
γία του αλλά παράλληλα εκτόξευσαν το 

βεληνεκές του. 

Σε αυτή την προσπάθειά μας συνοδοιπό-

ροι και αρωγοί είστε αναμφισβήτητα ε-

σείς, οι άνθρωποι του Απόλλων. 

Περιμένουμε λοιπόν τις ιδέες σας, την πα-

ρουσία σας, και τη βοήθεια σας για να 

μετατρέψουμε το 2018 στη χρυσή επετη-

ρίδα του Σωματείου μας! 

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 σε μια κατάμε-

στη αίθουσα από κόσμο, ο Απόλλων 

γιόρτασε την είσοδό του στο εβδομηκο-

στό (70ο) έτος λειτουργίας του και φυσι-

κά προσφοράς του. Συμπληρώνοντας 

λοιπόν πέραν του μισού αιώνα ύπαρξης, 

το Δ.Σ. του Σωματείου αποφάσισε ότι 

ολόκληρο το έτος 2018 θα είναι αφιερω-

μένο στη συμπλήρωση των 70 χρόνων 

του Σωματείου. 

Όλες οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώ-

ρα, εκ των οποίων ήδη ορισμένες έγιναν, 

θα τεθούν υπό την αιγίδα του Δ.Σ. και 

υπό την ομπρέλλα των 70 χρόνων. Έτσι, 

φέτος, θα είναι μια χρονιά μόνο Απόλ-

λων!! 

 

Απώτερος σκοπός των εκδηλώσεων είναι 

η αναβίωση και η μεταλαμπάδευση σε 

όλα τα μέλη ενεργά και μη, στους φί-

λους του Απόλλων, και σε όσους έχουν 

επιλέξει να γίνουν μέρος αυτής της με-

γάλης οικογένειας ανθρώπων, της Ιστο-

ρίας του Σωματείου μέσα από τις σημα-

ντικότερες στιγμές που βίωσε, και οι ο-

ποίες αποτέλεσαν φάρο για τη λειτουρ-
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Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε  Η  Α Λ Λ Α Γ Η ! 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΑΣ 
το οίκημα τ’ Απόλλωνα να θωρούν 

να καμαρώνουν. 

 

«Απόλλων» μου, εν τζαι αλλάσω το 

μες στην καρκιά φυλάσσω το 

εν η παράταξη μου. 

Πάντα θα τον αγαπώ, 

ότι μπορώ θα βοηθώ, 

με ούλλη την ψυσιή μου! 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΟΥ! 

Μέσα στο 48΄ πριν χρόνια 70 

αφού αποφασίσασιν το Θ.Ο.Ι ιδρύσα-

σιν 

η δεξιά στα Λύμπια. 

 

Η δεξιά εργάστηκε για την ονομασία 

μέσα στην Π.Ε.Κ. στεγάστηκε τ’ Άη 

Γιωρκού πλατεία. 

 

Μέχρι το 58΄ το όνομα αλλάξαν 

Εγγλέζοι απειλήσασιν 

το Θ.Ο.Ι καταργήσασιν 

κι «Απόλλων» το εγράψαν. 

 

Μετά αποφασίσασιν 

τζαι αρκέψαν τζαι εχτίσασιν 

μέσα στη δεκαετία του 60 να τελειώ-

νουν 

Σωτήρης Μουζούρης 

Μέλος Σωματείου 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

Απόλλωνος 1, Λύμπια 

Τ.Κ.: 2566  

Λευκωσία - Κύπρος 

________________________ 

Θερμές ευχαριστίες: 

Το Σωματείο μας εκφράζει τις ευχαριστίες του 

στους χορηγούς του για τη φετινή χρονιά.  

Χωρίς την προσφορά σας, το έργο του  

Σωματείου μας θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο! 

Σας ευχαριστούμε. 


