
Ενηµέρωση για την µετακίνηση των φιλάθλων 

 

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ενηµερώνει τους φίλους της οµάδας 

που θα µετακινηθούν µε δικά τους µεταφορικά µέσα, ότι θα εισέλθουν 

στον εσωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ ΠΕΖΟΙ από τις Πύλες 19 και 20, οι 

οποίες είναι στην ανατολική πλευρά του Σταδίου (από Λεωφόρο 

Κηφισίας). 

 

Η µετακίνηση τους ΠΡΕΠΕΙ να γίνει µέσω Λεωφόρο Κηφισίας, 

Αρτέµιδος και Ανατολική Είσοδο ΟΑΣΑ. 

 

Για όσους φίλους της οµάδας µετακινηθούν προς το ΟΑΚΑ µε ηλεκτρικό 

σιδηρόδροµο, η αποβίβαση τους ΠΡΕΠΕΙ να γίνει στον σταθµό της 

«Νερατζιώτισσας» 

 

Το µεσηµέρι του Σαββάτου αναχωρούν τα λεωφορεία 

 

Οι φίλοι του Αστέρα που θα µετακινηθούν µε λεωφορεία, θα πρέπει να 

βρίσκονται το Σάββατο 11 Μαΐου στις 2 µ.µ. στην Πλατεία Άρεως. Η 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ των λεωφορείων θα γίνει στις 2.30 µ.µ. 

 

Παρακαλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν εγκαίρως στην Πλατεία 

Άρεως, γιατί δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην αναχώρηση των 

λεωφορείων. 

 

Στο τελικό στάδιο η διάθεση εισιτηρίων του τελικού 

 

Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ γνωστοποιεί στους φιλάθλους της πώς 

θα συνεχιστεί και αύριο Παρασκευή 10 Μαίου (µέχρι τις 9 µ.µ.) και το 

Σάββατο 11 Μαίου µέχρι τις 12 το µεσηµέρι, η διάθεση εισιτηρίων για 

τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. 

 

Στα τρία σηµεία διάθεσης εισιτηρίων στην Αθήνα, την ηµέρα του αγώνα 

και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα εισιτήρια, η διάθεση τους θα γίνεται 

µέχρι τις 6 µ.µ. 

 

Προς ενηµέρωση των φιλάθλων τα διαθέσιµα εισιτήρια είναι: 1.000 των 

10 ευρώ στις Θύρες 17, 20 και 1.000 των 25 ευρώ στη Θύρα 24. 

 

Απαραίτητη επισήµανση για τους ενδιαφερόµενους είναι πώς δεν θα 

πωλούνται εισιτήρια στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (ηµέρα του τελικού) και 

είναι απαραίτητη η κατοχή εισιτηρίου ανεξαρτήτου ηλικίας. 

 



Ο δρόµος προς τον τελικό του Κυπέλλου 

 

Οκτώ παιχνίδια χρειάστηκαν για να παίξει ο Αστέρας στον τελικό του 

Κυπέλλου Ελλάδος, αποκλείοντας κατά σειρά την Λάρισα, τον 

Ολυµπιακό Βόλου, τον Πλατανιά και τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά τα 

αποτελέσµατα του Αστέρα στη φετινή διοργάνωση έχουν ως εξής: 

 

12-12-2012: Λάρισα-Αστέρας   0-0 

22-12-2012: Αστέρας-Λάρισα   4-1 

9-1-2013: Ολυµπιακός Βόλου-Αστέρας 1-1 

23-1-2013: Αστέρας-Ολυµπιακός Βόλου 2-0 

27-2-2013: Πλατανιάς-Αστέρας  1-2 

14-3-2013: Αστέρας-Πλατανιάς  3-1 

17-4-2013: ΠΑΟΚ-Αστέρας   2-1 

27-4-2013: Αστέρας-ΠΑΟΚ   2-0 

- Ο Αστέρας έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έχοντας 

απολογισµό πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και µόλις µία ήττα µε 

τέρµατα 15-6. 

- Τα δέκα πέντε γκολ του Αστέρα στη φετινή διοργάνωση έχουν 

σηµειώσει οι: Χρήστος Καλαντζής (4), Τσίµο Ναβάρο και 

Φερνάντο Ουσέρο (3), Πάµπλο Ντε Μπλάσις (2), Ρούµπεν Ράγιος, 

Λαουτάρο Φορµίκα και Σεµπάστιαν Μπαρτολίνι (1). 

 

 


