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ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ!
Όσο πλησιάζει ο καιρός τόσο περισσότερο στριφογυρίζουν στο μυαλό μου εικόνες ανθρώπων και έργων, είτε από τα
χρονοντούλαπα των δικών μου αναμνήσεων μέσα στο Σωματείο μας, είτε εικόνες που μόνος μου έφτιαξα μέσα από
αφηγήσεις ανθρώπων που έχτισαν,
έζησαν, εξέλιξαν, ένιωσαν περισσότερο
από εμένα τον δικό μας ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Σε
κάθε ανάμνηση το ίδιο αίσθημα νιώθω
να με κυριεύει ξανά και ξανά: συγκίνηση! Συγκίνηση γιατί είχα την τύχη και την
ευτυχία να γίνω μέρος ενός Κεφαλαίου
από την Ιστορία όχι ενός κάποιου Σωματείου, αλλά του δικού μας Σωματείου,
του δικού μας Απόλλωνα. Και ενώ η 30η
Ιανουαρίου 2018 για κάποιους θα σημαίνει απλά ακόμα μια ημερομηνία στο
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Χρήστος Μ. Σκουλιάς
Πρόεδρος Δ.Σ.

ημερολόγιο ενός έτους που πρόκειται να
φύγει, για εμένα και είμαι βέβαιος ακόμη περισσότερο για τα μέλη του Απόλλωνα, η 30η Ιανουαρίου αυτού του χρόνου θα είναι εκείνη η τελεία του μυθιστορήματος που θα σημάνει το επόμενο
μετροφύλλημα σε τόνους σελίδων για τη

συνέχεια και την εξέλιξη του Σωματείου,
επ’ αφορμή της συμπλήρωσης των 70 χρόνων από την ίδρυσή του.
70 χρόνια λοιπόν άνθρωποι γεννιούνται,
μεγαλώνουν, ωριμάζουν, περνούν, προσφέρουν, φεύγουν μα ο ΑΠΟΛΛΩΝΑ μας
αλώβητος και αγέρωχος από το πέρασμα
του χρόνου κάθεται εκεί παντοτινός φρουρός των ανθρώπων αυτών, σοφός παππούς που υποδέχεται καθημερινά τα νέα
παιδιά του. Εκείνα τα παιδιά που ξέρει ότι
θα του δώσουν κι άλλα πολλά χρόνια ιστορίας, εκείνα τα παιδιά που όπως και οι
παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πατέρες και οι
μητέρες τους, με το δικό τους στίγμα θα
χαρίσουν στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ το νέκταρ της
αθανασίας.
Αυτό που με συγκινεί από την Ιστορία του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ περισσότερο είναι ότι όλοι
μας έχουμε και μια εντυπωσιακή ιστορία
να αφηγηθούμε, έχουμε μια εμπειρία να
μεταδώσουμε, έχουμε συναισθήματα που
μπορούμε να μοιραστούμε. Και αυτή είναι
η ωραιότητα του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, η ωραιότητα του να είσαι μέρος και μέλος του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Μαθαίνουμε από τις αναποδιές, χαιρόμαστε με τις επιτυχίες, μα ότι
και να γίνει είμαστε εκεί πιστοί στρατιώτες στις εποχές του Θ.Ο.Ι. Αγίου Γεωργίου
που έγινε ΑΠΟΛΛΩΝ!
ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΔΗ 70 ΣΟΥ. Εύχομαι αυτά
που θα ακολουθήσουν, να είναι για σένα
η επανάληψη ακόμα μιας χρυσής σου
εποχής!

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ
Απόλλωνος 1, Λύμπια
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Λευκωσία - Κύπρος
________________________

Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε Η Α Λ Λ Α Γ Η !

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Χαρίκλεια Πλάτωνος
Υπεύθυνη Πολιτιστικού

Τμήματος Δ.Σ.

Γεννάρης μήνας Θεάτρου. Τέσσερις
όμορφες παραστάσεις από ερασιτεχνικές ομάδες που αγαπούν το θέατρο.

λούθηση θεάτρων, γιατί το θέατρο
βοηθά στην κατανόηση και έκφραση
των συναισθημάτων και των εννοιών
σε ενήλικες και παιδιά.

Ερασιτέχνης ή αλλιώς εραστής της
τέχνης, που ασχολείται με το θέατρο
για ευχαρίστηση και όχι με σκοπό κάποιο οικονομικό κέρδος.

Ας αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία
να επωφεληθούμε από το Θεατρικό
Χειμώνα του Σωματείου μας και να
παρακολουθήσουμε 4 υπέροχες θεατρικές παραστάσεις. Άλλωστε ας μην
ξεχνάμε ότι γίνεται για ένα ιερό σκοπό, μιας και τα έσοδα θα δοθούν
στην εκκλησία του Αγίου Επιφανίου
Λυμπιών.

Θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που
αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών
μπροστά από το κοινό με τη χρήση
κυρίως του λόγου, της κίνησης, της
μουσικής και του χορού. Είναι ζωντανή απεικόνιση πραγματικών ή φαντα- Ας προσφέρουμε λοιπόν το ελάχιστο
στικών συμβάντων με σκοπό την τέρ- που θα μπορούσαμε και ας αποκομίσουμε παράλληλα και εμείς τα οφέψη και επιμόρφωση του θεατή.
Το Θέατρο είναι ο καλύτερος τρόπος λη από το θέατρο.
επικοινωνίας δημιουργώντας με αυτό
τον τρόπο αυτοπεποίθηση στον ενήλικα αλλά και σε παιδιά. Η ψυχολογία
συστήνει ανεπιφύλακτα την παρακο-

