Τμήμα tennis – Μέλος E.Φ.Ο.Α. και Η΄ ΄Ενωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πόρτο Ράφτη, 12/9/2011
Ύστερα από ένα εντατικό διήμερο προπονήσεων και αφίξεων, ξεκίνησε χθες στις
δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρκοπούλου που είναι η έδρα του
τμήματος Τένις της Αθλητικής Ενωσης Πόρτο Ράφτη, το 2ο Διεθνές Τουρνουά
Γυναικών «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – ΜΕΣΟΓΑΙΑ» 2011.
Τενίστριες από πολλές χώρες του κόσμου με τους προπονητές και τις οικογένειες
τους καταφθάνουν καθημερινά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
κατευθύνονται είτε προς το Ξενοδοχείο των αγώνων «Mare Nostrum», είτε προς τα
γήπεδα του Τένις με τα «αυτοκίνητα των εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων».
Μεγάλες Αθλήτριες από σαράντα πέντε (45) χώρες βρίσκονται στην περιοχή μας και
καθημερινά προπονούνται και αγωνίζονται στα γήπεδα μας προκειμένου να είναι
έτοιμες για την διεξαγωγή του δικού τους αγώνα αυτού του βαθμολογούμενου
τουρνουά.
Ο «πυρετός» της προετοιμασίας υποχώρησε και τη θέση του πήρε η «ευχαρίστηση»
που ήταν εμφανής σε όλα τα πρόσωπα που βρισκόντουσαν στα γήπεδα είτε με την
ιδιότητα του αθλητή είτε με αυτή του προσωπικού. Αθλήτριες και προσωπικό του
τμήματος (εθελοντές γονείς, διαιτητές, γιατρός κ.λ.π) ήταν στις θέσεις τους από νωρίς
το πρωί της Κυριακής.
Οι άνθρωποι με τα «πορτοκαλί μπλουζάκια» που έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Junior 2007, και οι ίδιοι άνθρωποι με τα «πορτοκαλί
αντιανεμικά» που υποδέχθηκαν τις αθλήτριες στο 1ο Διεθνές Τουρνουά Γυναικών το
2008, καλωσόρισαν τις προσερχόμενες αθλήτριες δίνοντας τους από την πρώτη
στιγμή το στίγμα της φιλοξενίας, και του ενδιαφέροντος μας για την φιλότιμη
προσπάθειά τους, προκειμένου η πρώτη μέρα και αυτού του μεγάλου και διεθνούς
τουρνουά, αυτής της νέας πρόκλησης και εμπειρίας, να είναι πραγματικά γιορτινή και
ευχάριστη.
Την πρώτη μέρα των αγώνων ο περιβάλλοντας χώρος των γηπέδων ήταν γεμάτος
από φίλους του αθλήματος που μας επισκέφτηκαν προκειμένου να τιμήσουν με την
παρουσία τους τις αγωνιζόμενες ξένες και Ελληνίδες αθλήτριες.
Ένα από τα παρασκήνια που είναι άξιο λόγου αλλά και συγχαρητηρίων είναι η
παρέμβαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου κυρίου Σωτήρη Μεθενίτη που όμορφα μας
αιφνιδίασε με την πράγματι ωραία πρωτοβουλία που ανέλαβε αλλά και με μεγάλη
χαρά δεχθήκαμε, να προτείνει σε όλες τις φιλοξενούμενες αθλήτριες και τους
συνοδούς τους μια αξιόλογη και πολύ ενδιαφέρουσα πολιτιστική δράση μια

πολιτιστική ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο της Βραυρώνας. Ενός μουσείου που
κατά γενική ομολογία πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πολύ επιτυχημένη και στο πνεύμα
της σύγχρονης μουσειολογίας ανακαίνισή του.
Ύστερα από αυτό ο Όμιλος μας εξέδωσε σχετική δίγλωσση ανακοίνωση που
διανεμήθηκε παντού, για την διοργάνωση και επίσκεψη την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου
2011, όλων των αθλητριών και συνοδών τους στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Από όλους εμάς τους εθελοντές παράγοντες του Αθλήματος αλλά και από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Πόρτο Ράφτη συγχαρητήρια κύριε
Δήμαρχε που έδειξες από την πρώτη στιγμή σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όλο
το προσωπικό των αγώνων, αλλά και παντού, την σημασία που δίνει το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου μας στην συνύπαρξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
Αθλητισμού, αλλά και για το πώς εννοούμε όλοι εμείς την φιλοξενία των ανθρώπων
που υποδεχόμαστε στον τόπο μας.
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