
Κλείνοντας λοιπόν ένα χρόνο αρθρογρα-

φίας, αναπολούμε τις ιστορίες που γρά-

φτηκαν στην «Λύρα», ιστορίες χαρούμε-

νες, συγκινητικές, διδακτικές, ενημερωτι-

κές, θρησκευτικές, επετειακές, θεατρικές, 

ποδοσφαιρικές, όλες γραμμένες με μερά-

κι από παλιά και νέα μέλη του Σωματεί-

ου.  Η κάθε μία με τα δικά της μηνύματα, 

το δικό της νόημα! 

Η προσπάθειά μας για κυκλοφορία του 

φυλλαδίου αυτού στηρίχθηκε από όλους 

τους φίλους του Σωματείου, είτε συμμε-

τέχοντας στην αρθρογραφία, είτε μελε-

τώντας και μεταφέροντας απόψεις επί 

αυτού στους υπόλοιπους. Στόχος μας 

είναι να συνεχίσουμε ανανεωμένοι, με 

περισσή όρεξη, και πολλά νέα ενδιαφέ-

ροντα άρθρα που θα σας κρατούν συ-

ντροφιά στον ελεύθερο σας χρόνο, θα 

σας προβληματίσουν και θα δώσουν λύ-

σεις στα τόσα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουμε καθημερινά. 

Στο πρώτο φυλλάδιο της «Λύρας»  ο 

Πρόεδρος του Σωματείου μας καλούσε 

να κάνουμε όλοι ένα βήμα μπροστά. Ένα 

βήμα προς την επιτυχία. Και όλοι μαζί το 

κάναμε, και ξέρουμε ότι η κορυφή είναι 

μπροστά μας και δεν θα αργήσουμε να 

την κατακτήσουμε.  

Ένας λοιπόν χρόνος ζωής για την 

«Λύρα»! Ευχή μας το ένα να γίνουν πολ-

λά! Με την δική σας βοήθεια και υποστή-

ριξη, που είμαστε σίγουροι για αυτό. 

Πέρσι τέτοιο καιρό σε μια γλυκιά φθι-

νοπωρινή βραδιά είχε πέσει η ιδέα. 

Θέλουμε ένα τρόπο να επικοινωνούμε 

με τα μέλη μας πνευματικά. Όχι μόνο 

διαδικτυακά, υπάρχουν και άνθρωποι 

που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 

Θέλουμε ένα τρόπο που να μπορούν 

όλοι να έχουν πρόσβαση χωρίς δυσκο-

λία. 

Ένα φυλλάδιο με άρθρα γραμμένα ειδι-

κά για αυτούς. Άρθρα που θα προκαλέ-

σουν προβληματισμό, θα ανυψώσουν 

το ελληνικό φρόνημα, θα ενημερώ-

σουν, θα συγκινήσουν! 

Έτσι και έγινε! Και το όνομα αυτού 

«Λύρα»… το μουσικό όργανο του θεού 

Απόλλωνα. Ότι πιο ταιριαστό με το 

όνομα του Σωματείου μας! 

Τον Σεπτέμβριο λοιπόν του 2016, η Λύ-

ρα παίρνει σάρκα και οστά, και κυκλο-

φορεί πανηγυρικά το πρώτο της φυλλά-

διο. Έκτοτε, κάθε μήνα η «Λύρα» βρί-

σκεται στα χέρια κάθε αναγνώστη, μέ-

λους, φίλου του Σωματείου σαν αναπό-

σπαστο μέρος της ζωής μας. 

Στάλω Ολυμπίου 

Βοηθός Γ. Γραμματέας Δ.Σ. 
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ΛΥΡΑ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 



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

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ «ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΠΑΙΑΝΕΣ» 
της στους δρόμους του χωριού μας αλλά 

και ανά το παγκύπριο, θυμίζοντας με τον 

δικό της τρόπο ότι οι θυσίες των προγόνων 

μας παραμένουν άσβεστες στις μνήμες 

μας ως ιερά παρακαταθήκη. Μαζί με τα 

υπόλοιπα μέλη της νεολαίας, καταφέρνου-

με κάθε χρόνο μετά από πολύ κόπο και 

χρόνο να ξυπνήσουμε το Ελληνικό φρόνη-

μα των νεαρών Απολλωνιστών. Ελπίδα μας 

όμως είναι να μεταφέρουμε αυτή την οικο-

γενειακή θαλπωρή που εμείς έχουμε ζήσει, 

και αυτά τα συναισθήματα που έχουμε 

βιώσει, σε όλους τους νέους ανθρώπους. 

Είναι ωραίο να αισθάνεσαι ότι είσαι μέρος 

του συνόλου, ότι ανήκεις σε κάτι μεγαλύ-

τερο. Είναι ακόμη πιο ωραίο όμως να αντι-

λαμβάνεσαι ότι σαν Κύπριος έχεις ρίζες και 

προϊστορία και ανήκεις στο ενδοξότερο 

ίσως Έθνος: το Ελληνικό!  

Καλούμε λοιπόν τον κάθε ένα από εσάς 

που θέλει να γίνει μέλος των Γαλάζιων 

Παιάνων και της μεγάλης οικογένειας της 

Νεολαίας μας να μην διστάσει να το πρά-

ξει. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ! 

Σε κάθε εθνική επέτειο όταν ήμουν μικρή 

άκουγα τον ήχο της «μπάντας» να ηχεί σε 

κάθε γωνιά του χωριού και πάντα ένιωθα 

ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα, που αργότε-

ρα αντιλήφθηκα μετά βεβαιότητας ότι μετα-

φραζόταν σε υπερηφάνεια και συγκίνηση. 

Στα δώδεκα (12) μου χρόνια περίπου κατά-

φερα να ενταχθώ και να γίνω μέρος αυτού 

του «ήχου» που αντηχεί σε κάθε εθνική 

επέτειο ανελλιπώς. Η πρώτη μου επαφή με 

την υφή και ηχώ ενός τυμπάνου, ενός δί-

σκου, μιας σάλπιγγας ένιωθα ότι ήταν το 

πρώτο μου – μα όχι το τελευταίο μου – συ-

ναπάντημα με την Ιστορία. Δεκατρία (13) 

χρόνια αργότερα, κάθε φορά που ο πρώτος 

κτύπος των τυμπάνων φτάνει στα αυτιά 

μου, τα ίδια συναισθήματα νιώθω να με 

κατακλύζουν ξανά και ξανά: ρίγος, συγκίνη-

ση, ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ! 

Η φιλαρμονική κρουστών και πνευστών 

οργάνων του Απόλλωνα Λυμπιών με το 

όνομα «Γαλάζιοι Παιάνες» τιμά επί σειρά 

ετών κάθε εθνική μας επέτειο και όχι μόνο. 

Αποτελούμενη από 30 (τριάντα) περίπου 

νέους και νέες, δίνει κάθε χρονιά το παρόν 

Δανάη Τουμάζου 

 

Υπεύθυνη Νεολαίας  

Δ.Σ. Σωματείου  
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________________________ 

Email: info@apollonlympion.com 

FB: /apollonlympion 

Θερμές Ευχαριστίες: 
 
Το Σωματείο εκφράζει ευχαριστίες, στους χορηγούς του για τη φετινή 
χρονιά. Χωρίς την προσφορά σας, το έργο μας θα ήταν ακόμα πιο δύσκο-
λο! 
 
Σας ευχαριστούμε. 

Mr. ICE Express 


