
Η γενέθλια ημέρα ενός ατόμου είναι συνή-

θως μέρα αναστοχασμού και απολογισμού. 

Ανάλογα με την ηλικία αυξάνεται το επίπε-

δο συλλογισμού του ατόμου, καθώς οι ε-

μπειρίες πληθαίνουν, τα βιώματα αυξάνο-

νται, και ο χαρακτήρας του ατόμου ωριμά-

ζει. Για παράδειγμα ένας 69χρονος στον 

απολογισμό των πεπραγμένων του θα βρει 

λογής – λογής στιγμές που έζησε, άλλες που 

τον στοίχειωσαν, άλλες που τον συγκίνη-

σαν, άλλες που του προσέφεραν απλόχερα 

την ευτυχία, άλλες την απογοήτευση. Στο 

τέλος όμως της ημέρας επιβεβαιώνει τον 

εαυτό του ότι όλες εκείνες οι στιγμές ήταν 

απαραίτητες για εκείνον, σήμα κατατεθέν 

στη διαμόρφωση του «εγώ» του, ένα ανα-

πόσπαστο μέρος της 69χρονης πορείας του 

στον κόσμο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Ιανουαρίου 1948. Ιδρύεται και τίθεται σε 

λειτουργία το Θρησκευτικό Ίδρυμα Ορθοδό-

ξων Χριστιανών Ολυμπιών «Άγιος Γεώρ-

γιος», ο πάλαι τότε πρόδρομος του σημερι-

νού Σωματείου «Απόλλων» Λυμπιών. 30 

Ιανουαρίου 2017, στη γενέθλια ημέρα του 

Σωματείου μας, η θέση του Προέδρου δεν 
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έμελλε να με αφήσει ασυγκίνητο και έτσι 

έτρεξα να αναπολήσω χαρτιά και αναμνήσεις 

για τα 69 χρόνια ζωής του Σωματείου. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ ετών 69 λοιπόν, και 

αισθάνομαι βαθύτατα ότι το Σωματείο μας 

αναντίλεκτα είναι ένα από τα ιστορικότερα 

Σωματεία στην Κύπρο, με αξιοσημείωτη προ-

σφορά τόσο στον Πολιτισμό της Κύπρου, όσο 

και στον Αθλητικό τομέα. Ανά καιρούς δέχθη-

κε πυρά από άβουλους εχθρούς που ζήλεψαν 

τη ζωντάνια των ανθρώπων που αποτελούσαν 

τον Απόλλων, την στοργικότητα και ανιδιοτε-

λή αγάπη που έδειχναν σε ένα κατ’ εκείνους 

άψυχο οίκημα, που όμως για τους ανθρώ-

πους του ήταν σπίτι, καταφύγιο, αναψυκτή-

ριο, σχολείο. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ! 

Κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει περισσότε-

ρο από τους ανθρώπους εκείνους που η μέρα 

και η νύχτα ντύνεται με Απόλλων, τον πόνο 

που αισθάνονται όταν βλέπουν το Σωματείο 

τους να χτυπιέται από αναποδιές, τη χαρά 

που αισθάνονται όταν ζει τις ένδοξες του μέ-

ρες, την ανησυχία τους για την επόμενη μέρα, 

την συγκίνηση όταν τα παιδιά τους μετατρέ-

πονται και εκείνα με τη σειρά τους σε Απόλ-

λων. Και όταν κάτι στραβώσει, κλείνουν απλά 

τα μάτια. Όταν ξυπνήσουν ξέρουν ότι και πάλι 

θα βρίσκονται εκεί, ατάραχοι φρουροί μιας 

69χρονης παρακαταθήκης.  

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017:   
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Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε  Η  Α Λ Λ Α Γ Η ! 

σει διαπροσωπικές σχέσεις, 

αναπτύσσει δεξιότητες που θα 

το κάνουν καλύτερο στη ζωή 

του και θα το βοηθήσουν μετέ-

πειτα στην πορεία του. Συμμε-

τέχοντας στα κοινά μαθαίνει 

επίσης, να βάζει το συλλογικό 

συμφέρον υπεράνω κάθε προ-

σωπικής σκοπιμότητας, απο-

κτώντας και αναπτύσσοντας 

ψηλά επίπεδα κοινωνικοποίη-

σης.  

Οι ευκαιρίες που υπάρχουν 

σήμερα για κοινωνικές συνανα-

στροφές είναι πολλές. Τα παι-

διά μπορούν να συμμετέχουν 

σε διάφορους θεσμούς όπως σε 

κέντρα νεότητας, πολιτιστικούς 

συλλόγους , να συμμετέχουν σε 

ποδοσφαιρικές και θεατρικές 

ομάδες, σε χορευτικά συγκρο-

τήματα και άλλες συναφείς 

υγιείς δραστηριότητες. Σε πλεο-

νεκτική θέση βρίσκονται όσοι 

ζουν σε χωριό. Πιο εύκολα 

μπορείς να συνάψεις φιλίες και 

ευκολότερα μπορείς να τις 

κρατήσεις. Πιο τυχεροί είμαστε 

Η διαπαιδαγώγηση των παι-

διών είναι υπόθεση που αφορά 

όλους μας! Δεν αφορά μόνο 

τους γονείς και τους δασκά-

λους. Η σωστή παιδεία που θα 

πρέπει να αποκτήσουν τα παι-

διά δεν είναι αποκλειστική 

δουλειά του σχολείου.  Οι φο-

ρείς παιδείας είναι πολλοί. 

Ένας από αυτούς είναι και οι 

κοινωνικές συναναστροφές, η 

συμμετοχή τους στα κοινά του 

τόπου τους. Το παιδί μαθαίνει 

να ανταλλάσσει απόψεις, να 

συνεργάζεται με άλλους, να 

ακούει γνώμες από άλλους που 

ίσως διαφέρουν από τις δικές 

του, μαθαίνει να τις σέβεται 

έτσι ώστε να λύσουν διάφορα 

προβλήματα. Είναι μεγάλη 

αρετή εάν ένα παιδί μάθει από 

μικρή ηλικία να σέβεται το 

διαφορετικό.  Όταν σεβόμαστε 

κάτι το οποίο διαφέρει από 

εμάς, αυτό αναδεικνύει ένα 

χαρακτήρα με αυτοσεβασμό, 

αυτογνωσία και συναισθηματι-

κή ωρίμανση. Όταν ένα παιδί 

κοινωνικοποιείται και αναπτύσ-

όλοι εμείς, οι φίλοι και τα 

παιδιά του “Απόλλωνα”. Το 

σωματείο μας ήταν, είναι και 

θα πρέπει να παραμείνει ως η 

δεύτερή μας οικογένεια. Συμμε-

τέχοντας λοιπόν τα παιδιά στα 

κοινά μέσω του Σωματείου μας, 

όχι μόνο σπαταλούν εποικοδο-

μητικά τον ελεύθερο τους χρό-

νο, αλλά αποκτούν εφόδια που 

είναι ευεργετικά στη διαμόρ-

φωση του χαρακτήρα τους και 

ταυτόχρονα τους ωριμάζουν 

ώστε να μπορέσουν πιο ομαλά 

να ενταχθούν στο κοινωνικό 

στίβο για μια επιτυχημένη 

πορεία στα επόμενα στάδια της 

ζωής τους. 

Όπως αναφέρει και ένας φιλό-

σοφος «Τα παιδιά χρειάζονται 

περισσότερο πρότυπα παρά 

κριτικές», άρα όλοι μας ας 

έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο 

σωματείο μας, και τα παιδιά θα 

πάρουν ένα καλό παράδειγμα! 

Συμμετέχουμε στα κοινά! 

Σταύρη Λεβέντη 

Μέλος Σωματείου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

Το Σωματείο μας σας προσκαλεί στο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ που διοργανώνει την  

Παρασκευή 17/02 και ώρα 20:30. 

 Είσοδος: €10 με το 1ο ποτό και φαγητό ΔΩΡΕΑΝ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

Απόλλωνος 1, Λύμπια 

Τ.Κ.: 2566  

Λευκωσία - Κύπρος 

________________________ 

Email: info@apollonlympion.com 

FB: /apollonlympion 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 

Αγαπητοί φίλοι του Απόλλων,  

Η ανακαίνιση του Σωματείου έχει ήδη ξεκινήσει στον χώρο της κλειστής αίθουσας του Σωματείου.  

Το Δ.Σ. απολογείται για οποιαδήποτε ταλαιπωρία προκληθεί.  

Στοχεύουμε στην αλλαγή που θα διασφαλίσει τη συνέχεια της Ιστορίας μας. 


