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Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝοπούλων ξεκινά για ακόμα 
μια χρονιά τις εβδομαδιαίες συναντήσεις στα Τοπικά μας 
Κινήματα σε όλη την Κύπρο. Στα κινήματα ΕΔΟΝοπούλων 
συμμετέχουν παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 6 μέχρι 
14 χρόνων. Πιστεύουμε στη λευτεριά, στην ειρήνη, στη 
δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. 

Συναντιόμαστε μία φορά κάθε βδομάδα και ασχολούμαστε 
με παιχνίδι, αθλητισμό, ζωγραφική, χορό, χειροτεχνίες, 
εκδρομές και πολλά άλλα. Συζητούμε διάφορα θέματα 
που δεν απασχολούν μόνο τους μεγάλους, αλλά και εμάς. 
Η εκστρατεία με την οποία θα ασχοληθούμε κατά τις 
συναντήσεις μας ονομάζεται «Παίζουμε και Μαθαίνουμε» 
και είναι αφιερωμένη στα 70 χρόνια ζωής και δράσης 
της Οργάνωσής μας, ΑΟΝ-ΕΔΟΝ, αλλά και του Παιδικού 
κινήματος των Αετόπουλων, τα οποία μετονομάστηκαν σε  
Εδονόπουλα. 

Τα στιχάκια που ακολουθούν στην παρούσα έκδοση 
του Παγκύπριου Κινήματος Εδονόπουλων, αφηγούνται 
βασικές αρχές και πτυχές της 70χρονής μας ιστορίας. 
Στόχος τους είναι να μοιραστούν, με τρόπο απλό για τα 
παιδιά, μια ιστορία αλλιώτικη που δεν τη λένε στα σχολεία, 
αλλά σίγουρα ήταν μάθημα για πολλούς συναγωνιστές μας 
που μέσα από τους αγώνες τους οδήγησαν την Οργάνωσή 
μας στη θέση που βρίσκεται σήμερα. 

Κεντρικό Γραφείο Εδονόπουλων

Εισαγωγ
ή
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Σαράντα και τέσσερα ήταν η χρονιά

Που ιδρύθηκε η Οργάνωση για νέους και παιδιά.

 
Το όνομά της ήτανε Ανορθωτική Οργάνωση Νεολαίας

Και ήταν χώρος έκφρασης του νέου και της νέας

 
Στόχος της ήτανε να γίνει, 

Όπλο μαζικό γι’ απελευθέρωση κ’ ειρήνη

 
Πρώτη δύναμη στην εθνική πάλη

Ώστε οι νέοι να ’χουνε δικαιώματα και πάλι.

 
Χιλιάδες νέοι ρ

ίχτηκαν ενάντια στην αποικιοκρατία

Αγώνες δώσαν με ιδανικά, για τη δημοκρατία

 
Αγκάλιασε και το παιδί, του αύριο την ελπίδα, 

Κι έβαλε βάσεις δυνατές για κάθε παιδιού φροντίδα.

 
Γιατί οι καιροί ήταν δύσκολοι, μα γέννησαν αξίες

Που η ΑΟΝ και τ΄ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ άφησαν παρακαταθήκες

 
Η δράση στ’ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ αυτές τις εποχές

Είχε παιχνίδια εκδρομές και εκδηλώσεις μαζικές.

 
Είχε ως κύριο γνώμονα την μόρφωση, την παιδεία 

Και όλα αυτά τα έσμιγε με  τη ψυχαγωγία

 
Μέσα από εφημερίδες και έντυπα που μοίραζαν τα μέλη

Έβρισκες θέσεις, απόψεις, παιχνίδια κι ό, τι ένας νέος θέλει.

 

Μα καθώς η ΑΟΝ δρούσε τότε

μες την παρανομία

Προοδευτικοί νέοι αποφάσισαν

να γράψουν ιστορία

 
Και ίδρυσαν το πενήντα- εννιά

νόμιμη οργάνωση νέων και παιδιών

Και τ’ όνομα που της δώσανε

ήτανε ΕΔΟΝ.

 
Και των παιδιών το κίνημα

από ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ

Άλλαξε όνομα κ’ αυτό

σε ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ.

 
Μες τους συλλόγους μας γίνονται 

ακόμα συναντήσεις

Κάθε εβδομάδα κάνουμε

παιχνίδια, συζητήσεις.

 
Για θέματα που αφορούν

το αύριο των παιδιών

Με εκστρατείες που αλλάζουνε  

πρώτα το παρόν.

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓHΣΗ
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Τη χώρα μας μοιράσανε

οι ξένες οι δυνάμεις

Γι’ αυτό στην επανένωση

πίσω να μην κάνεις

Είναι η βασική αρχή

του συνεχούς αγώνα

Που δίνουνε οι Κύπριοι

σχεδόν μισό αιώνα

Ενάντια στην κατοχή,

στις ξένες επεμβάσεις

Που μοίρασαν την Κύπρο μας

για να ’χουν κάποιοι βάσεις

Ακόμη, έχει ρίζες ιστορικές

κ’ αγώνες ταξικούς

Έλληνες και Τούρκοι μαζί

σε αγώνες εργατικούς.

Στην επαναπροσέγγιση

μάχες πολλές να δίνεις

Όλοι μαζί να χτίσουμε

την Κύπρο της Ειρήνης.
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1945
Πρώτη φορά τυπώσαμε

Θέσεις και απόψεις
Το νόμισμα του αγώνα μας

Δεν έχει δύο όψεις
Λεύτερα για να ζήσουνε

Κορίτσι και αγόρι
Και εκφραστικό όργανο

Ήταν οι ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ

1951-1955
Με μαζικότητα και δύναμη

Δώσαμε αγώνες
Το ιδανικό, το δίκαιο

Να ζει μες τους αιώνες
Νέοι και νέες με ιδανικά

Γεμάτοι γοητεία
Έγραφαν τις απόψεις τους
Στη ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

1959
Συνέχισαν με δύναμη
Μες στην παρανομία
Να γράφουν ένδοξα
Δικιά μας ιστορία

Και εγώ σαν ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟ
Για την ειρήνη γράφω

Στο εκφραστικό μας όργανο
τον ΤΗΛΕΓΡΑΦΟ

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Γράφουνε συναγωνιστές
Που θέλουν να ζούνε ίσοι

Του αγώνα πρωταγωνιστές
Για Κύπρο χωρίς μίση
Θέλουμε κόσμο δίκαιο
Που όλα θα ‘ν’ ωραία
Αυτό διατυπώνουμε

Μέσα στη ΝΕΟΛΑΙΑ
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Το Λαίκό το Κίνημα έχει ως πρώτο ρόλο
Της Κύπρου τον απλό λαό να οργανώσει όλο

Του ΑΚΕΛ είναι αυτές αναπόσπαστο κομμάτι
Οι οργανώσεις όλες σαν μια γροθιά γεμάτη.

Πρώτα μαζί με την ΕΔΟΝ, που για την Νεολαία
Αγώνες δίνει μαζικούς πάντοτε θαρραλέα.

Και οι εργάτες στο πλευρό, σ’ όλη την ιστορία
Με ισχυρή Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία

Την ΕΚΑ δημιούργησαν σύσσωμοι οι αγρότες
Οργάνωση στην ύπαιθρο ήτανε απ’ τις πρώτες

Και οι γυναίκες φτιάξανε κίνημα με την ΠΟΓΟ
Άντρες γυναίκες να γινούν, ίσοι σε τούν’ τον τόπο

Τους γηραιούς συντρόφους μας ποτέ μας δεν ξεχνούμε
Αξιοπρεπή διαβίωση με την ΕΚΥΣΥ διεκδικούμε.
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Χορός, τραγούδι, θέατρο μαζί με αρμονία,
Γίνονται για τους νέους μας ασύγκριτη παιδεία.

Κάνουμε και το Φεστιβάλ μήνυμα για να στείλει
Στους νέους πάλη μαζική, για να΄’ρθει η Ειρήνη

Βήμα για τον νέο μας, ταλέντο να εκφράσει
Και δημιουργικά τον χρόνο του θέλουμε  να περάσει

Κουλτούρα και πολιτισμούς άλλων χωρών να μάθει
Αλληλεγγύη, ισότητα, πρόοδο για να εκφράσει

Μέσα απ’ τον Αθλητισμό, το σώμα και το πνεύμα
Ανάπτυξη, καλλιέργεια είναι για τον καθένα

Μαθαίνουμε ομαδικά όλοι να λειτουργούμε
Μια κοινωνία υγιή μαζί να δημιουργούμε.
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Όλοι μαζί να φτιάξουμε
κόσμο που μας αξίζει

Προσφέρουμε εθελοντικά
σ’ αυτόν που τ’ αύριο χτίζει

 
Γυναίκες, νέοι και παιδία

μαζί με ομοφωνία
Δουλεύουν για αύριο καλό

σ’ αυτή την κοινωνία
 

Και αν την ιστορία μας
απ’ την αρχή την δεις 

Θα μάθεις πως η βάση μας
είναι ο εθελοντής
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Μέσα στην ιστορία μας ποτέ μας δεν ξεχνάμε
Τους ήρωες που έπεσαν πάντα θα τους τιμάμε

 
Αυτούς που σκοτωθήκανε στην αποικιοκρατία

Και όσους της χούντας θύματα ήτανε στην Αθήνα
 

Στο πραξικόπημα νεκροί μετά την προδοσία
Κι αυτούς που στην εισβολή πέσαν μ’ αυτοθυσία  

Και άλλους τόσους ήρωες που πέσαν για την χώρα
Που δώσανε και τη ζωή για να περάσει η μπόρα

 
Μπόρα που φέραν δυνατοί μέσα σε αυτό τον τόπο

Μα δεν υπολογίσανε δύναμη πρωτοπόρο
 

Του Λαϊκού Κινήματος η δυνατή γροθιά
Πάντοτε θα αγωνίζεται να σπάσουν τα δεσμά.
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Σαν έρθουν τα Χριστούγεννα

τα τρίγωνα χτυπούν

Μα σ’ άλλα μέρη δυστυχώς

σειρήνες πολέμου ηχούν

Εμείς τα ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΑ

με σταυρωμένα χέρια

Δεν μένουμε παλεύουμε

να έρθουν περιστέρια

Κι ακόμη, μ’ όλους του λαούς,

εργατικούς αγώνες

Κάνουμε για να φύγουνε

του κόσμου οι ηγεμόνες

Σημαία η ιστορία μας

θα μας καθοδηγεί

Για να ‘μαστε αλληλέγγυοι

μ’ αυτόν που ανησυχεί

Για τ’ αύριο που φαίνεται

χλωμό να ξημερώνει

Κοινός ο στόχος εργατιά

είναι που  μας ενώνει.
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Tώρα λοιπόν που άκουσες

κι αύτη την ιστορία

Έλα κοντά να έχουμε

μαζί κοινή πορεία. 

Στα Εδονόπουλα κοντά,

όσα έχεις διαβάσει

Πράξη τα κάνουμε κι όραμα,

της νεολαίας βάση

Θεμέλια για να χτίσουμε

στον κόσμο αυτό που ζούμε

Ελπίδας ήλιος για να βγει,

αύριο λαμπρό να δούμε. 
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