
 

Δελτίο Τύπου 

Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 

 

 

Σπύρος Ζαννιάς: «Ο Δήμος Χαϊδαρίου δίπλα στο Τένις. 

Θα φιλοξενήσει από την Πέμπτη το Πανελλήνιο U12» 

 

 

Την προσεχή Πέμπτη (11/04) θα ξεκινήσει στο Χαϊδάρι το Πανελλήνιο πρωτάθλημα τένις U12 που 

θα ολοκληρωθεί την άλλη Κυριακή 21 Απριλίου, με την συμμετοχή 396 κοριτσιών και αγοριών.  

 

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τένις Σπύρος Ζαννιάς δήλωσε σχετικά:  

 

«Φίλοι και φίλες. Ο Δήμος Χαϊδαρίου μας έχει εκπλήξει τα τελευταία χρόνια, με την αναβάθμιση των 

Αθλητικών του Εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να φιλοξενεί πολλές και σημαντικές Διοργανώσεις 

σε πολλά Αθλήματα.  

Ακόμη πιο σημαντική είναι η προσπάθεια του Δήμου να αναδείξει τον Αθλητισμό σαν «Κοινωνικό 

Αγαθό». Αυτό οφείλεται στην γενικότερη πίστη των ανθρώπων που ασχολούνται με την Διοίκηση 

του Δήμου και κυρίως του Δημάρχου κ. Μιχάλη Σελέκου. 

  

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και ολόκληρης της Οικογένειας του Ελληνικού Τένις θέλω να 

ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Χαϊδαρίου κ. Μιχάλη Σελέκο για την ζεστή και ανθρώπινη φιλοξενία των 

Αθλητριών και Αθλητών μας και των γονιών τους, σε μια ευαίσθητη ηλικία του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος, όπως αυτή της κατηγορίας των 12 ετών. Συμμετέχουν 396 κορίτσια και αγόρια. 

 

Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Νίκο Καραγιάννη, οποίος από την 

πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στον ΑΟΑ Χαϊδαρίου και στην ικανή Πρόεδρό του κ. Δήμητρα Χατζή, 

για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία του Πρωταθλήματος.  

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες, για καλούς και έντιμους Αγώνες και είμαστε βέβαιοι 

ότι, η Διοργάνωση θα είναι άψογη. 

 

Για την διοργάνωση μίλησε και ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος:  

 

«Φίλοι και φίλες. Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στο Χαϊδάρι, τα παιδιά και 

τους συνοδούς τους, που θα πάρουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης U12, 

από τις 11 έως τις 21 Απριλίου.  

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Α’ Αθλητικού Κέντρου Χαϊδαρίου, στη περιοχή 

του Δάσος, που διαθέτει συνολικά 7 γήπεδα Αντισφαίρισης.  

 

Μας τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του προέδρου της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης κ. Ζαννιά, να 

φιλοξενήσουμε τους συγκεκριμένους αγώνες, καθώς αναγνωρίζεται η μεγάλη προσπάθεια για την 

συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δήμο μας. 

Αναγνωρίζεται ταυτόχρονα και η μεγάλη προσφορά του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης 

Χαϊδαρίου, που οφείλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην πρόεδρο κ. Χατζή. 

 

Ο Αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός, αποτελούν για τη Δημοτική Αρχή, βασική προτεραιότητα 

καθώς συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη και πολύπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας των 

παιδιών. Γι’ αυτό το λόγο, θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα, την αναβάθμιση των υποδομών του 

Δήμου μας και είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε 

πολλά διαφορετικά αθλήματα. 

 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

 

Σημ. 1:  Επισυναπτόμενη φωτό  

Σημ. 2:  Για όποια πρόσθετη πληροφορία 6934 240397, 6972 002327 


