Δελτίου Τύπου

Με την Anastacia, τoν Rea Garvey, τη Dr. Auma Obama και πολλούς
ακόμη καλεσμένους από όλο τον κόσμο, ολοκληρώθηκε το
τουρνουά γκολφ «Costa Navarino EAGLES Presidents Golf Cup»
750.000 Ευρώ συγκεντρώθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017 - Στην Costa Navarino πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά
στις 9-12 Νοεμβρίου, το διεθνές τουρνουά γκολφ «Costa Navarino EAGLES
Presidents Golf Cup», συγκεντρώνοντας 750.000 Ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στη συλλογή αυτού του αστρονομικού ποσού, συνέβαλαν διεθνείς καλλιτέχνες με
φιλανθρωπική δράση, όπως η Anastacia, ο Rea Garvey και ο Til Schweiger, καθώς και
προσωπικότητες όπως η Dr. Auma Obama, ετεροθαλής αδελφή του πρώην Προέδρου
των Η.Π.Α., η οποία έχει ιδρύσει στην Κένυα το «Ίδρυμα Sauti Kuu».
To EΑGLES Charity Golf Club, με σημαντικό
φιλανθρωπικό έργο, συγκέντρωσε για 24η χρονιά,
περισσότερους από 400 συμμετέχοντες, για να
γιορτάσουν μαζί την ολοκλήρωση της σεζόν, σε ένα
μοναδικό τριήμερο στην Costa Navarino, όπου οι
παίκτες του γκολφ απόλαυσαν το παιχνίδι στα δύο
βραβευμένα γήπεδα The Dunes Course και The Bay
Course. Η σεζόν του γκολφ έκλεισε με τον καλύτερο
τρόπο: ξεχωριστές εμπειρίες για τους επισκέπτες στο
The Westin Resort Costa Navarino και δύο βραδιές με
διεθνείς καλλιτέχνες: η Anastacia τραγούδησε για
καλό σκοπό και βοήθησε να συγκεντρωθούν χρήματα
με τη δημοπρασία προσωπικών της αντικειμένων,
ενισχύοντας παράλληλα τη δράση του Anastacia Fund Breast Cancer Research Foundation. Ο ηθοποιός και
σκηνοθέτης Τil Schweiger και o τραγουδιστής Rea
Garvey στήριξαν επίσης φιλανθρωπικές δράσεις, όπως
και
πολλοί
αθλητές:
νυν
και
παλαίμαχοι
ποδοσφαιριστές, όπως ο Christoph Metzelder, ο Ralf
Rangnick από την RB Leipzig, ο Franz Roth της FC
Bayern. Επίσης, η τενίστρια Anke Huber, o
Ολυμπιονίκης στη δισκοβολία Lars Riedel, και πολλοί
ακόμη. Η Dr. Auma Obama, έλαβε επιταγή 35.000
για το “Ίδρυμα Sauti Kuu” που έχει δημιουργήσει στην

Κενύα, το οποίο στηρίζει παιδιά και νέους που
μειονεκτούν κοινωνικά, ώστε να αποκτήσουν εφόδια και
προοπτικές στη ζωή τους.

Ο κ. Frank Fleschenberg, Πρόεδρος του EAGLES Charity Golf Club δήλωσε: «Αυτό το
μέρος είναι μαγικό. Γιορτάσαμε εδώ το κλείσιμο της χρονιάς τ ο 2014 και το 2015, αλλά
φέτος οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία».
Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, καλωσόρισε τους
επισκέπτες, σημειώνοντας: «Νιώθουμε χαρά και τιμή που φιλοξενούμε για τρίτη φορά
στην Costa Navarino το EAGLES Presidents Golf Cup, ένα διεθνές φιλανθρωπικό τουρνουά.
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μία εμπειρία γκολφ διεθνών
προδιαγραφών και οι συνεργάτες μας, όπως το EAGLES Charity Golf Club, αλλά και η
IAGTO που ανέδειξε την Costa Navarino ως τον ‘Ευρωπαϊκό Γκολφ Προορισμό’ για το
2017, μας ανταμείβουν με την προτίμησή τους».
Δηλώσεις:
Anastacia: «Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτήν την υποστήριξη, γιατί έτσι εφιστούμε την
προσοχή στο θέμα του καρκίνου του μαστού, για το οποίο η έγκαιρη ανίχνευση είναι το
πιο σημαντικό πράγμα».
«Βρίσκομαι εδώ για αυτόν το φιλανθρωπικό σκοπό, γιατί θέλω να βοηθώ τους
συνανθρώπους μας και να συνεισφέρω με όποιον τρόπο μπορώ. Η Ελλάδα πάντα μου
άρεσε και τη βρίσκω πολύ φιλόξενη χώρα. Η Costa Navarino είναι ένα εκπληκτικό μέρος,
έχει ό,τι μπορεί να θελήσεις κι ακόμη παραπάνω».
Dr. Auma Obama: «Είμαι πολύ ευγνώμων για τη συνεχή σας υποστήριξη. Μέχρι τώρα
έχω μπορέσει να πετύχω πολλά με τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί. Αυτήν την
περίοδο, ολοκληρώνουμε ένα εκπαιδευτικό κέντρο για νέους στην ανατολική Κένυα, όπου
μπορούν να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση».
Til Schweiger: «Βρίσκομαι στους EAGLES για τρίτη φορά. Με τα χρήματα της δωρεάς
μόνο καλό γίνεται. Έχω μεγάλο σεβασμό για τα μέλη των EAGLES γιατί υπάρχουν
άνθρωποι που μιλούν μόνο, αλλά εδώ είναι εκείνοι που βοηθούν».
Για την Costa Navarino: «Είναι ένα μοναδικό μέρος, και θα μπορούσα να το σκεφτώ ως
σκηνικό για την επόμενη ταινία μου. Εξάλλου, μετά από το πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα
πριν από 30 χρόνια, αποφάσισα να γίνω ηθοποιός».
Στο φιλανθρωπικό τουρνουά συμμετείχαν επίσης: ο μουσικός παραγωγός Thomas Stein,
οι ηθοποιοί Marie-Luise Marjan και Wolke Hegenbarth στηρίζοντας τις οργανώσεις «MarieLuise Marjan Foundation» και «Plan International» στις οποίες δόθηκαν 20.000 και
25.000 ευρώ αντίστοιχα, ο 22-φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του μποξ Sven Ottke, o

σκιέρ Tobias Angerer, οι ποδοσφαιριστές Krassimir Balakov, Karl Allgöwer και Stefan
Reuter, όπως και πολλοί επιχειρηματίες.
--Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Costa Navarino:
www.costanavarino.com
Costa Navarino
H Costa Navarino είναι ο διεθνής, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα.
Βρίσκεται στη Μεσσηνία, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου, με 4.500
χρόνια ιστορίας. Στην καρδιά της φιλοσοφίας της Costa Navarino είναι ο σεβασμός για το
περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία. Στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή,
βρίσκονται δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων, The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin
Resort Costa Navarino, το πρώτο signature γήπεδο γκολφ στην Ελλάδα The Dunes Course, το
Anazoe Spa, το συνεδριακό κέντρο House of Events, ειδικά σχεδιασμένοι χώροι για παιδιά, καθώς
και ένα ευρύ φάσμα χώρων γαστρονομίας, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο
Navarino Bay, τη δεύτερη περιοχή, βρίσκεται το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course.
Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφικό υλικό μέσω του website, www.costanavarino.com και του
συνδέσμου στην ενότητα Press, χρησιμοποιώντας τον κωδικό Νestor.
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