
α του Απόλλων Λυμπιών δεν αλλάζει: είναι 

ένα ενιαίο κεφάλαιο που δημιουργεί εφά-

μιλλους κύκλους και προχωρά! Η ουσία 

της ωστόσο επικεντρώνεται όπως πάντα 

στους ανθρώπους της. Και επί τούτου υ-

πάρχει μια μεταβλητή, που δεν θα το κρύ-

ψουμε ότι μας προβληματίζει ιδιαίτερα, 

και ίσως σε αυτή την περίπτωση η συμβο-

λή της πείρας των μεγαλύτερων μας να 

είναι διαφωτιστική. Ακούστε λοιπόν τον 

προβληματισμό μας: Για να συνεχίσει η 

Ιστορία του Σωματείου θα πρέπει πρώτα 

να εξασφαλιστεί η συνέχεια της Νεολαί-

ας, και πώς μπορεί αυτό να γίνει σε μια 

εποχή που το χάσμα είναι πιο έντονο από 

ποτέ και η τεχνολογία μας έχει κάνει από-

κοσμους και απρόσωπους; 

Δηλώνουμε, ότι έχουμε τη διάθεση και την 

όρεξη να εργαστούμε ακατάπαυστα για να 

συνεχίσουμε ότι οι παππούδες μας και οι 

πατεράδες μας ξεκίνησαν, και ήδη κάνου-

με τα πρώτα βήματα για να αναζωογονή-

σουμε τη Νεολαία. Σε αυτό το δύσκολο 

όμως εγχείρημα λίγη συνδρομή από τους 

«βετεράνους» θα ήταν ζωτικής σημασίας 

και ανεκτίμητης αξίας. 

Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας ανοίξα-

τε το δρόμο για τον Απόλλων Λυμπιών, 

τώρα όμως σας παρακαλούμε να μας πα-

ραδώσετε τη σκυτάλη για να τρέξουμε και 

εμείς για τη συνέχεια του Σωματείου, και 

σας καλούμε να σταθείτε δίπλα μας μέχρι 

την άκρη του δρόμου για να προχωρήσου-

με την Ιστορία! 

Ο Απόλλων Λυμπιών από ιδρύσεώς του 

μεγάλωσε και γαλούχησε λογής – λογής 

νέους και νέες, που ο καθένας και η κα-

θεμία από αυτούς άφησε το δικό του/της 

λιθαράκι στο οικοδόμημα του Απόλλων 

και στιγμάτισε με τον δικό του και το δι-

κό της τρόπο την Ιστορία του Απόλλων. 

Πώς όμως μπορεί να συνεχίσει η Ιστορία 

αυτή; 

Σας έχουμε ήδη προϊδεάσει για την απά-

ντηση στο πιο πάνω ερώτημα, και δεν 

είναι άλλη από τη ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΛΥΜΠΙΩΝ. Η Νεολαία του Απόλλων Λυ-

μπιών δεν είναι μια οργάνωση από χαρ-

τιά δημιουργημένη και στα χαρτιά παγιο-

ποιημένη. Υπάρχει και είναι ενεργή, έχει 

μέλη, έχει δράση, μα κυρίως έχει όραμα! 

Ακολουθεί βήμα προς βήμα την εξέλιξη 

του Σωματείου, και όποτε μπορεί να φα-

νεί χρήσιμη δηλώνει βροντερά το παρόν 

της. Από τις εθνικές επετείους και τη φι-

λαρμονική της μπάντα, μέχρι την Α’ ομά-

δα ποδοσφαίρου, η ΝΕΟΛΑΙΑ είναι εκεί. 

Και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 

ότι αυτή η Νεολαία είναι η συνέχεια της 

Ιστορίας, που ξεκίνησε δειλά το 1948, 

κορυφώθηκε κατά διαστήματα, και τώρα 

περιμένει υπομονετικά τη σπίθα που θα 

οδηγήσει στην Αναγέννησή της! Η Ιστορί-
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο :  

Νεολαία: Η συνέχεια της Ιστορίας! 



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

Επειδή στον Απόλλων μάθαμε να είμαστε 

οικογένεια, και να στηρίζουμε ο ένας τον 

άλλο. 

Επειδή στον Απόλλων γνωρίσαμε τους 

φίλους μιας ζωής και δημιουργήσαμε αλη-

θινούς δεσμούς. 

Επειδή θέλουμε και τα δικά μας παιδιά 

μας, όπως και εμείς, να είναι Απόλλων. 

Επειδή η καθημερινότητά μας περνά ευχά-

ριστα όταν είμαστε στον Απόλλων. 

Επειδή όταν οι καιροί αλλάζουν, ο Απόλ-

λων παραμένει σταθερός και δίπλα μας. 

Επειδή δεν θα μπορούσαμε να είμαστε 

κάτι άλλο παρά Απόλλων Λυμπιών. 

Επειδή οι παππούδες μας ήταν περήφανοι 

που ήταν Απόλλων, οι πατεράδες μας ήταν 

περήφανοι που είναι Απόλλων, και εμείς 

περήφανοι που γίναμε και θα είμαστε Α-

πόλλων.  

Επειδή 69 χρόνια τώρα υπάρχει ο Απόλ-

λων, 69 άλλα χρόνια θα υπάρχει ο Απόλ-

λων, για μπορούμε να λέμε ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛ-

ΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ!!! 

Το πρώτο καλοκαιρινό τεύχος της Λύρας μας 

είπαν ότι θα αφιερωθεί στη Νεολαία και ότι 

εμείς θα έπρεπε να εκφράσουμε ότι μας 

προβληματίζει σε γραπτό λόγο, για να μπο-

ρέσουν να το δουν και να το διαβάσουν τα 

μέλη του Σωματείου και όχι μόνο. Έτσι, εμείς 

θεωρήσαμε την ευκαιρία αυτή σαν την κα-

τάλληλη στιγμή για να εκφράσουμε δημόσια 

ότι το Σωματείο δεν διαθέτει Νεολαία μόνο 

στα χαρτιά, αλλά διαθέτει Νεολαία περήφα-

νη για την Ιστορία της και κυρίως περήφανη 

που είναι Απόλλων Λυμπιών: 

Επειδή από μικροί μάθαμε ότι είναι τιμή 

μας να είμαστε Απόλλων Λυμπιών. 

Επειδή ο Απόλλων έχει Ιστορία και είναι 

κεφάλαιο της Ιστορίας. 

Επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε την Ιστορί-

α που οι γονείς μας με τόσους κόπους και 

θυσίες δημιούργησαν. 

Επειδή θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει ο 

Απόλλων για ακόμα τόσα χρόνια. 

Επειδή δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστη-

ση από το να προσφέρεις στην κοινωνία, 

όπως ακριβώς και ο Απόλλων. 

ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 
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