Εισαγωγή

Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960.
Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού
στην Κυπριακή κοινωνία.
Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις
των Τοπικών Κινημάτων ΕΔΟΝόπουλων σε όλη την Κύπρο, στοχεύει
να προσφέρει στα παιδιά βήμα έκφρασης και ψυχαγωγίας, υγιείς
τρόπους αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνο, ποιοτικούς τρόπους
ψυχαγωγίας και διαπαιδαγώγησής τους με τα ιδανικά της ειρήνης,
της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Στοχεύει ακόμη
στην προστασία των δικαιωμάτων τους και στη διαμόρφωσή τους
ως άτομα ενεργά, με άποψη και όραμα για το μέλλον
που να εργάζονται για τη δημιουργία ενός κόσμου
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών.

τέχνη
Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την
του
και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου
κόσμου.
Εμείς τα παιδιά την τέχνη αγαπάμε,
ως μέσω έκφρασης εμείς θα την κοιτάμε.
Χορός, τραγούδι, θέατρο οι άλλες της μορφές,
δημιουργικά προβάλλουμε σ’ όλες μας τις γιορτές.
Κι ακόμη για της Κύπρου μας τον πολιτισμό,
γνωρίζουμε πως ήτανε σε κάθε ιστορικό σταθμό.
Μ’ αυτό τον τρόπο μαθαίνουμε ότι με σεβασμό,
πρέπει να αντικρίζουμε κάθε πολιτισμό.

Όλες μας οι δραστηριότητες, τοπικές, επαρχιακές και παγκύπριες,
βασίζονται στις αρχές που διέπουν το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων
και που αντικατοπτρίζουν τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αρχές με τις
οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται όλα τα παιδιά.
Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτές μας τις αρχές, οι οποίες
παρουσιάζονται σε έμμετρο κείμενο και συνοδεύονται από διάφορες
ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες.
Κεντρικό Γραφείο ΕΔΟΝΟΠΟΥΛΩΝ
Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση
του Παγκύπριου Κινήματος ΕΔΟΝόπουλων:
Τηλέφωνα επαρχιών:

Κ.Σ. ΕΔΟΝ: 22766459
ΕΔΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ: 22877776
ΕΔΟΝ ΛΕΜΕΣΟΥ: 25367210
ΕΔΟΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: 24652637
ΕΔΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: 24657013
ΕΔΟΝ ΠΑΦΟΥ: 26936714
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Εμείς τα παιδιά αγαπούμε την πατρίδα μας και θέλουμε
να ζούμε Ε/Κ και Τ/Κ αδελφωμένοι, σε μια πατρίδα
ελεύθερη χωρίς ξένους στρατούς και βάσεις.
ζητούμε,
Εμείς τα παιδιά
θερη να ζούμε.
σε πατρίδα ελεύ
σμένη,
Να μην είναι διχα
ι.
ρκοι αδελφωμένο
Έλληνες και Τού
ιδιά τα χέρια,
Να σμίγουν τα πα
περιστέρια
και να βγαίνουν
οι στρατοί»,
«Να φύγουν όλοι
α φωνή.
λέμε εμείς με μι
βάσεις,
Να μην υπάρχουν
άσεις.
ούτε ξένες επεμβ
πατρίδα,
Ν’ αγαπάμε την
η ελπίδα.
για να γεννηθεί
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Εμείς τα παιδιά αγαπούμε τη λευτεριά,
τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη
και παλεύουμε για αυτές.
Εμείς τα παιδιά τι
ς έχουμε αυτές,
πιο πάνω απ’ όλες
του κόσμου τις αρχέ
ς.
Μιλάμε για τη λευτ
εριά σε όλους τους
λαούς,
να σπάσουν όλα τα
δεσμά από τους δυ
νατούς.
Για της δημοκρατία
ς, λέμε, την ισχυρή
αξία
που μάχεται ενάντι
α σε κάθε αδικία.
Δίνει στον κόσμο δύ
ναμη για να διεκδι
κήσει,
καμία εκμετάλλευ
ση πίσω να μην αφ
ήσει.
Και ακόμη για τη
δύναμη που ‘χει η
δικαιοσύνη,
για κοινωνία ισότ
ητας είν’ όλων η ευ
θύνη.
Σ’ αυτές αφιερώνο
υμε όλους μας τους
αγώνες
και θέλουμε ν’ αντέ
ξουνε μέσα στους αι
ώνες.
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α
Εμείς τα παιδιά παλεύουμε ενάντι
πόλεμο.
στην αδικία, το φασισμό και τον
Εμείς τα παιδιά, τον πόλεμο μισούμε,
για ένα κόσμο ελεύθερο εμείς θ’ αγωνιστούμε.
Σύνθημα θα φτιάξουμε να φτάσει πέρα ως πέρα
κι εμείς θα το φωνάζουμε μέχρι να ‘ρθει η μέρα
που η ειρήνη θα ‘ρθει ν’ απλωθεί σ’ ολόκληρή τη Γη μας
και θα ΄ναι πιο σημαντική απ’ το έθνος, τη φυλή μας.
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Εμείς τα παιδιά είμαστε φίλοι μεταξύ
μας και με τα παιδιά όλου του κόσμου και
συμπαραστεκόμαστε στους αγώνες τους.
Εμείς τα παιδιά με
τα παιδιά της Γης,
κοινούς αγώνες δί
νουμε μ’ αίσθημα
αλληλεγγύης.
Όλα τα δικαιώμα
τα που έχουν τα πα
ιδιά,
να μην καταπατούν
ται, να είναι σεβα
στά.
Να μην υπάρχει στ
έρηση, πείνα και
αδικία,
να ζούνε όλοι ειρη
νικά μακριά από τη
βία.
Πάντοτε δίπλα θα
‘μαστε στο δίκαιο
του λαού,
μια κοινωνία δίκα
ιη να απλωθεί παντ
ού.
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Εμείς τα παιδιά σεβόμαστε τον μόχθο των
γονιών μας, τον ιδρώτα του εργάτη.
Εμείς τα παιδιά σεβόμαστε τον μόχθο
και τις θυσίες που κάνουνε οι γονείς με τόσο κόπο.
Γνωρίζουμε πολύ καλά πως χύνουνε ιδρώτα
και πάντα βάζουν τα παιδιά απ’ όλα να ‘ναι πρώτα.
Μαθαίνουμε να είμαστε πάντοτε στο πλευρό τους,
αγώνες όταν κάνουνε να βρουν το δίκαιό τους.
Με το κεφάλι τους ψηλά θα δώσουν τη σκυτάλη,
σαν μάθουμε από αυτούς της εργατιάς την πάλη.
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Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γίν
ουμε άνθρωποι
υπεύθυνοι και δημιουργικοί, χρή
σιμοι σε
όλους.
Εμείς τα παιδιά σε κάθε ασχολία,
υπεύθυνα χαράζουμε την κάθε μας πορεία.
Θέλουμε δημιουργικά τον χρόνο να περνούμε
και όσα εμείς μαθαίνουμε να τα αξιοποιούμε.
Θέλουμε να προσφέρουμε σ’ αυτή την κοινωνία,
να γίνουμ’ άνθρωποι σωστοί, πιστοί σε κάθε αξία.
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Εμείς τα παιδιά θέλουμ
ε να μαθαίνουμε καλύ
τερα.
Θέλουμε όλα τα παιδιά
να έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες γι
α μάθηση.
Εμείς τα παιδιά για μάθηση διψάμε,
κάθε πληροφορία πιο κριτικά κοιτάμε.
Πάντοτε προχωρώντας με τη γροθιά ψηλά,
ζητούμε ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.
Η μόρφωση να είναι κοινωνικό αγαθό
και όχι να πουλιέται, απλά για ένα βαθμό.
Στο πλάι εμείς των μαθητών κρατάμε το φορτίο,
αγώνες όταν κάνουνε γι’ ανθρώπινο σχολείο.
Η μόρφωση να φτάσει σε κάθε μαθητή
που δίνει τα εφόδια για ν’ αντισταθεί,
στα εμπόδια που βάζει η κάθε αδικία,
σε σύστημα που πολεμά μέχρι και την παιδεία.

9

Εμείς τα παιδιά προσπαθο
ύμε να βελτιώσουμε τους
εαυτούς μας και τους άλλο
υς.
Στόχο έχω στη ζωή καλύτερος να γίνω
και ότι λάθος έκανα στο μέλλον ν’ αποφύγω.
Μπροστά σε κάθε εκφοβισμό δεν μένω σιωπηλός,
σε κάθε ανυπεράσπιστο θα γίνω βοηθός.
Και όταν γύρω μου κοιτώ και βλέπω αδικία
τον δίπλα μου παρακινώ να αντισταθεί στη βία.
Για να βελτιωθεί κι αυτός, άνθρωπος να γίνει,
για το καλό του κόσμου μας και τη ψυχή να δίνει.
Ξέρω πως ο ρόλος μου είναι σημαντικός,
σε κοινωνία μέλλοντος εγώ θα ‘μ’ οδηγός.
Ξέρω πως όλα τα παιδιά είν΄ η αυριανή ελπίδα,
μέσα σε σκοτεινούς καιρούς θα γίνουν ηλιαχτίδα.
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