
Το πρώτο γυναικείο παιχνίδι ποδοσφαίρου κατα-

γράφηκε στο Βόρειο Λονδίνο το 1895 σε μια 

εποχή που το γυναικείο ποδόσφαιρο συνδεόταν 

με φιλανθρωπικά παιχνίδια και φυσική άσκηση. 

Η αντίληψη αυτή άρχισε να αλλάζει τη δεκαετία 

του 1970 όταν ξεκίνησε η οργάνωση του γυναι-

κείου ποδοσφαίρου. Σήμερα, η ανάπτυξη του 

γυναικείου ποδοσφαίρου αντανακλάται στις 

μεγάλες διοργανώσεις που διεξάγονται, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το γυναικείο 

ποδόσφαιρο έδωσε πολλές μάχες για τα δικαιώ-

ματά του. Είχε μια «χρυσή εποχή» στο Ηνωμένο 

Βασίλειο στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με 

ορισμένους αγώνες να προσελκύουν περισσότε-

ρους από 50.000 θεατές. Και παρότι εξακολουθεί 

να είναι από τα πιο σημαντικά ομαδικά αθλήμα-

τα, εντούτοις είναι από τα λίγα που έχουν επαγ-

γελματικά πρωταθλήματα. 

Η γυναικεία ομάδα στο Σωματείο Απόλλων Λυ-

μπιών ιδρύθηκε εννιά χρόνια πριν, το 2008. 

Έκτοτε, γυναίκες από τα Λύμπια και τα γειτονικά 

χωριά αποτελούν το αγωνιστικό ρόστερ της γυ-

ναικείας ομάδας μας. Αρχικά, η ίδρυση μιας 

γυναικείας ομάδας έφερε αντιδράσεις και υποτι-

μήθηκε, καθότι το ποδόσφαιρο για μερικούς 

είναι αποκλειστικά ανδρικό άθλημα. Στην πορεία 

του χρόνου όμως, χάρη στην αγάπη και το πάθος 
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που έδειξαν οι γυναίκες που αποτελούσαν αυτή 

την ομάδα κατάφεραν σε κάποιο βαθμό να αλλά-

ξουν αυτή την αντίληψη. Για να παίξει κάποιος 

ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται αποκλειστικά ανδρικές 

ορμόνες! Χρειάζεται πάθος, ταλέντο, και πάνω από 

όλα αγάπη για αυτό το άθλημα. Οι γυναίκες που 

αποτελούν αυτή την ομάδα χαρίζουν τις ώρες τους 

στο γήπεδο, τα Σαββατοκύριακα στο γήπεδο, και 

γενικά όλη τους τη ζωή στο γήπεδο. Το ποδόσφαι-

ρο αποτελεί τρόπο ζωής. 

Το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και μεταξύ των 

ποδοσφαιριστριών είναι πολύ ευχάριστο, με τις 

σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα κορί-

τσια να είναι τόσο καλές μέχρι και αδελφικές. Φιλί-

ες, που μοιράζονται το ίδιο πάθος για αυτό το 

άθλημα και την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Φιλίες 

που κρατάνε στο πέρασμα του χρόνου. Φιλίες 

ικανές να επουλώσουν την απογοήτευση μετά από 

μια ήττα και ικανές να μοιράσουν την χαρά μετά 

από μια νίκη. 

Η ομάδα των Ladies αγωνίζεται σε πρωτάθλημα 

από το έτος ίδρυσης της. Αν και δεν κατάφεραν 

ποτέ να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, δεν έπαψαν 

ποτέ να πιστεύουν, να αγαπούν, και να προσπα-

θούν για αυτό που κάνουν. Το πάθος δεν αλλοιώ-

νεται σε καμιά περίπτωση. Κατέκτησαν αρκετά 

καλές θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα με μεγαλύ-

τερο επίτευγμα την κατάκτηση της δεύτερης θέσης 

στο περσινό πρωτάθλημα (2015-2016). Στο φετινό 

πρωτάθλημα, αν και αρκετές ομάδες επέλεξαν να 

ανεβούν στην πρώτη κατηγορία, οι Ladies στην 

κατηγορία τους πορεύονται πρώτες και αήττητες 

με 12 βαθμούς, με την ΟΜΟΝΟΙΑ/Λευκοθέα και 

την Star FC να ακολουθούν με 3 βαθμούς.  

Στόχος των ladies για το φετινό πρωτάθλημα είναι 

να παραμείνουν αήττητες, να κατακτήσουν το 

πρωτάθλημα, και ο μεγάλος στόχος για την επόμε-

νη χρονιά, είναι η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. 

Καιρός να αποδείξουν στον κόσμο ότι το ποδό-

σφαιρο μπορεί να είναι γένους θηλυκού, με την 

ίδια αγάπη για την μπάλα, με το ίδιο πάθος στο 

γήπεδο, με την ίδια ένταση στην κερκίδα!    
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο :  Ποδόσφαιρο … γένους θηλυκού! 



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

ζωής κάθε ανθρώπου. Σκοπό 

της έχει να τον ενημερώσει, 

να αυξήσει την ανθρωπιά του, 

να τον ευαισθητοποιήσει, και 

να τον κάνει χρήσιμο πρώτα 

για τον εαυτό του και μετά για 

την κοινωνία.  

Η παιδεία είναι το θεμέλιο της 

ζωής και της ακεραιότητας 

μιας κοινωνίας, μιας χώρας, 

ενός έθνους. Η παιδεία πλά-

θει ανθρώπους και κατ’ επέ-

κταση πλάθει κοινωνίες. Στην 

Κύπρο του σήμερα, οι αξίες 

που μας κληροδότησαν οι 

πρόγονοί μας είναι στο κατώ-

φλι μιας πιθανής λήθης. Η 

εξασφάλιση και η μετάδοση 

των βασικών αξιών δεν θα 

έπρεπε να είναι πιθανή αλλά 

εγγυημένη. Η μετάδοση της 

ιστορίας μας και της λογοτε-

χνίας μας δεν θα έπρεπε να 

είναι πιθανή αλλά εγγυημένη. 

Η εξοικείωση των νέων στις 

θετικές επιστήμες, στη φυσι-

κή, στη χημεία, στη βιολογία 

Η λέξη «παιδεία» είναι ανα-

πόσπαστο κομμάτι της ζωής 

μας από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια, έχοντας  τις ρίζες της 

στο αρχαίο ελληνικό ρήμα 

«παιδεύω» που σημαίνει 

διδάσκω.  Στις μέρες μας 

όμως έχει παρερμηνευτεί, 

συγχωνεύοντας την έννοιά της 

με αυτή της εκπαίδευσης, ενώ 

στην ουσία αποτελούν δύο 

ξεχωριστές έννοιες μολονότι 

άρρηκτα συνυφασμένες μετα-

ξύ τους.  

Με την επίδραση της εκπαί-

δευσης, μέσω θεωρητικής και 

πρακτικής εξάσκησης, ο 

άνθρωπος αναπτύσσει δεξιό-

τητες, αποκτά συγκεκριμένες 

γνώσεις, και διαμορφώνει τις 

αξίες του. Η λέξη παιδεία 

όμως εσωκλείει την νοητική 

και ψυχική καλλιέργεια ενός 

ανθρώπου που επιτυγχάνεται 

κυρίως μέσω της εκπαίδευ-

σης. Η παιδεία είναι από τα 

σημαντικότερα εφόδια της 

επίσης. Είναι όλα μέρος της 

καθημερινότητας ενός ανθρώ-

που και η ορθή αντιμετώπισή 

τους τροχοδρομεί την ανάπτυ-

ξη της παιδείας, ως τη δίοδο 

για την εξέλιξη, την πρόοδο, 

και τον εκσυγχρονισμό σε μια 

ανθρώπινη κοινωνία. 

Ο Αδαμάντιος Κοραής έλεγε 

ότι «Πολιτεία που δεν έχει 

σαν βάση της την παιδεία, 

είναι οικοδομή πάνω στην 

άμμο», δηλαδή ένα οικοδόμη-

μα ετοιμόρροπο με το πρώτο 

χάδι του κύματος και πολύ 

χειρότερα με την πρώτη 

φουρτούνα. Επομένως, είναι 

απολύτως απαραίτητο σε μια 

εποχή φθοράς των ηθών και 

αξιών όλοι ανεξαιρέτως να 

αναζωογονήσουν την έννοια 

της παιδείας, ακόμα κι αν 

αυτό υποδηλώνει ριζικές με-

ταβολές στο κυριότερο μέσο 

απόκτησής της, την εκπαίδευ-

ση.  

Παιδεία Vs Εκπαίδευση 

Δανάη Τουμάζου 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 

Το Σωματείο μας σας προσκαλεί στην Μονοήμερη Εκδρομή που διοργανώνει την   

Κυριακή 12/03. 
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