
ΜΑΣ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙΣ ΤΗ ΖΩΗ!

#ΑΛΩΝΙΑ
Το πρωτάθλημα του 2003 
και η νέα εποχή που 
απογείωσε τον ΑΣΤΕΡΑ

σελ. 9

#ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
Οι τιμές και ο 
καθοριστικός 
ρόλος του 
κόσμου...

σελ. 3-4

#SKIRITIDA RUN 
Μια μεγάλη γιορτή γεμάτη 
συναισθήματα. Φωτογρα-
φικό υλικό από το φεστιβάλ 
της 10ης Ιουνίου 

σελ. 16

#STAR STORE 
Η συνεργασία
με τη MACRON και 
οι εντυπωσιακές νέες 
εμφανίσεις

σελ. 5

TEYXOΣ 14  |  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1η  | 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017  | ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  |  ΑSTERASTRIPOLIS.GR

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ είναι έτοιμος για την 11η του χρονιά στη Super League 
και η Αρκαδία έχει την πολυτέλεια να συνεχίσει να απολαμβάνει 
μια ομάδα πρότυπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην πόλη της 
Τρίπολης. Η πρεμιέρα των “κιτρινομπλέ” στο νέο πρωτάθλημα γίνεται 
το Σάββατο (19/08, 19:15) με αντίπαλο την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννινα. 





ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΗΧΗΤΙΚΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΛΑΓΟΠΑΤΗ & ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 37, ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΙΝ: 6945.465522

e-mail: powerpacked@ath.forthnet.gr
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ΜΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας 
για τη σεζόν 2017-2018 έχει αρχίσει από 
τα μέσα Ιουλίου και συνεχίζεται με πολύ 
ικανοποιητικούς ρυθμούς. 

Το ενδιαφέρον του κόσμου έχει γίνει 
εντονότερο τις τελευταίες μέρες κα-
θώς πλησιάζουμε στην πρεμιέρα όπου 
ο ΑΣΤΕΡΑΣ φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα 
στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Θυμίζουμε ότι η πώληση εισιτηρίων 
διαρκείας συνεχίζει να πραγματοποιείται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Star Store, στην οδό 
Εθνικής Αντιστάσεως 67, κατά τις ημέρες 
και ώρες λειτουργίας του καταστήματος.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ μπαίνει στη δεύτερη του δε-
καετία στη Super League και σε αυτή την 
11η σερί παρουσία στο κορυφαίο πρωτά-
θλημα της χώρας ο κόσμος της ομάδας 
θα παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ATFC media

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΛΛΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΜΑΝΗΣ
6948 214 567

ART DIRECTOR
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΥΒΑΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ
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EKΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
3ο χλμ. Τρίπολης-Σπάρτης |  Τρίπολη

Τηλ: 2710 241600 | Fax: 2710 242752
e-mail: casadion@hotmail.com

www.casadion.gr

ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Tηλ: 2710235555, Fax: 2710225554

e-mail: alcongp@otenet.gr, www.alcons.gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
- Για κάθε ανανέωση ή νέα εγγρα-
φή είναι απαραίτητη η προσκόμιση 
της Αστυνομικής ταυτότητας του 
φιλάθλου, και η καταχώριση του 
ΑΦΜ και του αριθμού ΑΜΚΑ του. 

- Ο ήδη κάτοχος διαρκείας μπορεί 
να ανανεώσει παραπάνω από ένα 
εισιτήριο, αρκεί να προσκομίσει 
σε φωτοτυπίες τις αντίστοιχες 
ταυτότητες.

- Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δίνει 
την δυνατότητα σε όλους τους 
νεαρούς φιλάθλους της που έχουν 
γεννηθεί μετά την 01/01/2003 
να συμμετέχουν στην Μαθητική 
Κερκίδα (Θύρα 2 Τμήμα Α) αγορά-
ζοντας Παιδικό Εισιτήριο Διαρκείας 
με αξία 10€ (ισχύει για περιορισμέ-
νο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας). 

* Η χρήση αυτών των εισιτηρίων 
διαρκείας στους αγώνες, γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τον 
κάτοχό τους. Προτεραιότητα στην 

ανανέωση του παιδικού εισιτη-
ρίου διαρκείας έχουν οι περσινοί 
νεαροί κάτοχοι. Απαραίτητη είναι η 
προσκόμιση αντιγράφου πιστοποι-
ητικού γέννησης.

- Παιδικά εισιτήρια διαρκείας εκδί-
δονται επίσης σε διάφορα τμήματα 
του γηπέδου με έκπτωση 50% επί 
της κανονικής τιμής του εισιτηρίου 
διαρκείας στο κάθε τμήμα.
- Στο τμήμα 2-Γ τα εισιτήρια 
διαρκείας των 100€, διατίθενται 
για περιορισμένο αριθμό από τους 
οργανωμένους φιλάθλους του 
ΑΣΤΕΡΑ.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
- Οι ενήλικες φίλαθλοι που είναι 
κάτοχοι κάρτας ανεργίας, ή είναι 
μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων 
Αρκαδίας ή του Συλλόγου Τρι-
τέκνων Τρίπολης και Όμορων 
Δήμων, δικαιούνται εκπτωτικό 
εισιτήριο με αξία 50€ στη Θύρα 1 
Τμήμα Β.

* Απαιτείται προσκόμιση της 

αντίστοιχης έγκυρης κάρτας για το 
2017.

* Η χρήση αυτών των εισιτηρίων 
διαρκείας στους αγώνες, γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τον 
κάτοχό τους.

 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
- Οι  φίλαθλοι που είναι κάτοχοι 
φοιτητικού πάσο μπορούν να προ-
μηθευτούν εισιτήριο διαρκείας με 
αξία 50€ στη Θύρα 1 - Τμήμα Β. 

* Απαιτείται προσκόμιση βεβαίω-
σης της φοιτητικής ιδιότητας για 
την περίοδο 2017-2018.

* Η χρήση αυτών των εισιτηρίων 
διαρκείας στους αγώνες, γίνεται 
αποκλειστικά και μόνο από τον 
κάτοχό τους. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Η πληρωμή του εισιτηρίου μπορεί 
να γίνει είτε μετρητοίς είτε μέσω 
πιστωτικής κάρτας έως 6 άτοκες 

δόσεις (για όσες πιστωτικές κάρτες 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα άτο-
κων δόσεων). 

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώ-
νουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο 
διαρκείας επωφελούνται έκπτω-
σης 10% από αγορές στην Μπουτίκ 
της ΠΑΕ, και έκπτωση εγγραφής 
των παιδιών τους στις Ακαδημίες 
του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

- Όλοι οι φίλαθλοι που ανανεώ-
νουν ή αγοράζουν νέο εισιτήριο 
διαρκείας θα συμμετέχουν αυτό-
ματα σε κληρώσεις, εκπλήξεις και 
εκδηλώσεις του Αστέρα.

- Οι κάτοχοι Executive Members 
εισιτηρίου διαρκείας στην Θύρα 3 
δικαιούνται έκπτωσης 20% στις 
αγορές τους από την μπουτίκ της 
ΠΑΕ καθώς και δωρεάν προσωπι-
κή αριθμημένη θέση parking.

- Όλα τα εισιτήρια διαρκείας περι-
λαμβάνουν τους αγώνες Πρωτα-
θλήματος, Κυπέλλου, Φιλικά και 
τα πλέι οφ.

SEASON TICKETS
2017 -2018



ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 67, ΤΡΙΠΟΛΗ
www.starstore.gr

OFFICIAL KIT
SEASON 2017-2018
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#ΤΑ ΓΚΟΛ

Τα συνολικά γκολ του ΑΣΤΕΡΑ σε όλους 
τους αγώνες με τον ΠΑΣ στην Τρίπολη 
είναι 16. Τα 5 από αυτά τα έχουν σημειώσει 
5 διαφορετικοί Αργεντινοί (Ντε Μπλάσις, 
Καράσκο, Ρόλε, Μπαράλες, Κάφα). Πρώτος 
σκόρερ είναι ο Τσέζαρεκ με τρία γκολ σε ένα 
ματς (2009) και δεύτερος ο Ουσέρο με δύο 
γκολ.

SUPER LEAGUE ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Β’ ΕΘΝΙΚΗ

ΠΛΕΙ ΟΦ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

08/11/2009  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-0

21/01/2012  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1 

04/11/2012  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-0

18/08/2013  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3-3 

14/01/2015  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-2 

20/02/2016  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 0-0

19/03/2017  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1

28/10/2006  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0

29/05/2013  ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1

#8
Αυτή είναι η 8η φορά που ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ Γιάννινα στο 
“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” για τη 
Super League. Οι Αρκάδες μετρούν 
τρεις νίκες ενώ τέσσερα ματς έχουν 
λήξει ισόπαλα. Σε τρία από αυτά το 
ματς ο ΑΣΤΕΡΑΣ έχει διατηρήσει 
το μηδέν κόντρα στον ΠΑΣ ενώ οι 
κιτρινομπλέ μετρούν ακόμη δύο νίκες 
κόντρα στους Ηπειρώτες. Μία για το 
πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής και μία 
για τα πλέι οφ.



ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Καμίνια Λακωνίας, τκ. 230 54, Τηλ: 2731035667

www.biogreco.gr
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Στο πρώτο φιλικό της σεζόν ο Αστέ-
ρας αντιμετώπισε στο “Γεώργιος 
Καραϊσκάκης” τον Ολυμπιακό, και 
αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1. Οι Αρκά-
δες προηγήθηκαν με το γκολ του 
Μανιά ενώ στη συνέχεια οι γηπε-
δούχοι ισοφάρισαν με τον Καρσελά.

Στις 24 Ιουλίου, ο Αστέρας ανα-
χώρησε για την Αυστρία, εκεί όπου 
έδωσε μια σειρά δυνατών φιλικών 
αναμετρήσεων. Στον πρώτο τους 
αγώνα επί αυστριακού εδάφους, οι 
“κιτρινομπλέ” ηττήθηκαν με 2-1 από 
την τουρκική Αλάνιασπορ.

Το γκολ για τους Αρκάδες πέτυχε 
ο Πάμπλο Μάσα με πέναλτι. Δύο 
ημέρες αργότερα (27/07) ο Αστέ-
ρας πήρε την πρώτη του νίκη στην 
Αυστρία, καθώς επικράτησε με 3-0 

της Αλ Φέιχα. Καλτσάς, Γκοντό και 
Μάσα βρήκαν δίχτυα για την ομάδα.
Οι φιλικές αναμετρήσεις των Αρκά-
δων στην Αυστρία, ολοκληρώθηκαν 
με ένα δυνατό τεστ κόντρα στη γερ-
μανική Στουτγκάρδη. Η ομάδα της 
Bundesliga επικράτησε του Αστέρα 
με 2-0.

Με την επιστροφή της ομάδας στην 
Τρίπολη, ο Στάικος Βεργέτης θέ-
λησε να κρατήσει σε αγωνιστικούς 
ρυθμούς τους παίκτες του, γι’ αυτό 
και ο σύλλογος έκλεισε τρία ακόμα 
φιλικά παιχνίδια στο “Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης”. Με τον Παναι-
τωλικό (0-0), τον Ατρόμητο (6-1) 
και με τον Λεβαδειακό (2-0) όπου 
ήταν και το τελευταίο πριν από τις 
επίσημες υποχρεώσεις του Αστέρα 
στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όλα τα φιλικά παιχνίδια:

Ολυμπιακός-ΑΣΤΕΡΑΣ 1-1
Αλάνιασπορ-ΑΣΤΕΡΑΣ 2-1
Αλ Φέϊχα-ΑΣΤΕΡΑΣ 0-3
Στουτγκάρδη-ΑΣΤΕΡΑΣ 2-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Παναιτωλικός 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Ατρόμητος 6-1
ΑΣΤΕΡΑΣ -Λεβαδειακός 2-0

ΝΙΚΕΣ: 3 
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ: 2
ΗΤΤΕΣ: 2



Ανδρέας Κόλλιας
Αγίου Τρύφωνος 5, Τρίπολη 

Τηλ: 2710223681
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Μετά τον αποκλεισμό της 
Ροβανιέμι και της Μάιντζ, ο 
ΑΣΤΕΡΑΣ είχε να ξεπεράσει το 
εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ 
για να βρεθεί στους ομίλους 
του Europa League. Η ομά-
δα από το Ισραήλ είχε χτίσει 
εξαιρετική παράδοση κόντρα 
σε ελληνικές ομάδες και οι 
Αρκάδες είχαν πολύ δύσκολο 
έργο. 

Την Πέμπτη 21 Ιουλίου το 
“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” 
ντύθηκε κίτρινο και μπλε. Οι 
5.000 φίλαθλοι δημιούργησαν 
εκπληκτική ατμόσφαιρα και 
έδωσαν μεγάλη ώθηση στην 
ομάδα του Στάικου Βεργέτη 
προκειμένου να κάνει το πρώ-
το βήμα.

Στο 29ο λεπτό της αναμέτρη-
σης ο Πάμπλο Μάσα βρέθηκε 
σε διαγώνια θέση μέσα στην 
περιοχή, η μπάλα στρώθηκε 
στο αριστερό του πόδι και ο 
Αργεντινός με δυνατό σουτ 
την έστειλε στα δίχτυα της 
Μακάμπι για το 1-0.

Με την έναρξη του δευτέρου 
μέρους ο ΑΣΤΕΡΑΣ κέρδισε 
κόρνερ. Ο Ντε Μπλάσις έπιασε 
την κεφαλιά, η μπάλα απομα-
κρύνθηκε πάνω στη γραμμή 
από τον Μπεν Μπασάτ, ο 
Μάσα βρέθηκε στο κατάλληλο 
σημείο, σούταρε παράλληλα 
και ο Ζησόπουλος με… μαγικό 
άγγιγμα την έστειλε στα δίχτυα 
του Χουάν Πάμπλο για δεύτε-
ρη φορά!

Το τελικό 2-0 έδινε ένα πολύ 
καλό πλεονέκτημα στους Αρ-
κάδες ενόψει της ρεβάνς που 
θα γινόταν στην Κύπρο μετά 
από μία εβδομάδα.  

 ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: (Στάικος 
Βεργέτης): Θεοδωρόπουλος, Πα-
ντελιάδης, Ζησόπουλος, Γκοϊάν, 
Λούι (88’ Τιε Μπι), Κουρμπέλης, 
Μουνάφο, Ουσέρο, Ντε Μπλάσις, 
Ρόλε (70’ Σανκαρέ), Μάσα (79’ 
Μπαράλες).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Οσκαρ 
Φερνάντεθ): Χουάν Πάμπλο, 
Σπούνγκιν, Τίμπι, Γέινι, Κάρλος 
Γκαρθία, Αλμπερμαν, Ράντι (86’ 
Λουγκάσι), Ιγκιεμπόρ, Μπεν Μπα-
σάτ (66’ Πρίτσα), Ζάχαβι, Μίκα 
(76’ Μπεν Χαϊμ).
 

ΑΣΤΕΡΑΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ 2-0
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ…



Μετά από 10 χρόνια παραμονής 
στα τοπικά πρωταθλήματα της 
ΕΠΣ Αρκαδίας, την περίοδο 2002-
2003 ο ΑΣΤΕΡΑΣ έβαλε ψηλά τον 
πήχη, διεκδικώντας την κατάκτη-
ση του πρωταθλήματος και την 
επιστροφή του στη Δ’ Εθνική μετά 
την περίοδο 1992-1993.

 Το πρωτάθλημα της Α’ κατη-
γορίας εκείνης της περιόδου 
διεξήχθη σε δύο ομίλους των 10 
ομάδων, με τις τρεις πρώτες στη 
βαθμολογία κάθε ομίλου ομάδες 
να συνεχίζουν στη δεύτερη φάση 
του πρωταθλήματος. Έχοντας 
την καλύτερη επίθεση (60 γκολ 
σε 18 αγωνιστικές), ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
τερμάτισε  στη δεύτερη θέση του 
πρώτου ομίλου  και προκρίθηκε 
στην επόμενη φάση.

 Άνοιξη του 2003 ξεκίνησε η 
δεύτερη φάση, όπως και κάποιες 
φήμες στην Τρίπολη ότι δύο 
επιχειρηματίες ενδιαφέρονταν να 
αναλάβουν τον ΑΣΤΕΡΑ με πολύ 
υψηλές βλέψεις. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ με 
6 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία μόλις 
ήττα τερμάτισε στην πρώτη θέση, 
κατακτώντας τον τίτλο και την 
άνοδό του στη Δ’ Εθνική. Λίγο αρ-
γότερα, οι... φήμες που αναφέρα-
με πιο πάνω επιβεβαιώθηκαν και 
αυτές, με τον ΑΣΤΕΡΑ σταδιακά 
να φτάνει από τα αλώνια της Αρ-
καδίας στα σαλόνια της Ελλάδας 
και της Ευρώπης.
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ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002-2003
του Χρήστου Καρνέζη

Τηλ: 2710 411 435, Τρίπολη 

Εντός      Εκτός

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ-Παγγορτυνιακός   _______ 3-0  0-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΑΕΚ ΤΡIΠΟΛΗΣ  ________ 7-2  5-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ   _______ 4-1  7-2
ΑΣΤΕΡΑΣ-Μέγας Αλέξανδρος  _____ 4-1  5-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Δόξα Μεγαλόπολης  ____ 0-0  1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-Κανδήλα  _____________ 3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-Καμάρα  ______________ 2-0,  1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Ορχομενός Λεβιδίου  ____ 1-0  6-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-Κάψια  _______________ 5-1  5-0

 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ-Παγγορτυνιακός   _______ 1-0  0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Βρασιές  ______________ 2-0  3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ-Απόλλων Τυρού  _______ 3-0  0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ-Δόξα Μεγαλόπολης  ____ 0-0  0-2
ΑΣΤΕΡΑΣ-Πανθυρεατικός  ________ 2-0  2-0

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΤΟ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αντωνόπουλος Ι., 
Δερμιτζόπουλος Ευ., 
Ζάβος Β., 
Ζαφειράκης Ι., 
Καδάς Ι., 
Κοντογιάννης Ι., 
Κοντόπουλος Κ.,
Κωστούρος Α., 
Λεόντιος Δ., 
Μανέλης Δ., 
Μανιάτης Αρ., 
Μανιάτης Κ., 
Μπακογιαννάκης Κ., 
Παναγιωτόπουλος Χρ., 
Σαλαπάτας Αρ., 
Σαλαπάτας Φ., 
Σπανάκης Γ., 
Σταματόπουλος Ι., 
Τσιακανίκος Λ., 
Χριστόπουλος Δ.



Τρίτη φορά που οι δύο ομάδες θα βρεθούν 
αντιμέτωπες στην πρεμιέρα της Super League. 
Στις 18 Αυγούστου 2013 ο Αστέρας υποδέχτη-
κε τον ΠΑΣ στην Τρίπολη, με τις δύο ομάδες να 
αναδεικνύονται ισόπαλες 3-3 και στις 24 Αυ-
γούστου 2014 ο ΠΑΣ υποδέχτηκε στα Γιάννινα 
τον Αστέρα (3-1).

#1

#3

 #1Αστέρας και ΠΑΣ 
Γιάννινα βρέθηκαν για πρώ-
τη φορά αντιμέτωποι στη Β’ 
Εθνική τη σεζόν 2006-2007. 
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 
στις 28 Οκτωβρίου 2006 στην 
Τρίπολη και ο Αστέρας κέρδισε 
1-0 με γκολ του Ζουντί (8’).

#8 Στις 8 Νοεμβρίου 2009 
και στη νίκη του Αστέρα με 3-0 
επί του ΠΑΣ Γιάννινα, ο Κροά-
της Ντάνιελ Τσέζαρεκ έγινε ο 
πρώτος ποδοσφαιριστής του 
Αστέρα που σημείωνε χατ-τρικ 
(13’ 74’ 81’ τα γκολ) στη Super 
League.

#4 Τέσσερις συνεχόμενες 
νίκες σημείωσε ο Αστέρας επί του 
ΠΑΣ Γιάννινα στην Τρίπολη σε 
αγώνες πρωταθλήματος της Super 
League (3-0, 2-1, 2-0, 2-1), για 
να ακολουθήσουν 4 ισοπαλίες με 
διαφορετικά σκορ (3-3, 2-2, 0-0 
και 1-1). Συνολικά στους 8 αγώνες 
πρωταθλήματος της Super League 
(7 για την κανονική περίοδο και 1 
για τα πλέι-οφ) ο Αστέρας παραμέ-
νει αήττητος με συνολικά τέρματα 
15-8.

#100 Ο Στάικος Βεργέτης 
είναι ο πολυνίκης προπονητής στην 
10ετή παρουσία του Αστέρα στη 
Super League, έχοντας απολογι-
σμό σε 100 αγώνες: 44 νίκες, 28 
ισοπαλίες και 28 ήττες!

Αυτή είναι η τρίτη φορά που θα βρεθούν αντι-
μέτωποι προπονητές σε αγώνα Αστέρα-ΠΑΣ 
Γιάννινα ο Στάικος Βεργέτης με τον Γιάννη 
Πετράκη, με τους δύο προηγούμενους να 
ολοκληρώνονται ισόπαλοι. Στις 14 Ιανουαρί-
ου 2015 ο αγώνας τελείωσε 2-2 και στις 19 
Μαρτίου 2017 το τελικό σκορ ήταν 1-1. 

Τρεις ποδοσφαιριστές του Αστέρα έχουν 
σημειώσει χατ-τρικ στο πρωτάθλημα της 
Super League. Ο Κροάτης Ντάνιεζ Τσέζα-
ρεκ, που τα κατάφερε δύο φορές (ενα-
ντίον ΠΑΣ και Εργοτέλη), ο Αργεντινός 
Χερόνιμο Μπαράλες ο οποίος το κατάφερε 
μία φορά (εναντίον του ΟΦΗ) και ο Μιχά-
λης Μανιάς, σε δύο εκτός έδρας αγώνες 
(εναντίον της ΑΕΛ και της Βέροιας).

#3

#3

5ο χλμ. E.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης | Τρίπολη | Τηλ: 2710 222650
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με την υπογραφή του Σταύρου Κουκάκη

Ο Μιχάλης Μανιάς έγινε ο πρώτος ποδοσφαι-
ριστής που έχει σκοράρει στους αγώνες Αστέ-
ρα-ΠΑΣ για λογαριασμό και των δύο ομάδων. 
Στις 25 Οκτωβρίου 2015 σκόραρε με κεφαλιά με 
τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στις 19 Μαρ-
τίου 2017 σκόραρε με σουτ και πανηγύρισε ως 
ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Αυτό ήταν το πρώτο 
γκολ του Μανιά στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

1ο χλµ. Ε.Ο. Τρίπολης-Σπάρτης, Τρίπολη
Τηλ: 2710.242460, 2710.242861

 www.serviceland.gr
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ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Πετράκης Γιάννης  _____ 20.05.59

Ερ. Σταυρού 35, Τηλ: 2710 242204, Τρίπολη
Λυκούργου 3, Τηλ: 2710 231490, Τρίπολη

Παράλιο Άστρος, Τηλ: 27550 51894

ZAXAΡOΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τέρµα Τερτσέτη
Τρίπολη 221 00
Τηλ: 2710 224547
arcadikifanopoiia@yahoo.gr

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
30. Αθανασιάδης Γεώργιος  ______ 07.04.93
98. Καπετάνος Κωνσταντίνος  _____ 12.01.98
99. Τσιφτσής Αντώνης  _________ 21.07.99

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
4. Πασαλίδης Τριαντάφυλλος  _____ 19.07.96
5. Τριανταφυλλόπουλος Κων/νος  ___ 03.04.93
18. Γιαννούλης Κώστας  ________ 09.12.87
22. Igor Silva  ______________ 21.08.96
25. Μπέρτος Μανώλης  ________ 13.05.89
33. Selin Yevgen _____________ 09.05.88
35. Ευαγγέλου Ηλίας  __________ 18.05.97
38. Kumadey Robert  __________ 01.06.99
69. Zouma Lionel  ____________ 10.09.93
77. Κυριακόπουλος Γιώργος  _____ 05.02.96

ΜΕΣΟΙ
2. Dudu Lima  ______________ 14.04.89
8. Munafo Juan  _____________ 20.03.88
9. Isnaldo Eugenio  ___________ 07.01.94
10. Madinda Levy  ___________ 11.06.92
13. Τσουκαλάς Σταύρος  ________ 23.05.88
17. Iglesias Matias  ___________ 18.04.85
19. Τσιλιανίδης Κοσμάς  ________ 09.04.94
20. Jang Gyeol-Hee  __________ 04.04.98
23. Καλτσάς Νίκος  ___________ 03.05.90
27. Κώτσιρας Γιάννης  _________ 16.12.92
31. Stanisavljevic Aleksandar  _____ 11.06.89

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
3. Gondo Centric  ____________ 25.11.96
7. Mazza Pablo  _____________ 21.12.87
11. Μανιάς Μιχάλης  __________ 20.02.90
28. Δουβίκας Τάσος  __________ 02.08.99

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:  Βεργέτης  Στάικος _____ 11.07.76

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
12. Περιστερίδης Κώστας  _______ 05.07.911

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
6. Μιχαήλ Αλέξιος  ____________ 18.08.86
4. Μπέριος Θεόδωρος  __________ 21.03.89
44. Σκόνδρας Απόστολος  ________ 29.12.88
8. Τζημόπουλος Θεμιστοκλής  ______ 20.11.85
42. Μαυροπάνος Κωνσταντίνος  ____ 11.12.97
2. Μπουκουβάλας Μιχαήλ ________ 14.01.88
20. Καρανίκας Νικόλαος  _________ 04.03.92
17. Fonsi Nadales  _____________ 22.01.86
77. Αποστολόπουλος Αλέξανδρος  ___ 07.11.91

ΜΕΣΟΙ 
5. Γαρουφαλιάς Ηρακλής  ________ 01.05.93
7. Γιάκος Ευριπίδης  ____________ 09.04.91
3. Lila Andi _________________ 12.02.86
22. Κοροζώνης Χρυσοβαλάντης  ____ 03.08.92
88. Νικολιάς Αλέξανδρος  ________ 23.07.94
33. Vidal Igor  _______________ 26.09.96

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
9. Pedro Conde ______________ 26.07.88
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Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 08.00-21.00, Σάββατο 08.00-15.00

Γ. Χρήστου - Χ. Κακλέας ΟΕ
4ο χλμ. Τρίπολης - Σπάρτης, Τρίπολη, Τηλ: 2710 242707, Fax: 2710 242911www.starstore.gr

Asteras Tripolis on-line shop

Από τη σεζόν 2016-2017, ο Τριαντάφυλλος 
Πασαλίδης είχε ήδη συμφωνήσει με τον Αστέ-
ρα προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του 
στους κιτρινομπλέ. Στις 21 Ιουνίου, ο Αστέρας 
ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου διε-
θνή, Λέβι Μαδίντα από την Θέλτα. Ο Γκαμπο-
νέζος έπειτα από θητεία αρκετών ετών στην 
ισπανική Θέλτα, συμφώνησε για συμβόλαιο 
τριών ετών με τους “κιτρινομπλέ”.

Οι Αρκάδες στη συνέχεια, ανακοίνωσαν την 
συνεργασία τους με τους νεαρούς και ταλα-

ντούχους ποδοσφαιριστές, Ρόμπερτ Κουμαντέϊ 
και Τσανγκ. Ο πρώτος προέρχεται από πο-
δοσφαιρική ακαδημία της Σενεγάλης, ενώ ο 
19χρονος Κορεάτης επί μία πενταετία φόρεσε 
τη φανέλα της Μπαρτσελόνα στην περίφημη 
Μασία.

Ο Ισνάλντο αποτέλεσε την πέμπτη μεταγραφή 
του Αστέρα τη φετινή περίοδο, με τον Αργεντι-
νό να έρχεται σε συμφωνία με τους “κιτρινο-
μπλέ” για τα επόμενα τρία χρόνια. Το τελευταίο 
μεταγραφικό απόκτημα ακούει στο όνομα Χου-

άν Μουνάφο. Ο Χουάν μετά από δύο χρόνια 
απουσίας από το “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”, 
επέστρεψε στην Τρίπολη όπου τόσο πολύ έχει 
αγαπηθεί.

Σε αυτά τα νέα πρόσωπα πρέπει να προστεθεί 
και ο Τάσος Δουβίκας. Ο νεαρός επιθετικός 
μετά από μια περίοδο στις ακαδημίες του 
ΑΣΤΕΡΑ έδειξε ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις 
προκειμένου να αποτελέσει μία δυνατή λύση 
για τον Στάικο Βεργέτη, στην επιθετική γραμμή 
της ομάδας.

Επτά ποδοσφαιριστές απέκτησε ο ΑΣΤΕΡΑΣ αυτό το καλοκαίρι

4. Πασαλίδης Τριαντάφυλλος 
19.07.96 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ

8. Munafo Juan 
20.03.88 ΜΕΣΟΣ

9. Isnaldo Eugenio 
07.01.94 ΜΕΣΟΣ

10. Madinda Levy 
11.06.92 ΜΕΣΟΣ

20. Jang Gyeol-Hee 
04.04.98 ΜΕΣΟΣ

28. Δουβίκας Τάσος
02.08.99 ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ

38. Kumadey Robert 
01.06.99 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΤΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ

Isnaldo 
Eugenio

Madinda 
Levy 

Munafo 
Juan

Δουβίκας 
Τάσος

Jang 
Gyeol-Hee 
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Αποκτήστε τώρα εντελώς δωρεάν
την κάρτα µέλους της ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΕ
και επωφεληθείτε των πολλών
προνοµίων µας

Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας
στην ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΕ,  από 11,50€/µήνα!

S P O R T S  M E D I C A L  E Q U I P

Δημητρακοπούλου 19, Τρίπολη
Τηλ.: 2710 22 28 38 • e-mail: info@medicin.gr

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ σε μια 
έμπρακτη κίνηση στήριξης και εμπιστοσύνης 
προς το έργο και τη δουλειά που γίνεται στις 
ακαδημίες της ομάδας μας, υπέγραψε επαγ-
γελματικά συμβόλαια με εννέα ποδοσφαιρι-
στές από την Κ20.

Αυτά τα παιδιά, τα οποία μαζί με όλους τους 
συμπαίκτες τους αποτέλεσαν τον βασικό 
κορμό της Κ17 που έφτασε μέχρι τον τελικό 
του FINAL 4 και κέρδισε τους επαίνους της 
ποδοσφαιρικής Ελλάδας, έχουν όλες τις 
προδιαγραφές για ν’ αποτελέσουν το μέλ-
λον και την κινητήριο δύναμη του ΑΣΤΕΡΑ.  

Η ευκαιρία που δίνει ο ΑΣΤΕΡΑΣ σε αυτούς 
τους ποδοσφαιριστές όπως και σε όλα τα 
παιδιά των ακαδημιών, είναι μοναδική για τα 
ελληνικά δεδομένα και την κέρδισαν με τη 
σκληρή δουλειά και το ταλέντο τους. 

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ δίχως διακρίσεις δίνει την 
ευκαιρία εξέλιξης σε όλα τα παιδιά, είτε 
έγιναν επαγγελματίες είτε όχι στην πα-
ρούσα φάση. Αυτό που πρέπει να κάνουν 
όλα τα παιδιά των ακαδημιών μας είναι να 
συνεχίσουν να δουλεύουν καθημερινά και 
να έχουν σεμνότητα και ταπεινότητα σε 
όλες τις δραστηριότητες τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΥ
 “Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, και σε 
αυτά που έγιναν επαγγελματίες και σε αυτά 
που ακολουθούν. Η σκληρή δουλειά και το 
να παραμείνουν προσγειωμένοι μπορούν 
να αποτελέσουν σπουδαία εφόδια για το 
μέλλον τους. Ο ΑΣΤΕΡΑΣ δείχνει με ακόμη 
μία κίνηση το πόσο πιστεύει στο ταλέντο 
που υπάρχει στις ακαδημίες του. Εύχομαι 
αυτά τα παιδιά να μας αναγκάσουν στο 
άμεσο μέλλον να τους θαυμάσουμε ξανά.” 

Η... Nouvelle Vague του ΑΣΤΕΡΑ!

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ20 ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ 

Γιώργος Κανελλόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/2000
ΘΕΣΗ: ΜΕΣΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 24

Βασίλης Τσέκος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/01/2000
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ  / ΑΡΙΘΜΟΣ: 26 

Κυριάκος Γλέζος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 12/06/2000
ΘΕΣΗ: ΜΕΣΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 29 

Μανώλης Ντίνε
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 09/02/2000
ΘΕΣΗ: ΜΕΣΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 32 

Γιώργος Αντζουλάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 04/02/2000
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 42 

Γιάννης Χριστόπουλος 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22/06/2000
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 45 

Γιώργος Ζήσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23/04/1999
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 67 

Γρηγόρης Φωτόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/04/2000
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 80

Παναγιώτης Διαμαντόπουλος 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21/03/2000
ΘΕΣΗ: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ: 96



#SKIRITIDA RUN #2
ΜΙΑ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΣΚΙΡΙΤΙΔΑ!
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Το δεύτερο Skiritida Run πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 10 Ιουνίου και άφησε 
έντονα συναισθήματα στους 3.000 
δρομείς και επισκέπτες που κατέκλυσαν 
το Δάσος Σκιρίτιδας και την Αρκαδική 
Οικολογική Φάρμα.

Με τη συμμετοχή σε όλους τους αγώνες 
δρόμων να ξεπερνά κάθε προσδοκία, το 
Skiritida Run ανανέωσε το ραντεβού του 
με τους πιστούς του φίλους, αλλά και 
τους μελλοντικούς δρομείς που θα το 
αγκαλιάσουν, για τον Ιούνιο του 2018.

Οι αγώνες σε όλες τις κατηγορίες είχαν 
υψηλό επίπεδο και μοναδικές επιδό-
σεις, ενώ οι χρονομετρήσεις έγιναν από 
το Νίκο Πολιά και την αξιοπιστία της 
εταιρείας All About Running. Στα 5 χιλιό-
μετρα πρώτη το νήμα έκοψε η κορυφαία 
Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος Ράνια 
Ρεμπούλη, με χρόνο 19:14. Η αθλήτρια 
της Stoiximan.gr, μεγάλου χορηγού 
του Skiritida Run, κέρδισε τον αγώνα 
και το μεγάλο χειροκρότημα δρομέων 

και επισκεπτών, ενώ στους άνδρες την 
πρώτη θέση κατέλαβε ο Αντριάνο Πίριου 
με χρόνο 19:27. Στο συγκεκριμένο αγώ-
νισμα την 3η θέση κατέλαβε ο διεθνής 
ποδοσφαιριστής Χρήστος Τασουλής.

Στα 10 χιλιόμετρα ο Γιάννης Λαγός από 
τη Stoiximan Running Team με επίδοση 
41:41 ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του 
βάθρου, ενώ η Γιώτα Ασημάκου με 
χρόνο 48:01 ήταν η μεγάλη νικήτρια στα 
10 χιλιόμετρα γυναικών.

Στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου ο 
Γιώργος Δαμουλάκης με χρόνο 1:33:58 
αναδείχθηκε μεγάλος νικητής, ενώ στις 
γυναίκες το νήμα έκοψε πρώτη η Μάτα 
Κλησάρη από τους Μαραθωνοδρόμους 
“Δρομείς Αργολίδας” με χρόνο 1:42:54.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Skiritida 
Run ευχαρίστησε θερμά το μεγάλο 
χορηγό της διοργάνωσης, την κορυφαία 
εταιρεία διαδικτυακού στοιχήματος στην 
Ελλάδα, Stoiximan.gr για την καθολική 

υποστήριξη στην ιδέα του Skiritida Run.
Επίσης, καθοριστική ήταν συμβολή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 
διεξαγωγή της διοργάνωσης του 2017, 
όπως επίσης και των άλλων χορηγών 
του αγώνα: VOLTON, ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟ-
ΛΗΣ, A-FARM.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στα 
μπλουζάκια που φόρεσαν οι δρομείς, 
της εταιρείας Capelli Sport και τα οποία 
κέρδισαν τις εντυπώσεις για το σχεδια-
σμό και την άνεση που παρείχαν στους 
δρομείς.

Τα ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ, προσφορά του 
ομίλου εταιρειών ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ δρόσιζαν 
τους δρομείς σε όλα τα αγωνίσματα, 
ενώ οι μπανάνες Fyffes βοήθησαν στο 
να αναπληρωθεί η χαμένη ενέργεια μετά 
τον τερματισμό.

Τα αναψυκτικά ΛΟΥΞ και ο χυμός ροδιού 
και μήλου ARCAFROZ, έδωσαν ξεχω-
ριστό χρώμα στο σημείο τερματισμού, 

ενώ το μασάζ από τον φυσικοθεραπευτή 
Γιώργο Μουστόγιαννη και το τιμ του 
πρόσφεραν άμεση αποκατάσταση στους 
δρομείς του Skiritida Run.

Στο open barbeque που ακολούθησε, 
τα βιολογικά κρέατα της A-FARM με 
καταστήματα σε Γλυφάδα (Γούναρη 196) 
και Τρίπολη (Λεωφόρος ΟΗΕ 42) και 
τα κρασιά ΤΡΟΥΠΗ, πρόσφεραν στους 
3.000 δρομείς και επισκέπτες μοναδι-
κές γεύσεις στο μαγευτικό θέατρο της 
Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας.

Τέλος, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους τους εθελοντές για την προσπά-
θεια που κατέβαλαν.

Με μότο “εχθρός του καλού είναι πάντα 
το καλύτερ” και με γνώση των τομέων 
που επιδέχονται μεγάλης βελτίωσης, 
η Οργανωτική Επιτροπή ανανέωσε το 
ραντεβού με δρομείς και επισκέπτες για 
το Skiritida Run #3!
ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΦΙΛΟΙ…


