
νονται μέρα με την μέρα έχοντας ως πρω-

ταρχικό τους στόχο μια αξιόλογη παρουσί-

α στο γήπεδο.  

Αγωνίστηκαν απέναντι από μεγάλες ομά-

δες με αρκετή εμπειρία, και παρόλο που 

έχασαν, έφευγαν κάθε φορά και πιο ενω-

μένες από το γήπεδο. Η ομάδα μας είναι η 

μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή που αγω-

νίζεται στο πρωτάθλημα με όλο το ρόστερ 

της να αποτελείται από Κύπριες παίκτριες. 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν στο γήπεδο οι Ladies είναι η απειρία, 

αφού πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος σε 

μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, η υποτίμη-

ση από μεγάλες ομάδες, και μερικές φο-

ρές η προκλητική συμπεριφορά αυτών 

των ομάδων, συμπεριφορές καταδικαστέ-

ες και φυσικά άρδην αντίθετες με το πνεύ-

μα και τη δεοντολογία του «Ευ αγωνίζε-

σθε». Όλα αυτά τα προβλήματα όμως μας 

κάνουν ακόμα πιο δυνατές και μας πει-

σμώνουν ακόμα περισσότερο για να προ-

σπαθήσουμε για μια καλύτερη πορεία στα 

επόμενα χρόνια.  

Οι Ladies του ποδοσφαίρου ξεκίνησαν ως 

ομάδα, κατέληξαν σαν οικογένεια, και 

προσπαθούν μονίμως για το καλύτερο. Με 

τη βοήθεια των προπονητών τους, με την 

αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους, με ένα 

υπέροχο κλίμα, δουλεύουν σκληρά για την 

επίτευξη ψηλότερων στόχων. 

Η γυναικεία ομάδα του Σωματείου μας 

συμμετέχει φέτος για πρώτη φορά στην 

Α’ κατηγορία της ΚΟΠ. Αν και δύσκολος 

ο δρόμος, οι κοπέλες αποφάσισαν μετά 

από εννιά χρόνια να συνεχίσουν την πο-

ρεία τους στην Α’ κατηγορία. Μια από-

φαση που πάρθηκε ομόφωνα από μέ-

ρους όλης της ομάδας και στηρίχθηκε 

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωμα-

τείου.  

Οι κοπέλες, αν και βρίσκονται στην τε-

λευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα, 

δεν σταματούν λεπτό να προσπαθούν. 

Γνώριζαν άλλωστε από την αρχή ότι θα 

ήταν αρκετά δύσκολη μέχρι και ακατόρ-

θωτη η διεκδίκηση οποιουδήποτε τίτ-

λου, στην παρθενική αυτή εμφάνισή 

τους δίπλα σε γυναικείους κολοσσούς 

επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Παρόλα 

αυτά, πήραν την απόφαση και προσπα-

θούν όλο και περισσότερο, και βελτιώ-
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο :  
Apollon Ladies: ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΑ  

ΣΑΛΟΝΙΑ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΠ! 

Έλενα Στυλιανού 

Μέλος Εφορείας Ποδοσφαίρου Δ.Σ. 

Ποδοσφαιρίστρια Απόλλων Λυμπιών 



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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. ΓΙΟΡΤΗ; 

ρουν. Κορίτσια, που η σχολική τους διαπαι-

δαγώγηση θα έπρεπε να τους είναι δικαίω-

μα, αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια για να 

εγγραφούν σε σχολείο. Σήμερα, 32 εκατομ-

μύρια κορίτσια είναι εκτός πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Κορίτσια κακοποιούνται από 

κοντινά τους πρόσωπα και υποχρεώνονται σε 

γάμους κατά την παιδική ή εφηβική τους 

ηλικία. Παγκοσμίως, σχεδόν 750 εκατομμύ-

ρια κορίτσια παντρεύτηκαν πριν τα 18α γενέ-

θλιά τους.   

Η άνιση όμως αντιμετώπιση δεν περιορίζεται 

μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, αντίθετα 

εντοπίζεται και σε ανεπτυγμένες χώρες. Το 

πρόβλημα επικεντρώνεται στα φαινόμενα 

ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης 

των γυναικών. Είναι λυπηρό που στο έτος 

2018 ακόμη δεν μπορούν να αντιμετωπι-

στούν τα δύο φύλα ίσα. Ευελπιστούμε όμως 

σε ένα καλύτερο αύριο για όλες τις γυναίκες 

του κόσμου!  

Δανάη Τουμάζου 

Υπεύθυνη Νεολαίας Δ.Σ. 

Στις 8 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζει η γυναί-

κα. Η γυναίκα μάνα, η γυναίκα σύζυγος, η 

γυναίκα αδελφή, η γυναίκα επαγγελματίας, η 

γυναίκα οικοκυρά. Η γιορτή αυτή έχει τις ρίζες 

της στις διαμαρτυρίες των εργατριών κλωστο-

ϋφαντουργίας στις ΗΠΑ κατά το 1857. Στις 

διαμαρτυρίες αυτές, οι γυναίκες ζητούσαν ίσα 

δικαιώματα με τους άνδρες, πιο καλές συνθή-

κες εργασίας, και το δικαίωμα ψήφου.  

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα της γυναίκας γιορτά-

στηκε το 1909 καλώντας όλο τον κόσμο να 

γιορτάσει την ημέρα των δικαιωμάτων της 

γυναίκας. Το 1977 ο ΟΗΕ όρισε την 8η Μαρτί-

ου ως την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώμα-

τα της γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. Γρήγορα 

όμως η γιορτή έχασε το πολιτικό της νόημα 

και γιορτάζεται πλέον ως αφορμή για 

έκφραση της αγάπης των ανδρών προς τις 

γυναίκες και συμπάθεια μεταξύ γυναικών. 

Όταν το 1857 οι γυναίκες πήραν το μέλλον 

όλων των γυναικών στα χέρια τους δεν φαντά-

ζονταν ότι σήμερα, τον 21ο αιώνα, οι γυναίκες 

σε αναπτυσσόμενες χώρες θα αντιμετωπίζο-

νταν ακόμη με υποτιμητικό τρόπο. Με την 

ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας 

η UNICEF δίνει στο φως στοιχεία που σοκά-

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

Απόλλωνος 1, Λύμπια 

Τ.Κ.: 2566  

Λευκωσία - Κύπρος 

________________________ 
Αν η αρθρογραφία σου αρέσει, η «ΛΥΡΑ» σε 

περιμένει. Γράψε το άρθρο σου, στείλε το 

ηλεκτρονικά στο info@apollonlympion.com, 

και δες το δημοσιευμένο σε ένα από τα  

επόμενα τεύχη της. 


