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Μαζί βήμα προς βήμα.
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Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση να αναλάβω τα ηνία ενός τεράστιου πλοίου, όπως είναι ο
«Απόλλων». Ήξερα ότι θα είχα ένα
Γολγοθά μπροστά μου στρωμένο
με λογής- λογής δυσκολίες και
εμπόδια. Η σκέψη όμως ότι ο
«Απόλλων» μπορεί να ζήσει καλύτερες μέρες, μπορεί να συνεχίσει
να υπάρχει και να γεμίζει σελίδες
με ιστορία, με ηρεμούσε. Το τέλος
θα δείξει αν η απόφασή μου τελικά ήταν σωστή.

να νιώσω είναι αυτό της μοναχικότητας σε ένα δύσκολο δρόμο.

Κι αφού μπήκαμε στο χορό θα
χορέψουμε. Δεν φοβάμαι όσα μας
περιμένουν. Οι στόχοι και τα
όνειρά μας για τον «Απόλλων»
είναι πιο δυνατά από κάθε αντιξοότητα. Ο δρόμος προς το λιμάνι
δεν είναι μοναχικός και δεν πρέπει
να είναι μοναχικός. Άλλωστε, υπάρχουν τόσα άτομα που νιώθουν
όπως και εγώ την ίδια αστείρευτη
αγάπη για τον «Απόλλων», που το
μοναδικό αίσθημα που δεν μπορώ

Χρήστος Μ. Σκουλιάς
Πρόεδρος Δ.Σ.
Ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο
Χένρυ Βαν Ντάικ, είπε κάποτε ότι
«κάποιοι πετυχαίνουν γιατί είναι
προορισμένοι από τη μοίρα γι’
αυτό, αλλά οι περισσότεροι πετυχαίνουν επειδή είναι αποφασισμένοι γι’ αυτό».

αποφασισμένοι να τα κάνουμε
όλα δυνατά για το ωραιότερο
κεφάλαιο στις ζωές μας…τον
«Απόλλων»!! Το κάλεσμά μου
προς εσάς είναι προσωπικό μα και
συλλογικό. Προσωπικό γιατί ο
κάθε ένας από εσάς είναι αναπόσπαστο κομμάτι του θεμέλιου
λίθου του «Απόλλων». Κυρίως
όμως συλλογικό, γιατί εάν ένας
χαθεί το οικοδόμημα θα μοιάζει
ετοιμόρροπο. Και όλοι ξέρουμε ότι
ο «Απόλλων» δεν φτιάχτηκε για να
χαλάσει.
Βήμα προς βήμα μπορούμε να
αγγίξουμε την επιτυχία, τα ψηλότερα βάθρα της Ιστορίας, να επιστρέψει ο «Απόλλων» σε εκείνες
τις ένδοξες εποχές που άλλοτε τον
χαρακτήριζαν. Αρκεί σε αυτόν
αγώνα να είμαστε όλοι μαζί, συνοδοιπόροι και συναγωνιστές!!
Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν…

Όλα είναι δυνατά και είμαστε
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Μια ζωή ΑΠΟΛΛΩΝ
μενα του σωματείου, από διάφορα
πόστα, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ, έχοντας την βεβαιότητα ότι
το νέο διοικητικό σχήμα είναι ικανό
να πάρει στους ώμους του τις τύχες
του σωματείου.

Δημήτρης Δημητρίου
Τέως Πρόεδρος Δ.Σ.
Μεγάλωσα και ανδρώθηκα μέσα στο
σωματείο, ξεκινώντας από τα μαθητικά μου χρόνια στο συμβούλιο της
νεολαίας του. Μετά από τριάντα
περίπου χρόνια στα διοικητικά δρώ-

Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του
διοικητικού συμβουλίου για μια νέας
μορφής επικοινωνία με τα μέλη/
φίλους του Σωματείου, και σας καλώ
όλους όπως σταθείτε δίπλα του,
στηρίζοντας τις προσπάθειές τους και
συμμετέχοντας στις δραστηριότητες
και εκδηλώσεις που διοργανώνουν.
Προσωπικά δηλώνω ότι θα συνεχίσω

να υπηρετώ το σωματείο, σαν απλός στρατιώτης, και θα προσφέρω απλόχερα τη βοήθειά μου προς τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια, έχοντας κατά
νου μόνο το μεγαλείο
του ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

Ο θεός Απόλλωνας κατά την ελληνική μυθολογία απεικονίζεται καθισμένος
στο θρόνο του έχοντας στα πόδια του το αγαπημένο του μουσικό όργανο,
τη «Λύρα». Η «Λύρα» χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τη λεπτότητα
στον τρόπο κατασκευής της. Στη λιτότητα αυτή οφείλεται και η ποιότητα της
μελωδίας που αναδύει, όταν οι χορδές της αφήνουν ελεύθερες προς τα έξω
τις νότες. Ο ήχος της λύρας θεωρούνταν από τους αρχαίους Έλληνες ως ευγενής, διαυγής, γαλήνιος και αρρενωπός, και για αυτό το λόγο η λύρα χρη-

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ

σιμοποιήθηκε ως κύριο όργανο για την εκπαίδευση των νέων.

Απόλλωνος 1, Λύμπια

Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν την ιστορία που κουβαλά το όνομα «Απόλλων»

Τ.Κ.: 2566

του Σωματείου μας, ονομάσαμε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο «Λύρα». Με

Λευκωσία - Κύπρος

την ευγενή μορφή της «Λύρας» λοιπόν, εγκαινιάζουμε το πρώτο μας τεύχος

___________________________

και ευχόμαστε η ανάγνωσή της να μας προσφέρει πνευματική ενέργεια.

Email: info@apollonlympion.com
FB: /apollonlympion

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

Όλα για μια ΙΔΕΑ!

Ελισάβετ Τιμοθέου
Γ. Γραμματέας Δ.Σ.

Προσπάθησα να θυμηθώ την
πρώτη μέρα που άκουσα στα
αυτιά μου το όνομα «Απόλλων
Λυμπιών». Δεν κατέβαλα ιδιαίτερες προσπάθειες να κουρδίσω το τρανζίστορ του μυαλού
μου. Χρειάστηκε όμως να ανατρέξω επτά χρόνια πίσω, όταν
ακόμη νεαρή φοιτήτρια οι δρόμοι μου με οδήγησαν στην
ακριτική κοινότητα Λυμπιών.
Στο μυαλό μου τότε όλα ήταν
απλά. Η μαθητική μου ωριμότητα δεν μου επέτρεπε να περιπλέξω καταστάσεις. Κάπου στα
Λύμπια, ένα χωριό της Επαρχίας Λευκωσίας, υπήρχε αυτό το
Σωματείο που άκουγε στο
όνομα «Απόλλων» Λυμπιών.
Επτά χρόνια μετά δεν φανταζόμουν ότι η λέξη «Απόλλων» θα
προκαλούσε ηφαίστειο συναισθημάτων, άλλοτε πρωτόγνωρων και άλλοτε οικείων. Οικείων συναισθημάτων, γιατί η

υποδοχή των «Απολλωναίων»
ήταν θερμή και αμέσως αισθάνθηκα ότι εκεί στο Σωματείο
απέκτησα μια άλλη οικογένεια
με ωραίους ανθρώπους, ένα
άλλο σπίτι γεμάτο με ανθρώπους που παλεύουν για το
κοινό τους όραμα. Πρωτόγνωρων συναισθημάτων, γιατί κάθε
μέρα που περνά ανακαλύπτω
περισσότερο ότι δεν έχουν όλα
τελικά να κάνουν με την ανάγκη
του ατόμου να βρίσκεται στο
κέντρο των εξελίξεων και να
ενεργεί. Δεν έχει να κάνει με
την δική μου ανάγκη να είμαι
παρούσα, να προσφέρω.
Η πραγματική ουσία βρίσκεται
στον ήχο και τα βιώματα που
γεννά η λέξη «Απόλλων», και
στην ανάγκη αυτών των
«Απολλωναίων» να βρίσκονται
όπου βρίσκεται και το μεδούλι
του «Απόλλων». Από τον Ιούνιο
και μετά δεν ήταν καθόλου

δύσκολο να καταλάβω ότι για
όλους εκεί στο Σωματείο ο
«Απόλλων» ήταν και είναι η
ΙΔΕΑ που έγινε βάλσαμο στις
πληγές που ανοίγει η ρουτίνα
της καθημερινότητας. Μέσα σε
αυτό το χρονικό διάστημα δεν
άργησα να νιώσω και εγώ η
ίδια ότι ο «Απόλλων» είναι και
θα παραμείνει η ΙΔΕΑ που έγινε
πλέον ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.
ΕΔΩ στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ όλοι μιλούν, όλοι αγαπούν, όλοι πανηγυρίζουν, όλοι τσακώνονται,
και πάλι όλοι βρίσκονται για
την ίδια ΙΔΕΑ. Τελικά, όλα
έχουν να κάνουν με τη φύση
αυτών που γεννήθηκαν
«Απόλλων», με τη φύση αυτών
που μοιραία έγιναν «Απόλλων»,
με τη φύση αυτών που στο
μέλλον σίγουρα θα γίνουν
«Απόλλων».
Γιατί ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΔΕΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ!!!

