
Το πραγματικό θάρρος 
 

<<Ποτέ τόσοι λίγοι δεν έκαναν τόσα πολλά για τόσους πολλούς>> . Αυτή η φράση ειπώθηκε από τον Winston 

Churchill (Ουίνστον Τσώρτσιλ) , πρωθυπουργό της Αγγλίας, το 1940. Στη σημερινή εποχή υπάρχουν 

κάποιοι άνθρωποι που θα πρέπει να τους αποδοθεί αυτή η φράση. Οι σύγχρονοι ήρωες είναι οι κάτοικοι της 

Λέσβου, οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, προσπαθώντας να σώσουν τους απροστάτευτους 

πρόσφυγες, που η δίνη του πολέμου τους αναγκάζει να φύγουν από τη χώρα τους από τη χώρα τους και να 

πάνε στην Ευρώπη, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο. Οι κάτοικοι εξ’ αρχής βοήθησαν 

τους πρόσφυγες , χωρίς εφόδια και αντιμετωπίζοντας πολλές δυσκολίες επιδεικνύοντας τη γενναιότητα και 

το θαρρος της ελληνικής ψυχής. Και όπως είπε  και ο Philip Sydney (Φίλιπ Σύντνεϊ ) <<Το πραγματικό 

θάρρος είναι σιωπηλό, δεν επιδεικνύεται>>. Αυτοί οι άνθρωποι το αποδεικνύουν κάθε μέρα μέσω της 

προσφοράς τους και της αγάπης τους προς τον συνάνθρωπο. 

Παπαδημητρίου Ελένη – Ιωάννα 
 
 

 
 
 

Φείδωνας Άργους : Το όνειρο που πραγματοποιήθηκε 
Η άνοδος στη Β’ Εθνική ποδοσφαίρου Γυναικών είναι πραγματικότητα για την γυναικεία ομάδα του Φείδωνα 

Άργους, η οποία συμμετείχε σε έναν από τους ομίλους της Γ’ Εθνικής μαζί με τον Ολυμπιακό Άργους, τον 

Αργοναύτη Ν. Κίου, τον Ολυμπιακό  Λεωνιδίου και τις 

Καρυάτιδες Σπάρτης. Στο τέλος της κανονικής διάρκειας του 

πρωταθλήματος ο Φείδων και οι Καρυάτιδες βρέθηκαν 

ισόβαθμες στην πρώτη θέση. Έτσι σε αγώνα κατάταξης ( 

μπαράζ ) που έγινε το Σάββατο 7-5 2016 στην Τρίπολη ο 

Φείδων κατέκτησε τη νίκη με 3-2 και την άνοδο στη Β’ Εθνική. 

Μια άνοδο, που πανηγυρίστηκε από τα κορίτσια του Φείδωνα 

και έδωσε χαρά σε όλη την Αργολίδα. 

 

Παναργειακός : Το όνειρο που χάθηκε 
Την Κυριακή 8/5/2016 τελείωσε και το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ανδρών. Ο 

Παναργειακός , που συμμετείχε στον 3ο όμιλο , κατέκτησε τελικά την 2η θέση στη 

βαθμολογία , χάνοντας για Τρίτη συνεχή χρονιά την πολυπόθητη άνοδο στη Β’ Εθνική. 

Μια απώλεια, που στενοχωρεί και προβληματίζει τους πολυπληθείς φίλους της ομάδας. 

 
Τουρνουά « Ατρεύς» : Ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

 

 
 
 Την εβδομάδα μετά το Πάσχα πραγματοποιήθηκε το 11ο ποδοσφαιρικό τουρνουά «Ατρέας» , που 

διοργανώθηκε από φορείς της Αργολίδας. Συμμετείχαν ποδοσφαιριστές μικρής ηλικίας, γεννηθέντες από το 

2002- 2008, χωρισμένοι σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία. Πήραν μέρος περισσότερες από 30 ομάδες, 

που προέρχονταν από την Αργολίδα , την υπόλοιπη Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η τελετή έναρξης 

έγινε στο Δ.Α.Κ . Ναυπλίου και η τελετή λήξης στο Δ.Α.Κ.  Άργους. Οι νικητές βραβεύτηκαν με τα 

αντίστοιχα έπαθλα , αλλά σημασία είχε η συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή, την οποία όλοι χάρηκαν και έφυγαν 

από την Αργολίδα με τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 Αρσένιος – Νεκτάριος Παναγιωτόπουλος Α2 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjM2OrisbbLAhUKDJoKHXVJAecQvwUIGCgA

