
 

 

 

 
  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

 
 

                                       Πόξην Ράθηε, 30 Ινπιίνπ 2012  
 
 

Με ιδιαίηερη επιηστία ολοκληρώθηκε η πρώηη ημέρα ηης διοργάνωζης 
ηοσ Πανελληνίοσ Πρωηαθλήμαηος Σένις 2012 

 
 

Με ηδηαίηεξε επηηπρία νινθιεξώζεθε ε πξώηε εκέξα ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΣΕΝΙ JUNIOR΄s 2012, πνπ δηεμάγεηαη 
από ην Σμήμα Σένις ηης Αθληηικής Ένωζης Πόρηο Ράθηη, από 29 Ινπιίνπ 
έσο 10 Απγνύζηνπ 2012 ζην Γήκν Μαξθνπνύινπ.  
 

Όπως μας δήλωζαν μέλη ηης Οργανωηικής Επιηροπής αλλά και 
ζσνοδοί αθληηών από διάθοροσς Ομίλοσς, νη εζεινληέο Γνλείο ηνπ 
ηκήκαηνο Σέληο ηεο Αζιεηηθήο Έλσζεο Πόξην Ράθηε «σπερέβαλλαν 
εασηόν» για μια ακόμα θορά. Η πξνζσπηθή εξγαζία ηνπο πνιιέο εκέξεο 
πξηλ ηελ έλαξμε έθαλε ηελ δηαθνξά θαη κεηέηξεςαλ ηηο Γεκνηηθέο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ζε έλα ζύγρξνλν Γεκνηηθό Κέληξν Αληηζθαίξηζεο πνπ δελ έρεη 
λα δειέςεη ηίπνηα από ηα ππάξρνληα. Δθείλν όκσο πνπ ζε όινπο έθαλε 
εληύπσζε ήηαλ ε άξηζηε νξγάλσζε θαη ε απαξάκηιιε επγέλεηα ησλ είθνζη θαη 
πιένλ εζεινληώλ γνλέσλ, πνπ βξηζθόληνπζαλ ζπλερώο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
καο, ε ππεξ-θηλεηηθόηεηα ηνπο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζηόρνπ ηνπο πνπ δελ ήηαλ 
άιινο από ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ηνπξλνπά, ελώ ην ρακόγειό ηνπο 
καξηπξνύζε ηελ δηάζεζε θαη ζέιεζε ηνπο γηα ηελ θηινμελία όισλ πνπ ηνπο 
επηζθέπηνληαη.  
 
ηελ γηνξηή πνπ έγηλε ζηνλ θηιόμελν ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ καο ηελ 
παξακνλή ηεο έλαξμεο, καο ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζίαζα ηνπο ν Γήκαξρνο 
Μαξθνπνύινπ θ. . Μεζελίηεο, κε ηελ Αληηδήκαξρν θα Μ. Κηκπηδή, ν 
Πξόεδξνο ηεο ΚΓΔΜ θ. Αγ. Ρνύζεο, ν εθνξνο αγσληζηηθνύ ηεο Οκνζπνλδίαο 
θ. Π. Θενδσξόπνπινο, ν Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ «Σν Χακόγειν ηνπ 
Παηδηνύ» θ. Κ. Γηαλλόπνπινο, ν Πξόεδξνο ηεο Η΄ Δλσζεο θ. Β. Πεηξόρεηινο 
κε αξθεηά κέιε ηνπ Γ.., θαη αξθεηνί εθπξόζσπνη Δλώζεσλ θαη Οκίισλ. Η 
γηνξηή νινθιεξώζεθε κε απνλνκέο αλακλεζηηθώλ πιαθεηώλ ηόζν εθ κέξνπο 
ηνπ πιιόγνπ καο ζην «Σν ρακόγειν ηνπ παηδηνύ» γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 
εζεινληηθά θαηαβάιεη πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ, όζν θαη από ην Γ.. ηεο Η΄ 
Έλσζεο πξνο  ηηο άιιεο Δλώζεηο ηεο ρώξαο, γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 



αλάπηπμε ηνπ αζιήκαηνο,  θαζώο επίζεο θαη ζηνπο δηαηειέζαληεο πξνέδξνπο 
ηεο Έλσζεο καο ζε αλαγλώξηζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  
 
ύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηελ 
Οκνζπνλδία (Δ.Φ.Ο.Α.), ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ 
Μαξθνπνύινπ, βξίζθεηαη πιένλ ζε εμέιημε έλα από ηα κεγαιύηεξα ηνπξλνπά 
ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ.  
 

Αμηνζεκείσην επίζεο απνηειεί ην γεγνλόο, όηη κηα βδνκάδα πξηλ ηελ έλαξμε 
ηνπ Παλειιελίνπ Πξσηαζιήκαηνο, νινθιεξώζεθε ηα καζήκαηα ηεο Δζληθήο 
ρνιήο Γηαηηεζίαο ζηελ νπνίαλ ζπκκεηείραλ αξθεηνί εθπξόζσπνη από όιεο 
ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Αμίδεη λα ηνληζζεί όηη νη θπξίεο Σεξέδα Σακπόζε θαη 
Νηόξα Παηζνπξάθνπ πνπ εθπαίδεπζαλ ηνπο ππνςήθηνπο, έδσζαλ γηα κηα 
αθόκε θνξά ηνλ θαιύηεξν επαηό ηνπο επηβεβαηώλνληαο όηη απνηεινύλ έλα 
ρξήζηκν θεθάιαην ζην ειιεληθό ηέληο.    
 
Σέινο επραξηζηνύκε ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, ηνπο 
ζπλνδνύο ηνπο θαη ηνπο πξνπνλεηέο ηνπο, ηνπο ρνξεγνύο καο γηα ηηο παξνρέο 
πνπ πξόζθεξαλ ζηα παηδηά θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο. Σνπο θαισζνξίδνπκε 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πιιόγνπ καο δηαβεβαηώλνληαο ηνπο όηη 
πξνζπαζήζακε όινη καδί, πξνθεηκέλνπ όινη λα ηύρνπλ κηαο άξηζηεο 
νξγάλσζεο θαη θηινμελίαο.  
 
 

Οη εζεινληέο γνλείο  
ηνπ Σκήκαηνο Σέληο 
ηεο Α.Δ. Πόξην Ράθηε  


