
Ανοικτή Πρόσκληση 
της Δημοκρατίας. Ακολουθούσαν τα 

Γυμνάσια στα οποία οι αθλητές γυμνάζο-

νταν και ασκούνταν στα διάφορα αγωνί-

σματα, ενώ στις εξέδρες οι συγγενείς τους 

άκουαν τις διδασκαλίες και τις ομιλίες 

που εκφωνούσαν οι περισπούδαστοι 

συμπολίτες τους. Είναι πολύ πιθανόν τα 

δικά μας Σωματεία και οι Αθλητικοί μας 

Σύλλογοι να είναι μια προέκταση της 

ιδέας αυτής. 

Δεν είναι τυχαίο που το Σωματείο αποτε-

λεί μια ένωση τουλάχιστον είκοσι προσώ-

πων που συστήνεται κάτω από μια επω-

νυμία με ένα συγκεκριμένο μη κερδοσκο-

πικό στόχο. Επίσης, δεν είναι τυχαίο που 

με τη συλλογικότητα που απαιτείται για 

τη δραστηριότητα του Σωματείου αναγκά-

ζεται να πάρει τη μορφή του Συλλόγου. 

Αυτή την κατεύθυνση έχει και το δικό μας 

Σωματείο, ο δικός μας Απόλλωνας.  

Καλώ όλους τους φίλους και γνωστούς 

της κοινότητας, άνδρες και γυναίκες, να 

ενώσουμε μαζί όλοι τις δυνάμεις μας και 

να συνδράμουμε το Σωματείο μας. Ο 

καθένας με το δικό του τρόπο. Να κάνου-

με τον Απόλλωνα πιο μεγάλο και πιο 

λαμπρό.     

Το 1948 μια δράκα προοδευτικοί συγχω-

ριανοί μας, εμφορούμενοι από αγνά 

ιδανικά και αξίες της ζωής έχοντας βαθιά 

χαραγμένα στη ψυχή τα ιερά νάματα της 

πίστεως και της πατρίδας με πίστη στις 

παραδόσεις μας πραγματοποίησαν το 

όραμα της ζωής τους και ίδρυσαν το 

Θρησκευτικόν Ορθοδοξον Ίδρυμα «Άγιος 

Γεώργιος» Ολυμπίων το οποίο μετά από 

μερικά χρόνια, λόγω και του Αγώνα που 

ξεκίνησε για αποτίναξη του Αγγλικού 

ζυγού μετονομάστηκε σε «Απόλλων 

Ολυμπίων». 

Σήμερα το Σωματείο μας κοσμεί και 

λαμπρύνει την Κοινοτητά μας με τις 

δραστηριότητες του στον κοινωνικό, 

πνευματικό, αθλητικό, πολιτιστικό και 

καλλιτεχνικό τομέα με τις οποίες για εφτά 

σχεδόν δεκαετίες γράφει τη δική του 

ξεχωριστή ιστορία. 

Αυτή την ιστορία καλούμαστε και εμείς να 

συντηρήσουμε και να ενισχύσουμε. Όσοι 

συνηθίζουν να πηγαίνουν στο καφενείο 

για να περάσουν την ώρα τους με μια 

κουβέντα και μια πιλόττα, μπορούν για 

αλλαγή να επισκεφθούν το Σωματείο μας 

που είναι δικό τους και τους περιμένει για 

να τους προσφέρει κάτι παραπάνω από 

το καφενείο. Κάτι πνευματικότερο. Κάτι 

που θα τους δώσει την ικανοποίηση της 

δημιουργίας και της προσφοράς.  

Είναι φυσικό με την κοινωνικοποίηση ο 

άνθρωπος να ενδιαφέρεται για τα κοινά. 

Νοιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει με 

τον άλλο, να ανταλλάξει σκέψεις μαζί του 

και αν χρειαστεί να φανεί χρήσιμος στο 

κοινωνικό σύνολο. Την ευκαιρία αυτή 

είναι σε θέση να του την προσφέρει ο 

Απόλλων Λυμπιών μέσα από το πλούσιο 

πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του. 

Από τα πανάρχαια χρόνια η συναναστρο-

φή των ανθρώπων γινόταν στις Αγορές 

και στα Γυμνάσια. Εκεί στις Αγορές οι 

άνθρωποι συνανθροίζονταν και συνδιαλέ-

γονταν μεταξύ τους αναπτύσσοντας το 

πνεύμα της ελευθερίας της σκέψης και 

Γεώργιος Λεβέντης 

Μέλος Σωματείου 
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άρνηση της Ελλάδας στις ιταλικές αξιώ-

σεις που περιείχε το τελεσίγραφο που 

επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 

στον Έλληνα  Πρωθυπουργό, Ιωάννη 

Μεταξά.  Σύμφωνα με το τελεσίγραφο ο 

Μουσολίνι απαιτούσε από την Ελλάδα 

να μην εμποδίσει το στρατό του να 

καταλάβει ορισμένες στρατηγικές θέ-

σεις στη χώρα μας.  Αποτέλεσμα της 

άρνησης του Έλληνα πρωθυπουργού και 

συνάμα ολόκληρου του Ελληνισμού 

ήταν η είσοδος της Χώρας στο Β΄ Παγκό-

σμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊ-

ταλικού πολέμου του 1940.   

Ως Έλληνες Κύπριοι έχουμε χρέος μνή-

μης του «ΟΧΙ», του μέγιστου κατορθώ-

ματος της ενότητας και αποφασιστικό-

τητας των Ελλήνων. Η 

28η Οκτωβρίου πρέπει 

να παραμείνει ζωντανή 

φλόγα που θα μας θυμί-

ζει τις θυσίες των προγό-

νων μας κυρίως γιατί 

εμείς νιώθουμε την 

ανάγκη να πιαστούμε 

από μεγάλες ιδέες και 

ιδανικά και ίσως πιο 

πολύ από ποτέ άλλοτε 

να υψώσουμε το ανα-

στημά μας σε κάθε ξένο 

ή εγχώριο που επιβου-

λεύεται την εθνική υπό-

σταση της πατρίδος μας. 

28η Οκτωβρίου 1940.  Μία ημέρα που 

γράφτηκε στην ιστορία για το ηρωικό, 

ηχηρό  «ΟΧΙ» της Ελλάδας στον Μουσο-

λίνι. Μια μέρα που οι νέοι μας σήμερα 

αμφίβολο αν γνωρίζουν τη σημασία  και 

τον λόγο που έγινε. 

Η Επέτειος του ΟΧΙ  όπως αλλιώς καθιε-

ρώθηκε να ονομάζεται μνημονεύει την 

28η Οκτωβρίου 1940 

Σταυρούλα Μούντουκκου 

Βοηθός Γενικός Γραμματέας  Δ.Σ. 

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο :  



Απόλλωνος 1, Λύμπια 

Τ.Κ.: 2566  

Λευκωσία - Κύπρος 

___________________________ 

Email: info@apollonlympion.com 

FB: /apollonlympion 

Εσύ το ήξερες; 

Κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου τιμούμε την ανεξαρτησία της Κύπρου. Τη μέρα δηλαδή που η Κύπρος 

απέκτησε τη δική της εδαφική και κρατική ακεραιότητα. Εσύ ήξερες όμως ότι παρότι έχει καθιερωθεί ως 

ημέρα ανεξαρτησίας η 1η Οκτωβρίου, η πραγματική ανεξαρτησία της Κύπρου αποκτήθηκε στις 16 Αυγού-

στου 1960; 

Οι δύο αρχικές συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου είχαν υπογραφεί η μεν πρώτη στις 11 Φεβρουαρίου 1959 

από τους Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρωθυπουργό της Ελλάδας, και Αντνάν Μεντερές, πρωθυπουργό της 

Τουρκίας, και η δε δεύτερη στις 19 Φεβρουαρίου 1959, από τους δύο προαναφερθέντες συν τον Βρετανό 

ομόλογό τους Χάρολντ Μακμίλαν. Κάποια κείμενα των συμφωνιών είχαν επίσης υπογραφεί από τον 

Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ' και τον αντιπρόεδρο Φαζίλ Κιουτσούκ.  

Το περιεχόμενο όμως των συμφωνιών υλοποιήθηκε στις 16 Αυγούστου 1960 οπόταν και ολοκληρώθηκε η 

απόλυση των πολιτικών κρατουμένων, δόθηκε αμνηστία στους καταζητούμενους, και κηρύχθηκε κατά-

παυση πυρός από τα ένοπλα τμήματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.   

Στις 16 Αυγούστου 1960 λοιπόν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητο κράτος. Αλήθεια, εσύ το ήξερες; 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

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

στην οποία ζούμε. Φροντί-

στε λοιπόν να μεγαλώσετε 

ανθρώπους με φιλοδοξίες 

και ιδανικά, έτοιμους να 

παλέψουν για τα ονειρά 

τους, να αγαπούν και να 

σέβονται τη ζωή, τη φύση 

και τον συνανθρωπό τους, 

να εκτιμούν και να δίνουν 

απλόχερα τη βοηθειά τους, 

να πιστεύουν και να  

ελπίζουν, γιατί αν δεν  

καταφέρουν αυτά, ό,τι 

άλλο και να κάνουν στη ζωή 

τους θα είναι αποτυχημέ-

νοι. Ένας πραγματικά επιτυ-

χημένος άνθρωπος είναι 

αυτός που μπορεί να βάλει 

τις σκέψεις του σε μια τάξη, 

που μπορεί να  

ανταπεξέλθει στις δύσκολες 

στιγμές, που προσπαθεί και 

Αγαπητοί γονείς, είναι δική 

σας ευθύνη η καλλιέργεια 

των παιδιών σας! Μάθετε 

στα παιδιά σας αξίες όπως 

ο σεβασμός, η εκτίμηση, η 

αξιοπρέπεια, η αποδοχή σε 

οτιδήποτε διαφέρει μα 

πάνω από όλα η ανθρωπιά. 

Ένα μικρό παιδί ξεκινά το 

σχολείο για να εφοδιαστεί 

με γνώσεις οι οποίες θα το 

βοηθήσουν να αναπτυχθεί 

ακαδημαϊκά και όχι πνευ-

ματικά, την παιδεία θα την 

πάρει από το οικογενειακό 

του περιβάλλον, από τους 

γονείς του. Κανένα σχολείο 

δεν μπορεί να μάθει σε ένα 

παιδί πώς να διαμορφώσει 

τον χαρακτήρα του και να 

είναι σωστός άνθρωπος  σε 

αυτή τη χαώδη κοινωνία 

αγωνίζεται πάντα για το 

κοινό καλό. Όλα αυτά δεν 

μπορούν να  

διδαχτούν από το σχολείο 

παρά μόνο από τους  

γονείς! Η ζωή μας κυλά 

τόσο αστραπιαία που πολ-

λές φορές βυθισμένοι μέσα 

στο άγχος δεν δίνουμε την 

σημασία που χρειάζεται 

στα παιδιά μας, χανόμαστε 

και ξεχνάμε ποιος  

πραγματικά είναι ο σκοπός 

μας σε αυτή τη ζωή! Τα 

παιδιά μας είναι η παρακα-

ταθήκη που αφήνουμε στην 

κοινωνία, είναι το μέλλον! 

Ας κάνουμε το καλύτερο, 

είναι δική μας η ευθύνη…   

Η παιδεία προέρχεται από τους γονείς! 

Έλενα Αναστασίου 

Γ. Γραμματέας Νεολαίας  


