
Ο Αστέρας παρουσίασε τις νέες φανέλες του 
 
Τις νέες φανέλες του για την αγωνιστική περίοδο 2012-13 παρουσίασε 
στην Περιφερειακή έκθεση «Αρκαδικό Πανόραμα» ο Αστέρας, οι οποίες 
κέρδισαν τα κολακευτικά σχόλια όλων. 
 
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Μποροβήλος τόνισε: 
«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο του επιμελητηρίου 
Αρκαδίας Γιάννη Μπουντρούκα, που είπαμε να παρουσιάσουμε στην 
Τρίπολη, την Αρκαδία, στο Μοριά την καινούργια εμφάνιση του 
Αστέρα, με την οποία θα ντυθεί τα επόμενα χρόνια. 
 
Ο Αστέρας, πέρα από την αθλητική του δραστηριότητα, είναι και ένα 
οικονομικό κύτταρο για την περιοχή μας. Ο Αστέρας ξεκίνησε από 
τις μικρές κατηγορίες, ως μία ομάδα από το πουθενά. Βρέθηκε 
γρήγορα στα σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας. Ο πρωταρχικός 
μας στόχος ήταν να καθιερωθεί αυτή η ομάδα στα σαλόνια του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Το καταφέραμε και τα τελευταία έξι χρόνια 
η ομάδα είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Πελοποννήσου στην 
κορυφαία κατηγορία.  
 
Το όραμα των δύο ανθρώπων κ.κ. Μπάκου και Καϋμενάκη των 
οποίων αποκλειστικό δημιούργημα είναι αυτή η ομάδα, δεν 
σταμάτησε εδώ, αλλά συνεχίζει παραπέρα. Ώριμος πλέον ο Αστέρας 
στην έκτη συνεχή παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία της Super 
League, θα προχωρήσει παραπέρα και θα μας εκπροσωπήσει στο 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Europa League. 
 
Αυτή λοιπόν τη σημαδιακή χρονική στιγμή, η ομάδα μας θα ντυθεί 
με την κορυφαία πραγματικά εταιρία στον κόσμο, τη NIKE και 
σήμερα με χαρά σας παρουσιάζουμε τις καινούργιες εμφανίσεις, τις 
οποίες ευχόμαστε να είναι τυχερές, να έχουν συνέχεια και να δούμε 
τον Αστέρα μας σε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και να είμαστε εδώ 
στο μέλλον να μιλάμε για μεγάλα κατορθώματα». 
 
Για τις νέες φανέλες και τη συνεργασία του Αστέρα με τη ΝΙΚΕ μίλησε ο 
εκπρόσωπος της ΝΙΚΕ Θεόφιλος Χριστοφορίδης «Στις δύσκολες εποχές 
που βιώνει η χώρα μας, το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένα κοινωνικό 
αγαθό προσιτό σε όλους. Είναι ο βασιλιάς των ομαδικών αθλημάτων, 
προσφέρει μοναδικές χαρές και συγκινήσεις.  
 
Η συνεργασία της ΝΙΚΕ με τον Αστέρα ήρθε στην καλύτερη δυνατή 
στιγμή και για τους δυο μας. Ο Αστέρας ανήκει πλέον στους 



κορυφαίους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το πάθος 
για τον αθλητισμό, ο άριστος επαγγελματισμός και το ήθος των 
ανθρώπων του Αστέρα, σε συνδυασμό με την κορυφαία αθλητική 
παγκοσμίως, ξεκινάνε φέτος μία δυνατή σχέση, μία σχέση με όραμα 
τη συνεχή εμπορική και αγωνιστική βελτίωση της ομάδας. 
 
Διότι το ποδόσφαιρο είναι ιδέα, είναι τρόπος ζωής και όλα αυτά που 
παρουσιάζουμε σήμερα είναι βασισμένα στην τεχνολογία Dri-Fit με 
σκοπό τη γρήγορη απορρόφηση του ιδρώτα και την ελάχιστη 
επιβάρυνση του αθλητή από το ρούχο.» 
 
Στη συνέχεια, η διοίκηση του Αστέρα δώρισε τη νέα φανέλα στον Αρκά 
επιχειρηματία Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, που ήταν ο κεντρικός 
προσκεκλημένος των εγκαινίων της έκθεσης και είχε τιμηθεί νωρίτερα 
από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. 
 


