Α

υτό το χειμώνα η ΕΔΟΝ
δεν μπόρεσε, ένεκα της
πανδημίας του Covid-19 και
των μέτρων που λήφθηκαν
από την κυβέρνηση, να
πραγματοποιήσει
τις
καθιερωμένες
συναυλίες
που
διοργανώνει κάθε χρόνο και που
στόχο έχουν να προβάλουν και
να προωθήσουν την καλλιτεχνική
δημιουργία και τον πολιτισμό, έτσι
όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε.
Έτσι φέτος, μέσα σε αυτές τις δύσκολες
και πρωτόγνωρες συνθήκες, δίνουμε
διαφορετική εναλλακτική πρόταση στο
λαό και τη νεολαία. Δύο διαδικτυακές
συναυλίες - αφιέρωμα στο έργο του
Γιάννη Ρίτσου, οι οποίες θα προβληθούν
μέσα από την πλατφόρμα της soldoutticketbox.com, την Παρασκευή 5 και το
Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 η ώρα 21:00.
Οι συναυλίες αυτές θα ενώσουν μια
πλειάδα νέων Κύπριων καλλιτεχνών, οι
οποίοι θα παρουσιάσουν τα κορυφαία
μελοποιημένα ποιήματα του Ρίτσου και
το «Καπνισμένο Τσουκάλι», το έργο
το οποίο γράφτηκε από τον Γιάννη
Ρίτσο στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
πολιτικών κρατουμένων στη Λήμνο το
1949 και μελοποιήθηκε το 1973 από

τον Χρήστο Λεοντή. Τις συναυλίες
αυτές θα επιμεληθεί καλλιτεχνικά
ο Γιώργος Καλογήρου, ενώ
θα τραγουδούν οι Δημήτρης
Μεσημέρης, Πάρης Παράσχος,
Δημήτρης
Σουρουλλάς
και
Φρειδερίκη Τομπάζου.
Οι συναυλίες αυτές φέρουν τον
τίτλο «Η νέα γενιά τραγουδά
Γιάννη Ρίτσο». Σκόπιμα επιλέξαμε
τους εξαιρετικούς νέους Κύπριους
μουσικούς και ερμηνευτές να
πλαισιώσουν αυτές τις συναυλίες,
στηρίζοντας και προβάλλοντας το
εξαιρετικό και αξιέπαινο έργο που
παράγουν οι νέοι καλλιτέχνες της
χώρας μας. Δίνοντας βήμα λοιπόν
στους νέους, να ερμηνεύσουν και
να μας ταξιδέψουν σε μερικά από
τα κορυφαία έργα του κομμουνιστή
ποιητή, θέλουμε την ίδια στιγμή να
περάσουμε το μήνυμα πως:
«εμείς δεν τραγουδάμε για να
ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, απ’ τον
κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να
σμίξουμε τον κόσμο»
Γ.Ρίτσος,
«Καπνισμένο Τσουκάλι.»
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ινόμαστε μάρτυρες για ακόμα μια φορά των
ετσιθελικών πράξεων του αρχιεπισκόπου.
Η κατεδάφιση διατηρητέων οικοδομών για
να καλύψει τη ματαιοδοξία του, είναι ακόμα
μια κίνηση που δείχνει, τη δύναμη που του
έχει δώσει η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ, σε ένα κατά τ’
άλλα κοσμικό κράτος.
Είναι ο ΔΗΣΥ που πρωτοστάτησε το 2010 για
να δοθεί στον Αρχιεπίσκοπο άδεια ανέγερσης
καθεδρικού ναού-μαμούθ στο χώρο, παρά
τις ενστάσεις επιστημονικών φορέων και των
κατοίκων. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα με την
κατεδάφιση των διατηρητέων κτηρίων στην οδό
Ισοκράτους, οι δημοτικοί Σύμβουλοι του ΔΗΣΥ
κατάφεραν να αναβάλουν την συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο και στην συνέχεια κατάφεραν
για άλλη μια φορά ο Αρχιεπίσκοπος και οι πράξεις
του, να «πέσουν στα μαλακά». Για ακόμα μια φορά
αποδεικνύεται ότι η αυθαιρεσία πάει χέρι-χέρι με το
κυβερνών κόμμα κατοχυρώνοντας το «κράτος εν

κράτει» του Αρχιεπισκόπου.
Ως ΕΔΟΝ ζητούμε άμεσα:
1.
Την αναστολή των εργασιών του Καθεδρικού
Ναού.
2.
Την
αποκατάσταση
των
διατηρητέων
οικοδομών.
3.
Οι παρανομούντες να παραπεμφθούν στη
δικαιοσύνη.
Κυβέρνηση και ΔΗΣΥ βρίσκονται στο μάτι του
κυκλώνα και ακόμα προσπαθούν να καλύψουν τον
Αρχιεπίσκοπο, για να μη βρεθεί προ των ευθυνών
του. Η διατήρηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς
πρέπει να είναι προτεραιότητα χωρίς περισπασμούς
και συμφέροντα, μόνο και μόνο για τα καπρίτσια του
Αρχιεπισκόπου. Η παράδοση και η ιστορία μας, πρέπει
να προστατευτεί από αυτούς που θέλουν το πρόσκαιρο
κέρδος.
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ο Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΔΟΝ καλεί όλους τους νέους και τις νέες, που θα συμπληρώσουν το
18ο έτος της ηλικία τους μέχρι τις 30 Μαΐου, να εκδώσουν εκλογικό βιβλιάριο και να εγγραφούν
στους εκλογικούς καταλόγους για να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις επερχόμενες
Βουλευτικές Εκλογές.

Δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους έχουν όλοι οι νέοι/νέες οι οποίοι μέχρι και την ημερομηνία
των εκλογών (30 Μαΐου 2021) κλείνουν τα δεκαοχτώ τους χρόνια.
Η ΕΔΟΝ ξεκαθαρίζει πως η αποχή της νεολαίας δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή, ιδιαίτερα μέσα στις
σημερινές συνθήκες με τις νεοφιλελεύθερες αντιλαϊκές πολιτικές που επιβάλλονται. Τα τελευταία οκτώ
χρόνια της διακυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ έχουμε δει την χώρα μας να αλλάζει ραγδαία προς το
χειρότερο. Γινόμαστε διεθνώς ρεζίλι λόγο των σκανδάλων των χρυσών διαβατηρίων και της διαφθοράς,
υπάρχει παντελής έλλειψη κοινωνικής πολιτικής, οξύνεται ο αυταρχισμός και η καθεστωτική συμπεριφορά
των κυβερνώντων ενώ το Κυπριακό βρίσκεται στην χειρότερη του φάση. Ο λαός εξαθλιώνεται και οι νέοι
βλέπουμε τα όνειρα μας να βυθίζονται.
Η αποχή δεν είναι παρά η αυτοκαταστροφική «λογική» της αφαίρεσης των δικαιωμάτων μας, που
κερδήθηκαν με αγώνες. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη πολιτική στάση αδράνειας και παραίτησης που
ενισχύει τις πολιτικές του μεγάλου κεφαλαίου. Η λογική του «δεν ασχολούμαι με την πολιτική» είναι
ξεκάθαρα πολιτική επιλογή, που ενισχύει το κατεστημένο και όσους συντηρούνται και ευνοούνται από
αυτό.
Οι νέοι πρέπει να σκεφτούν, διπλά και τριπλά και να διοχετεύσουν την οργή και την αγανάκτηση τους,
μέσα από τους οργανωμένους αγώνες και όχι μέσα από ανώδυνες και αρεστές για το σύστημα,
επιλογές. Να έχουν ταυτόχρονα άποψη ότι η αγανάκτηση από τα ΜΚΔ, από μόνη της, είναι ξεκάθαρα
ανέξοδη και αν δεν συνοδευτεί με συνειδητή πολιτική αλλαγή, στην κάλπη και στον δρόμο του αγώνα,
δεν αλλάζει κάτι.
Ενημερώνουμε επίσης τους φοιτητές που σπουδάζουν σε Ελλάδα και Αγγλία, ότι θα τους δοθεί η
δυνατότητα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα εκλογικά κέντρα που θα υπάρχουν στις χώρες
όπου σπουδάζουν.
Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για να εκδώσεις εκλογικό βιβλιάριο ή για τα εκλογικά κέντρα
στο εξωτερικό, επικοινώνησε με τα Γραφεία του Κ.Σ. της ΕΔΟΝ στο 22766459.
Έχεις τη δύναμη ΕΣΥ να αποφασίσεις!
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ίναι ένας τίτλος που κυκλοφορεί
έντονα τις τελευταίες εβδομάδες
στην Ελλάδα με αφορμή την
οδηγία της Ε.Ε. και τη συζήτηση
στη Βουλή της Ελλάδας για να
ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία.

Αδιαμφησβήτητα στη Τέχνη δεν χωράει λογοκρισία και
καταπάτηση των βασικών ελευθεριών των καλλιτεχνών.
Η τέχνη οποιασδήποτε μορφής, δεν πρέπει να τυγχάνει
καμίας λογοκρισίας. Μέσα από την τέχνη ο κάθε
καλλιτέχνης εκφράζει τα πιστεύω του και αυτή η ελευθερία
της έκφρασης θα πρέπει να διαφυλαχθεί.

Η Ελληνική βουλή έχει ψηφίσει το εν λόγω
νομοσχέδιο, στο οποίο εναρμονίζεται
αλλά και εμπλουτίζεται, η ευρωπαϊκή
οδηγία (άρθρα 187α, 187β – κυρώθηκε
στη Βουλή το 2019). Με βάση αυτό το
νομοσχέδιο, πλέον θα απαγορεύεται
οποιοδήποτε υλικό που ανεβαίνει στο
διαδίκτυο από δημιουργό – καλλιτέχνη
ή ακόμα και από οποιοδήποτε χρήστη
που να «εμπεριέχει υποκίνηση σε βία
ή μίσος και δημόσια πρόσκληση σε
τρομοκρατικό έγκλημα».

Θα πρέπει να επαγρυπνούμε και στην Κύπρο, γιατί αργά
ή γρήγορα θα θελήσουν να εφαρμόσουν και εδώ την
οδηγία της Ε.Ε. Να σταθούμε ανάχωμα στις πολιτικές
που θέλουν τον άνθρωπο άβουλο και υποταγμένο, στις
ορέξεις των συμφερόντων των πολιτικών εκπροσώπων
του μεγάλου κεφαλαίου και της εργοδοσίας.

Σε
ανακοίνωση
του
Πανελλήνιου
Μουσικού Συλλόγου, αναφέρεται ότι «η
εφαρμογή του τρομονόμου και στη τέχνη
δεν παίρνει παρερμηνείες» και αναφέρει το
παράδειγμα της Ισπανίας. Στην Ισπανία,
με βάση την αντίστοιχη νομοθεσία έχουν
γίνει 76 διώξεις και πολλές από αυτές
αφορούσαν καλλιτέχνες. Σε αρκετούς
έχουν αποδοθεί ποινές φυλάκισης.
Συγκεκριμένα, στίχοι που λένε «Δεν
θα καταφέρουν να με λυγίσουν» και
αναφέρονται στις ειδικές δυνάμεις,
θεωρούνται ως δήθεν «ωραιοποίηση της
τρομοκρατίας».

