζονται ομαδικά μέσα από 
παιχνίδια και να διασκεδάσουν 
αλλά και να δημιουργήσουν μέσα 
από την επιμόρφωση. Επίσης 
μέσα από τις δραστηριότητες 
που αναπτύσσονται, τα παιδιά 
αποκτούν το αίσθημα της ευθύνης 
και της συλλογικότητας. Αποκτούν 
εμπειρίες που διαμορφώνουν 
στην πορεία της ζωής τους τις 
πανανθρώπινες αξίες της ειρήνης, 
της αλληλεγγύης και της ισότητας.

Ιστορικά, η ΕΔΟΝ ξεκίνησε 
να διοργανώνει παιδικές και 
μαθητικές κατασκηνώσεις στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970, 
σε συνεργασία με την Εργατική 
Νεολαία της ΠΕΟ. Η πρώτη 
κατασκήνωση της ΕΔΟΝ έγινε το 
1973 στο Βαβυλά, ενώ η επόμενη 
στη Λάπηθο η οποία διακόπηκε 
από το προδοτικό πραξικόπημα το 
1974. Με τα τραγικά γεγονότα του 
1974, οι κατασκηνώσεις της ΕΔΟΝ 
διακόπηκαν και άρχισαν ξανά το 
1980.

Οι κατασκηνώσεις χωρίζονται σε Παιδικές κατασκηνώσεις Δημοτικού, Παιδικές 
κατασκηνώσεις Γυμνασίου και Μαθητικές κατασκηνώσεις για μαθητές Λυκείου. Με αυτό τον 
τρόπο τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με συνομήλικους τους. Προτεραιότητα για την ΕΔΟΝ, 
είναι η δημιουργία ευαισθησιών στα παιδιά και η γνωριμία τους με τα πανανθρώπινα ιδανικά 
της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της 
αγάπης για τον συνάνθρωπο τους, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη θρησκεία και τη γλώσσα 
που μιλούν. Εξάλλου σε αυτό το πλαίσιο το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων διοργανώνει 
και Διεθνή Κατασκήνωση με τη συμμετοχή παιδιών από διάφορες χώρες. 

Στις Μαθητικές κατασκηνώσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές Λυκείου. Σε αυτές τις 
κατασκηνώσεις, γίνονται συζητήσεις, διαλέξεις και σεμινάρια, όπου οι μαθητές έρχονται 
σε επαφή με τις βασικές αρχές της ιδεολογίας μας, με κοινωνικά, με ιστορικά, με μαθητικά 
ζητήματα κ.α. Οι μαθητές και μαθήτριες  συζητούν και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά και το όραμα τους για ένα σχολείο ανθρώπινο και 
δημοκρατικό. 

Η ΕΔΟΝ, στόχευε και στοχεύει στην δημιουργία ατόμων με πολύπλευρη προσωπικότητα, 
άτομα που να αμφισβητούν, που να διεκδικούν, που να ονειρεύονται και να μην 
συμβιβάζονται. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοχεύουμε να αναπτύξουμε στους νέους και 
νέες  μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Δήλωσε έγκαιρα την συμμετοχή 
σου στην Κατασκήνωση! 
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τις 6, 7 και 8 Μάϊου 2022, πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη το 18ο Συνέδριο της 
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ). Τα 105 εκατομμύρια μέλη 
της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που ζουν και αγωνίζονται σε 133 
χώρες των 5 ηπείρων, εκπροσώπησαν 426 αντιπρόσωποι από τα εκατοντάδες 

ταξικά Συνδικάτα μέλη της ΠΣΟ.

Στο Συνέδριο έγινε ανασκόπηση της δράσης της Ομοσπονδίας για το διάστημα από 
το προηγούμενο Συνέδριο μέχρι και σήμερα. Επίσης, οι σύνεδροι,  μέσα σε κλίμα 
συσπείρωσης και αγωνιστικότητας  συζήτησαν το πρόγραμμα προτεραιοτήτων για το 
Παγκόσμιο Συνδικαλιστικό Κίνημα το οποίο πρόκειται να αποτελέσει τον οδηγό δράσης για 
εκατομμύρια εργαζόμενους σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τέλος, οι εργασίες του 18ου Συνεδρίου της ΠΣΟ ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των νέων 
καθοδηγητικών σωμάτων της Ομοσπονδίας. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα, εκλέχθηκε ο 
τέως Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, σύντροφος Πάμπης Κυρίτσης.

Η εκλογή του σ. Πάμπη Κυρίτση στο ανώτατο πόστο της ΠΣΟ, αποτελεί τιμή για την ΠΕΟ, 
αλλά και μια απόδειξη της αναγνώρισης της πολύχρονης συνεισφοράς της στη δράση 
του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος. Παράλληλα, αποτελεί άλλη μια απόδειξη 
της εμπιστοσύνης που λαμβάνει το Λαϊκό Κίνημα της Κύπρου από το Διεθνές Εργατικό, 
Αντι-ιμπεριαλιστικό, Γυναικείο και Νεολαιίστικο Κίνημα, ειδικά αν αναλογιστούμε την 8ετή 
θητεία της ΕΔΟΝ στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών 
(ΠΟΔΝ), και την πολύχρονη θητεία της ΠΟΓΟ στην ηγεσία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Δημοκρατικών Γυναικών.

Ως ΕΔΟΝ συγχαίρουμε την ΠΕΟ και τον σύντροφο Πάμπη Κυρίτση για την εκλογή, και 
ενώνουμε τη φωνή της αγωνιζόμενης νεολαίας με τη φωνή του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού 
Κινήματος.
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