
μη και προ-παππούδες και προ-

γιαγιάδες. Όλοι αυτοί οι «δικοί μας» υ-

πήρξαν κάποτε στην ίδια θέση που στέ-

κουμε εμείς σήμερα. Η τρανή και ξακου-

στή ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ! Άλλοι 

μέλη της ακόμα περιβόητης φιλαρμονι-

κής μπάντας «Γαλάζιοι Παιάνες», άλλοι 

στυλοβάτες του οικήματος με τα χέρια 

και τον ιδρώτα τους, άλλοι ταλαντούχοι 

σε θέατρο και άλλοι ταλαντούχοι στο πο-

δόσφαιρο. Αυτό το Σωματείο είχε, έχει 

και θα εξακολουθεί να έχει μια γωνιά για 

τον κάθε ένα από εμάς, για τις ιδιαιτερό-

τητές μας, για τα «αρέσει» μας! 

Με το αίμα τους να αναβράζει, τους φλε-

γόμενους πόθους τους για τον Απόλλων 

να τους δίνει ώθηση να φτάσουν το ακα-

τόρθωτο, αυτοί οι άνθρωποι έσμιξαν σε 

μια οικογένειας και έδωσαν μισού αιώνα 

ζωή σε αυτό που σήμερα κληροδοτήθηκε 

σε εμάς. Παίρνοντας σταγόνες από το 

δικό τους αίμα και με φως από τα δικά 

μας μάτια, που σήμερα σπινθηρίζουν πό-

θο, όραμα, ατόφια αγάπη για την οικογέ-

νεια που στην τελική μας γέννησε, μας 

μεγάλωσε, και μας αγκάλιασε θερμά σαν 

δεύτερο σπίτι, ευελπιστούμε ότι θα δώ-

σουμε αντάξια συνέχεια στους δικούς 

μας απογόνους σε άλλο μισό αιώνα ζωής 

από σήμερα. 

Το 2018 αποτελεί σταθμό ορόσημο για 

το Σωματείο μας μιας και συμπληρώνο-

νται 70 χρόνια από την ίδρυση του 

Θ.Ο.Ι. Αγίου Γεωργίου, που αργότερα 

μετεξελίχτηκε σε Αθλητικό Σωματείο 

«Απόλλων» Λυμπιών. 

Αναπόσπαστο μέρος του Σωματείου 

από την ημέρα ίδρυσής του μέχρι και 

σήμερα αποτελεί η Νεολαία του, το με-

γαλύτερο και ενδοξότερο ίσως τμήμα 

του. Η λαμπρή απόδειξη ότι οι νέοι των 

Ολυμπίων από το 1948 έχουν ψυχή και 

πυροδοτούν την κινητήρια δύναμη προ-

όδου και συνέχειας του Σωματείου. 

Η 70η γενέθλια χρονιά του Σωματείου 

καθιστά αυτόματα τη δική μας σειρά 

την 70η γενιά Νεολαίας Απόλλων Λυ-

μπιών. Το αίσθημα αυτό μόνο δέος και 

περηφάνια γεμίζει τις ψυχές μας. Είναι 

πραγματικά αξιοθαύμαστο αν αναλογι-

στεί κανείς ότι αυτά τα 70 χρόνια περι-

λαμβάνουν ανθρώπους που για εμάς 

σήμερα καθρεφτίζονται σε πατέρες και 

μητέρες, παππούδες και γιαγιάδες, ακό-
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70η ΓΕΝΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

Λοΐζος Γρηγορίου 

Πρόεδρος Νεολαίας Απόλλων Λυμπιών 

...συνεχίζεται 



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

μπιών μια λαμπρή συνέχεια στο Σω-

ματείο και στη Νεολαία του!!!! 

Ο τίτλος της 70ης γενιάς Νεολαίας, 

μόνο βαρύς μπορεί να χαρακτηριστεί. 

Τα ιδανικά και οι κοινωνικές αξίες 

μπορεί να έχουν τώρα αλλοιωθεί, λες 

και βαδίζουν παράταιρα των δρόμων 

που πρώτα ο Απόλλων χάραξε. Το 

μεδούλι παραμένει όμως ανέπαφο: η 

καρδιά ενός Απολλωνίστα! Και πώς 

εμείς τώρα πρέπει να συγκεράσουμε 

ότι αποκτήσαμε ως παρακαταθήκη με 

ότι η νέα κοινωνία ενστερνίζεται; Θα 

το ανακαλύψουμε, όπως και εσείς 

κάποτε ως Νεολαία το ανακαλύψατε! 

Εκεί που χτυπά η καρδιά ενός Απολ-

λωνίστα, εκεί χτυπά και ο παλμός της 

Νεολαίας, γιατί Απόλλων και Νεολαία 

για εμάς είναι η φαιά ουσία της Ιστο-

ρίας του Απόλλων: ενιαίοι και αλλη-

λένδετοι! 

Εύχομαι λοιπόν ως Πρόεδρος της 

70ης γενιάς Νεολαίας Απόλλων Λυ-

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΜΠΙΩΝ 

Απόλλωνος 1, Λύμπια 

Τ.Κ.: 2566  

Λευκωσία - Κύπρος 

________________________ 

...συνέχεια 


