
 

Δελτίο Τύπου 

Μαρούσι, 29/03/2016 

Τρίποντα Ανθρωπιάς στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γούβα» στην Ελευσίνα  

 

Θρίαμβος του «ευ αγωνίζεσθαι», την Τρίτη, στο 2
ο
 Κλειστό Γυμναστήριο «Γούβα» στην 

Ελευσίνα όπου, σε έναν αγώνα ζωής για την ενίσχυση των Προσφύγων που βρίσκονται 

στη χώρα μας, η ομάδα καλαθοσφαίρισης της ΕΛΠΕ φιλοξένησε την ALL-STAR ομάδα 

παλαιμάχων του ελληνικού μπάσκετ και καλλιτεχνών. 

«Η Ανθρωπιά βάζει Τρίποντο», ήταν το σύνθημα. Και πράγματι, τα καλάθια δεν 

σταμάτησαν στιγμή να γεμίζουν! Και εκείνα που βρίσκονταν εντός παρκέ, αλλά και όσα 

είχαν τοποθετηθεί στο χώρο εισόδου του γηπέδου για τη συλλογή ειδών πρώτης 

ανάγκης, τροφίμων, φαρμάκων και ειδών προσωπικής υγιεινής. 

Οι παίκτες που συμμετείχαν απέδειξαν και πάλι ότι ο Αθλητισμός είναι Πολιτισμός. Ήταν 

όμως, ο απλός κόσμος και οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που 

προσήλθαν μαζικά, για να δείξουν ότι η κοινωνική Αλληλεγγύη δεν αποτελεί πράξη 

φιλανθρωπίας, αλλά Πολιτισμού. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ταλέντο, ομαδικότητα και συνεργασία συνυπήρξαν αρμονικά, 

ενώ το σύστημα που έδωσε τη νίκη δεν ήταν το “man to man” ούτε η «άμυνα ζώνης», 

αλλά το «όλοι μαζί, χέρι με χέρι σαν μια γροθιά». 

Και ήταν όλοι τους, εκεί…  

Η ομάδα εργαζομένων στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με προπονητή τον Γιώργο 

Καλαφατάκη, έχοντας ως βοηθό του τον Βασίλη Πέτρου. 

Στη φιλοξενούμενη ομάδα των ALL-STAR ο προπονητής Μέμος Ιωάννου, έχοντας ως 

βοηθό τον αθλητικογράφο Τόλη Κοτζιά και μάνατζερ τον νυν Άκη Παπαδάκη, είχε να 

διαχειριστεί παίκτες με αδιαμφισβήτητες ικανότητες αθλητικές, αλλά και ανησυχίες… 

καλλιτεχνικές! Συμμετείχαν οι : 

• Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΚΚΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ & μεταξύ άλλων Πρωταθλητής 

Ευρώπης) 

• Τζανής Σταυρακόπουλος (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΑΡΗΣ, ΠΑΟ)  

• Δήμος Ντικούδης (ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ) 

• Βασίλης Ντάκουλας (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 

• Νίκος Οικονόμου (ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ) 

• Χούμπαυλης Νάσος (ΠΑΓΚΡΑΤΙ) 

• Οδυσσέας  Αντωνίου (ΙΩΝΙΚΟΣ) 

• Μάκης Δρελιώζης (ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ) 



• Σάκης Τζαλαλής (ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΕΣΠΕΡΟΣ) 

• Χρήστος Δήμας (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ, νυν σκηνοθέτης) 

• Θανάσης Ασπρούλιας (δημοσιογράφος, πρώην παίκτης ΠΑΟ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 

• Άκης Χατζηαντωνίου (πρώην παίκτης βόλευ σε ΠΑΟ και ΟΣΦΠ) 

• Αντώνης Βλοντάκης (διεθνής πολίστας) 

• Χρήστος Πλαΐνης (ηθοποιός) 

• Χρήστος Χολίδης (τραγουδιστής) 

• Μίλτος Πασχαλίδης (συνθέτης-ερμηνευτής, με θητεία στην ομάδα μπάσκετ των 

Αμπελοκήπων) 

• Πάνος Μουζουράκης (ηθοποιός). 

 

Το διαιτητικό τρίο, αποτελούμενο από τους Κώστα Κορομηλά, Νίκο Παπαδημητρίου και 

Κυριάκο Ταβουλαρέα, γνώρισε την απόλυτη αναγνώριση! Κανείς από το κοινό δεν 

ενοχλήθηκε από τα σφυρίγματά τους, ούτε ο Γενικός Δ/ντής του ΠΣΑΚ και παλαίμαχος 

άσος του Ιωνικού Νικαίας, Κώστας Αλεξανδρίδης που παρακολούθησε την αναμέτρηση. 

Στις εξέδρες, δύο παρουσίες που προκάλεσαν αίσθηση ήταν του Παγκόσμιου 

Πρωταθλητή στο άλμα επί κοντώ, Κώστα Φιλιππίδη, καθώς και του έτερου Πρωταθλητή 

μας στο άλμα εις ύψος Αντώνη Μάστορα, κατόχου ασημένιου μεταλλίου στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.  

Μαθήματα τύχης άνευ τροχού, έδωσε από μικροφώνου ο παρουσιαστής της εκδήλωσης  

Πέτρος Πολυχρονίδης ο οποίος μοίρασε περίτεχνα το μικρόφωνο και στους καλεσμένους. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Γρηγόρης Στεργιούλης, δήλωσε: 

«Από αγώνες σαν τον αποψινό, κερδισμένη βγαίνει η ίδια η ζωή και η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. Στα ΕΛΠΕ δεν κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα, σε όσα 

συμβαίνουν γύρω μας. Οι επιχειρήσεις του μέλλοντος είναι εκείνες που, εκτός από 

οικονομικά αποτελέσματα, έχουν να παρουσιάσουν και δράσεις με κοινωνικό 

αποτύπωμα. Είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, ας γίνουμε και κομμάτι της επίλυσής 

του.» 

Στο Κλειστό Γυμναστήριο “Γούβα” της Ελευσίνας βρέθηκαν κάτοικοι της περιοχής, 

εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορέων, ενώ μαζικά προσήλθαν οι εργαζόμενοι 

της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Μαζί με τις οικογένειες και τα παιδιά τους, ένοιωσαν τη χαρά 

της προσφοράς και έδειξαν μια άλλη στάση ζωής. 

Γιατί…, κάποιοι αγώνες έχουν μόνο νικητές. Και υπάρχουν φορές, που ακόμη και μια 

πορτοκαλί μπάλα μπορεί να χωρέσει έναν ολόκληρο κόσμο Αλληλεγγύης! 

 

 

 

 


