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Μετά από 10 χρόνια απουσίας από την Α΄ κατηγορία , ο ιστορικός Αστέρας Αγρινίου
επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία της Αιτωλοακαρνανίας

Η ομάδα της Ντούτσαγας έκανε εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα του 2ου ομίλου
της Β΄ κατηγορίας και με χαρακτηριστική άνεση από την 1η αγωνιστική διατηρήθηκε
μέχρι το τέλος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Γιώργος Τζογάνης είναι και παραμένει η ψύχη και το σήμα κατατεθέν της ομάδας .
Βρίσκεται στην προεδρία του Αστέρα από το 1989 ( 24 χρόνια) και δεν είναι υπερβολικό
αυτό που όλοι ομολογούν ότι αν δεν υπήρχε αυτός δεν θα υπήρχε και η ομάδα. Η ταύτιση
του με τους ερυθρόλευκους είναι παροιμιώδης, μιας και είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος
στον χώρο του τοπικού ποδόσφαιρου.

(O πρόεδρος του Αστέρα Γ.Τζογάνης με τον πάικτη-προπονητή Π.Βραχωρίτη)
Εκτός από τον πρόεδρο η διοίκηση αποτελείται από τους Β. Τζογάνη, Γ. Μπαλάσκα, Π.
Στεργίου, Σ. Πατσέα, Ν. Τασούλη, Α. Γουργολίτσα, Γ. Φωτόπουλο , Γ. Αλεξόπουλο.
Ο Αστέρας είναι μετά τον Παναιτωλικό η αρχαιότερη ομάδα στην πόλη του Αγρινίου και
η ίδρυση της προσδιορίζεται το 1930. Η εγγραφή της όμως στην ομοσπονδία (ΕΠΟ)
ήρθε αρκετά αργότερα (αρ. μητρώου 2679) . Αγωνίστηκε αρκετά χρόνια στη δεκαετία
του ΄80 στην Δ΄ εθνική. Κατέκτησε το Kύπελλο της ΕΠΣΝΑ την σεζόν 1983-84 κερδίζοντας
τον Α.Ο. Παπαδάτων 1-0 με γκολ του Γιώργου Συρρόκου , ενώ είχε ακόμη μια παρουσία
στον τελικό της διοργάνωσης την σεζόν 1986-87 όταν έχασε από τον Τρικαρδο Κατοχής
με 1-0.
Έχει συνεχή παρουσία στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΝΑ και η βάση της παραμένει η
περιοχή της Ντούτσαγας που βρίσκεται στο Νότιο μέρος της πόλης.
Φέτος η ερυθρόλευκη ομάδα απέδειξε την ανωτερότητα της από την αρχή του
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πρωταθλήματος όταν και πήρε το προβάδισμα στη βαθμολογία χωρίς να το χάσει
ποτέ. Τερμάτισε άνετα στην 1η θέση με 64 βαθμούς, 8 περισσότερους από την 2η ΑΕΚ
Αγ. Κων/νου από την οποία γνώρισε όμως και τις δύο ήττες που έχει στο πρωτάθλημα.
Βασικό του όπλο ήταν η δυνατή του άμυνα που μόλις με 14 παθητικά γκολ αναδείχτηκε
η καλύτερη στην κατηγορία .

(Φωτό από την γιορτή ανόδου της ομαδας)

Το ρόστερ του Αστέρα ήταν ένα κράμα από έμπειρους και νεαρούς ποδοσφαιριστές
που δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες στους αγώνες . Ξεκίνησε με προπονητή
τον Νίκο Κοκώνη, όμως στα μέσα του πρωταθλήματος αντικαταστάθηκε από τον
Πάνο Βραχωρίτη
που είχε διπλό ρολό παίκτη –προπονητή στην ομάδα.
Πέτυχε 20 νίκες στους 26 αγώνες που έδωσε και σημείωσε 54 γκολ. Πρώτος σκόρερ
στην ομάδα αναδείχτηκε ο Κώστας Μυρισιώτης με 22 γκολ γιος του παλιού
ποδοσφαιριστή της ομάδας Γιώργου Μυρισιώτη (Πίτσας). Ακολούθησαν ο Βαγγέλη
ς Κοκώνης
με 8 γκολ , οι
Αντώνης Ταμπάκης
και
Σπύρος Κοκώνης
με 6 γκολ , ενώ από 3 γκολ σημείωσαν οι
Αντώνης Τριάντης
και Πάνος Βραχωριτης.
Τις περισσότερες συμμετοχές είχαν ο τερματοφύλακας Κώστας Γώγος , ο Παρασ
κευάς Σαμψωνας
,ο
Σπύρος Κωστάκης
, φυσικά ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο
Δημήτρης Γκουρνέλος
, ο Πάνος Βραχώριτης και ο 43χρονος
Νίκος Παπαθανάσης
ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης του Αστέρα ο οποίος φέτος επέστρεψε στην ομάδα
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την οποία είχε υπηρετήσει πιστά για 5 συνεχόμενα χρόνια στο παρελθόν. Σημαντική
ήταν και η βοήθεια των έμπειρων
Δημήτρη Νικολόπουλου
και
Βαλάντη Ζώη
που έβαλαν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι στην άνοδο των κόκκινων.
Ο πρόεδρος του Αστέρα Γιώργος Τζογάνης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παρελθόν,
στο παρόν αλλά και το μέλλον της ομάδας του Αγρινίου. «Μετά από 10 χρόνια είμαστε
και πάλι στην Α΄ κατηγορία . Από το 1994 μέχρι και το 2002 αγωνιζόμασταν συνεχώς
στην 1η κατηγορία αλλά αποσυρθήκαμε από αυτή για οικονομικούς λόγους. Δεν
παρατήσαμε την ομάδα και συνειδητά υποβιβαστήκαμε στη Γ΄ κατηγορία για να την
ξαναφτιάξουμε από την αρχή με παιδιά δικά μας από τη γειτονιά και όχι μόνο. Φέτος
διαθέταμε ένα πολύ καλό ρόστερ αλλά κυρίως είχαμε πολύ καλά παιδιά και
καταφέραμε με πολύ καλή πορεία να πάρουμε το πρωτάθλημα χωρίς πρόβλημα.
Είμαι στην ομάδα από το 1984 αρχικά σαν γενικός αρχηγός όταν παίζαμε στη Δ΄ εθνική
και μετά όταν αποσύρθηκαν οι παλιοί παράγοντες για να μη διαλυθεί η ομάδα της
γειτονιάς μου ανέλαβα πρόεδρος σε ηλικία 30 ετών και μέχρι σήμερα δεν εγκατέλειψα
ποτέ την ομάδα. Θυσίασα μια ζωή ολόκληρη στον Αστέρα , προσπαθώ πάντα για το
καλύτερο της ομάδας και για τα νέα παιδιά. Μας παρέχει το γήπεδο του Καραπαππά ο
Δήμος Αγρινίου το οποίο όμως συντηρούμε πάρα πολύ καλά εμείς και παράλληλα το
έχουν και άλλες ομάδες σαν έδρα. Είμαστε στον Αστέρα και θα είμαστε όσο είμαστε εν
ζωή. Οι οικονομικές μας δυνατότητες είναι περιορισμένες , οι ποδοσφαιριστές μας δεν
αμείβονται και προσπαθούμε να δώσουμε ορισμένα οδοιπορικά σε μερικούς παίκτες μας
που τα έχουν ανάγκη. Είμαστε 5-6 άτομα που έχουμε αναλάβει το κύριο οικονομικό
βάρος και με ορισμένες άλλες βοήθειες προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα».
Για τις επόμενες κινήσεις ο κ.Τζογάνης υπογραμμίζει: «Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε το
τοπικό ποδόσφαιρο στο Αγρίνιο και να καθιερωθούμε για πολλά χρόνια στην Α΄
κατηγορία. Υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που θέλουν να έρθουν στον Αστέρα και
αρκετός κόσμος έχει διάθεση να ασχοληθεί και να βλέπει αγώνες τοπικού ποδόσφαιρου
. Θα κάνουμε λιτές μεταγραφές χωρίς υπερβολές και σπατάλες όπως επίσης θα
επιλέξουμε και προπονητή που να καταλαβαίνει τις οικονομικές μας δυνατότητες.
Θέλουμε με τη βοήθεια του Δήμου να αναμορφώσουμε το γήπεδο μας να
τοποθετήσουμε προβολείς να κατασκευάσουμε και μια εξέδρα ώστε να έρθουν κοντά
μας αρκετά νέα παιδιά, από όλη την πόλη . Ο Αστέρας δεν είναι μόνο από την
Ντούτσαγα αλλά είναι Αστέρας Αγρινίου.»
Όσον αφορά την αλλαγή προπονητή που έγινε στα μέσα της περιόδου ο 54χρονος
πρόεδρος των ερυθρόλευκων τόνισε. «Με τον Νίκο τον Κοκώνη μας συνδέει μεγάλη
φιλία και έχει σημαντικό μερίδιο στην άνοδο μας. Εγώ δεν ήθελα να αποχωρήσει όμως
το πρόβλημα ήταν ο αδελφός του ο Βαγγέλης. Όπου και αν πηγαίναμε δημιουργούσε
προβλήματα γιατί τσακωνόταν με αντιπάλους ακόμη και με συμπαίκτες του. Του έκανα
πολλές φορές συστάσεις να σταματήσει, χωρίς αποτέλεσμα. Ζήτησα από τον Νίκο να
αποχωρήσει από την ομάδα . Ο Νίκος όμως μου είπε ότι εμείς είμαστε οικογένεια και θα
φύγουμε όλοι μαζί. Έτσι αποχώρησαν και τα δύο παιδιά του Νίκου μαζί με τον Βαγγέλη.
Ο Νίκος έχει βοηθήσει αρκετά τον Αστέρα όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα
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χρόνια με την παρουσία του. Συνεχίσαμε με τον Πάνο τον Βραχωρίτη , ενώ πήραμε και
άλλα δυο παιδιά από τις Ελπίδες που αγωνίζονταν σαν μικροί, τον Ντόβα και τον
Τριάντη.»

Ο Παναγιώτης Βραχωρίτης σε δηλώσεις του για την επιτυχία της ομάδας του δήλωσε. «
Ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά , εγώ ανέλαβα την ομάδα τα Χριστούγεννα σε διπλό
ρολό . Σίγουρα υπήρχε ένα σημαντικό έργο από τα παιδιά που αποχώρησαν από την ομάδα
ήμασταν στην 1η θέση και στόχος μας ήταν να διατηρηθούμε εκεί μέχρι το τέλος.
Αρχικά δεν είχαμε στόχο την άνοδο αλλά τελικά καταφέραμε να τερματίσουμε
ψηλότερα από όλους και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Με εξαίρεση την ΑΕΚ πιστεύω ότι
στα υπόλοιπα ντέρμπι δείξαμε χαρακτήρα και τα κερδίσαμε μέσα –έξω. Είμαστε μια
πολύ έμπειρη ομάδα και στηριχτήκαμε σε αυτή. Μεγάλο αβαντάζ είναι το γήπεδο μας
γιατί έχουμε πολύ καλή συμμετοχή στις προπονήσεις , αφού δεν αναγκαζόμαστε να
ψάχνουμε κάθε μέρα για κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια αρκετά καλή υποδομή για τη
νέα χρονιά που θα βοηθήσει . Χρειαζόμαστε αρκετές προσθήκες γιατί είναι μεγάλη η
διάφορα ανάμεσα στις δυο κατηγορίες. Εγώ έχω βλέψεις να ασχοληθώ προπονητικά
αλλά θα μιλήσω και με την ομάδα και αν υπάρξει άλλος προπονητής θα ακολουθήσω
κανονικά το πρόγραμμα. Θέλω να αφιερώσω το πρωτάθλημα στον πρόεδρο που κρατά
ζωντανή την ομάδα τόσα χρόνια και τελικά τα καταφέραμε να ανέβουμε στην Α΄
κατηγορία».
Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που ζούμε όλοι μας δυστυχώς ο αθλητισμός
είναι από τα πρώτα θύματα της κρίσης . Κάθε χρόνο όλο και λιγότερες ομάδες
δηλώνουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΝΑ (η Α΄ κατηγορία φέτος έγινε με 13
ομάδες) και γίνονται περισσότερες αυτές που εγκαταλείπουν την προσπάθεια.
Η παρουσία του Γιώργου Τζογάνη αποτελεί ευλογία για την ομάδα του Αστέρα της
οποίος έχει γίνει πλέον συνώνυμο.
Ο Αστέρας έχει τους ανθρώπους αλλά και την δυναμική σαν σωματείο , ώστε να έχει
συνέχεια και κόντρα στα σημεία των καιρών να προσφέρει καλές συνθήκες άθλησης
στην νεολαία της πόλης μας.
Γ.Μ. απο την εφημερίδα "Γεγονός"
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