
Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το All-Star Game 
Συγχαρητήρια της ΕΟΚ στο Δήμο για τη διοργάνωση 
 
Την Παρασκευή 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό 
γυμναστήριο της Τρίπολης το 1ο Πελοποννησιακό ALL-STAR GAME 
με τη συμμετοχή παικτών από τις ομάδες που συμμετείχαν στο φετινό 
πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας (Αρκαδικός, Απόλλων Πατρών, ΑΕΚ 
Άργους, Ολυμπιάδα Πατρών και Κόροιβος Αμαλιάδας). 
 
Παράλληλα θα αγωνιστούν και μερικοί από τους κορυφαίους 
Πελοποννήσιους παίκτες, που αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες και στην 
Α1 κατηγορία. 
 
Ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
διοργανώνει αυτό το παιχνίδι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Καλαθοσφαίρισης για καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού τα έσοδα 
του θα δοθούν εξ ολοκλήρου στο «Χαμόγελο του Παιδιού». 
 
Πρόκειται για μία ακόμη σπουδαία αθλητική εκδήλωση, της οποίας οι 
επίσημες λεπτομέρειες κρατούνται ακόμη μη ανακοινώσιμες από τους 
διοργανωτές, καθώς θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις και παρουσίες 
επώνυμων ανθρώπων του αθλήματος που θα κοσμήσουν τη διοργάνωση. 
 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του 
Πελοποννησιακού μπάσκετ, αφού πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο και θα 
έχει μεγάλη απήχηση στο φίλαθλο κοινό της ευρύτερης περιοχής. 
 
Από την πλευρά της, η ΕΟΚ όχι μόνο έδωσε την έγκριση της για τη 
διεξαγωγή του συγκεκριμένου παιχνιδιού, αλλά με ανακοίνωση της 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης και τον φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα του.  
 
Αναλυτικά η επιστολή-απάντηση της ΕΟΚ στο αίτημα του Δήμου έχει ως 
εξής: «Κύριε Δήμαρχε, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας σας γνωρίζει ότι εγκρίνει 
το αίτημα σας για τη διεξαγωγή από το Δήμο Τρίπολης του 1ου 
Παμπελοποννησιακού ALL STAR GAME που έχει προγραμματιστεί 
να διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου και το θέτει υπό την αιγίδα 
της Ομοσπονδίας. 
Χαιρετίζουμε τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης και σας 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στην οργάνωση και τη διεξαγωγή του» 
 



Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν γνωστές οι επώνυμες παρουσίες που θα 
υπάρχουν εντός και εκτός παρκέ, καθώς και όλα τα event που θα γίνουν 
παράλληλα με την εκδήλωση. 
 
Στην προσπάθεια του Δήμου για τη διοργάνωση του 1ου 
Πελοποννησιακού  ALL-STAR GAME, έχουν βοηθήσει αρκετοί χορηγοί 
(επιχειρηματίες της Τρίπολης, καθώς και το Επιμελητήριο Αρκαδίας), 
αγκαλιάζοντας από την πρώτη στιγμή τη διοργάνωση αυτή, δείχνοντας 
έτσι το κοινωνικό και παράλληλα ευαίσθητο προφίλ σε τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες. 
 
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι κορυφαίοι Πελοποννήσιοι ρέφερι, 
Χρήστος Χριστοδούλου, Κυριάκος Ταβουλαρέας και Σπύρος 
Σπυρίδωνος. 
 


