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Star Academy

Το Μάιο 2018 επισημοποιήθηκε η συνεργασία της
Ακαδημίας Star Volley Academy με το τμήμα
volley του Αστέρα Νίκαιας. Μόλις είχε
ολοκληρωθεί μια επιτυχημένη 3ετής συνεργασία
με ένα άλλο φίλο σωματείο και ο πήχης έπρεπε να
ανέβει ακόμη πιο ψηλά. Μαζί με τους
υπεύθυνους του Αστέρα και μετά από μακρά
περίοδο σχεδιασμού και προγραμματισμού,
συμφωνήσαμε ένα απαιτητικό αναπτυξιακό
σχέδιο για τις Ακαδημίες αλλά και για τις
αγωνιστικές ομάδες volley του συλλόγου το οποίο
εξελίσσεται μέχρι σήμερα με ακρίβεια και ήδη
έχει αρχίσει να παράγει τα πρώτα πολύ θετικά
αποτελέσματα.
Το κοινό όραμα ήταν και παραμένει η δημιουργία
επαγγελματικών υποδομών στο ερασιτεχνικό
volley οι οποίες αναπτύξουν και θα εξελίξουν
νεαρές αθλήτριες σε όλες τις κατηγορίες.
Από την άλλη, ανταποκρινόμενοι στην αγάπη και
υποστήριξη των οικογενειών που εμπιστεύονται
τα παιδιά τους στην Ακαδημία μας, σε
συνεργασίας με τον αθλητικό σύλλογο διαθέτουμε
ένα πλήρες εύρος ανταποδοτικών υπηρεσιών οι
οποίες ενισχύουν την προσπάθεια των αθλητριών,
των οικογενειών, της Ακαδημίας και του
αθλητικού συλλόγου ευρύτερα όπως ενδεικτικά
αναφέρονται:
●

Πλούσιο αθλητικό υλικό

●

Αθλητικός εξοπλισμός

●

●

●

●

●

●

●

Ασφαλιστική και πρωτοβάθμια ιατρική
κάλυψη αθλητών και αθλητριών ακαδημιών
εντελώς δωρεάν
Ολοκληρωμένη
(επαγγελματίας
δημοσιογράφος)

δημοσιογραφική κάλυψη
φωτογράφος, μακετίστας,

Συνεργασία με όλα τα μέσα επικοινωνίας και
προβολής
Χορηγική οικονομική υποστήριξη
Νομική υποστήριξη από ειδικευμένη ομάδα
νομικών
Εκτυπωτικά μηχανήματα καρτών μελών,
διαφήμισης και προβολής και πολλά άλλα.
Μια από τις σημαντικότερες ενέργειες που
υλοποιήσαμε και την οποία θα αναπτύξουμε
ακόμη περισσότερο την προσεχή αθλητική
περίοδο ήταν η στρατηγική συνεργασία με τον
εγνωσμένης αξίας προπονητή Κυριάκο
Καμπερίδη ο οποίος με το ρόλο του Τεχνικού
Συμβούλου επιμελείται τη διαρκή
επιμόρφωση των προπονητών των
αναπτυξιακών τμημάτων, την οργάνωση της
Ακαδημίας με επικαιροποιημένα εγχειρίδια,
την παρακολούθηση των νεαρών αθλητριών
και πολλά άλλα τα οποία επιθυμούμε να
αναπτύξουμε επεκτείνοντας αυτή τη
συνεργασία με επιλεγμένη ομάδα συνεργατών.
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Επιπρόσθετα σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλογο δε διστάσαμε
να επενδύσουμε στη δημιουργία και διαμόρφωση καλύτερων
αθλητικών χώρων υποστηρίζοντας τα αντίστοιχα προγράμματα του
Δήμου (ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι διαρκώς υποστηρίζει τις
προσπάθειες αναβάθμισης του ερασιτεχνικού αθλητισμού της
περιοχής) αναλαμβάνοντας δύο πολύ σημαντικά έργα τα οποία
αναβάθμισαν την εικόνα του σταδίου που φιλοξενεί τις αθλητικές
δραστηριότητες των ομάδων υποδομών και αγωνιστικών ομάδων
volley του Αστέρα Νίκαιας.
●
●

Γι'αυτόν τον κόσμο...
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΟΜΑΔΑ

Δάπεδο γηπέδου
Καινούργια καθίσματα στην εξέδρα του γηπέδου

●

Τα έργα αυτά είναι μόνον η αρχή ! Για το 2019 προγραμματίζουμε
από κοινού να ενώσουμε εκ νέου τις δυνάμεις μας και σε
συνεργασία με τους χορηγούς της Star Volley Academy, να
επενδύσουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ποσό σε ένα έργο υποδομής
που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού volley στην
περιοχή για τις επόμενες 10ετίες !
Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή.
Η ουσία βρίσκεται όπως αναφέρθηκε σε άλλα σημείο από τους
προπονητές, η διαρκής αθλητική δράση την οποία προσφέρουμε στις
αθλήτριες της Ακαδημίας μέσω της συμμετοχής σε τουρνουά,
εκδηλώσεις, camps κλπ. καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν είναι
υπερβολή να αναφέρουμε ότι οι ομάδες υποδομών του Αστέρα
Νίκαιας πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχής σε
τουρνουά volley στις αναπτυξιακές κατηγορίες. Αυτό θα το
συνεχίσουμε και θα το ενισχύσουμε. Πρωτεργάτες πίσω από αυτή τη
μεγάλη προσπάθεια βρίσκεται η ομάδα των προπονητών (Νίκος
Μαρμαρινός, Κώστας Βενεκές και Μπέτυ Δουρδουλάκη) και οι
ακούραστοι υπεύθυνοι
Αθηνά Γεωργοπούλου και
Νίκος
Μπουλούμπασης.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΙΚΗ
Κόντρα
στην
Ένωση Ιλίου
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Η επένδυση σε χρόνο, ενδιαφέρον και αγάπη για αυτό που γίνεται,
είναι τεράστια. Τα αποτελέσματα φυσιολογικά είναι εξαιρετικά κα
αναμένουμε να εκτοξευτούν στο προσεχές μέλλον.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και κηδεμόνες των νεαρών
αθλητριών για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στο
εγχείρημα του Asteras project.
Η Ακαδημία Star Volley σε συνεργασία με τον Αστέρα Νίκαιας,
παραμένει δεσμευμένη στη διαρκή ανάπτυξη των νεαρών αθλητριών
volley

Β. Τζώρτζης

Διευθυντής Ακαδημίας Star Volley
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Πριν δύο μόλις χρόνια ξεκίνησε στον
αθλητικό σύλλογο του Αστέρα
Νίκαιας η αγωνιστική διαδρομή της
νεοσύστατης
γυναικείας
ομάδας
volley στις τοπικές κατηγορίες. Ο
στόχος από την πρώτη στιγμή ήταν ο
βασικός κορμός να αποτελείται από
αθλήτριες της Ακαδημίας οι οποίες
με την προσθήκη κάποιων άλλων
νεαρών αθλητριών να επιτύχουν την
άνοδό
τους
από τις
τοπικές
κατηγορίες στη Β’ Εθνική.
Πράγματι με σκληρή δουλειά και
επιμονή, ο στόχος επιτεύχθηκε και η
ομάδα πλέον μετά από δύο διαδοχικές
ανόδους, αγωνίζεται στη Β΄ Εθνική
κατηγορία.
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Γυναικεία Ομάδα
Πριν δύο χρόνια δημιουργήθηκε η ιδέα
μιας γυναίκας ομάδας αποτελούμενες
από αθλήτριες της Ακαδημίας αλλά
επενδύοντας και σε κάποιες αθλήτριες
νεαρές που δουλεύοντας μαζί τους θα
αναιβουμε άμεσα στην Β εθνική
ξεπερνώντας το εμπόδιο των δύο
κατηγοριών. Καταφέραμε με πάρα
πολύ σκληρή δουλειά σε ολους τους
τομείς να δημιουργήσουμε ένα σύνολο
κατακτώντας
δύο
συνεχόμενα
πρωταθλήματα και φέτος μαζί με τον
βασικό κορμό εκείνης της ομάδας που
ξεκίνησε
αυτή
την
"ιστορια",να
βρισκόμαστε και να πρωταγωνιστούμε
στο φετινό πρωτάθλημα.
Σίγουρα έχουμε το ταλέντο μέχρι και
να ξαναβγουμε φέτος πρωταθλητές
αλλά το πιο βασικό για εμένα αλλά και
για
τον
σύλλογο
είναι
να
παρουσιάζουμε στο γήπεδο μια ομάδα
που θα δίνουν οι αθλήτριες το 100%
Για την νίκη της ομάδας και για να
κάνουν χαρούμενους τους φιλάθλους
μας που δυόμιση χρόνια τώρα μας
ακολουθούν και μας στηρίζουν σε κάθε
γήπεδο,σε κάθε συνθήκη.
Πέρα από τις προσωπικές νίκες και την
ανάδειξη
αθλητριών...Είναι
να
πιστεύουμε σε έναν σύλλογο,μια
ιδέα...και ο Αστερας και οι φίλαθλοι
του,το αξίζουν πέρα για πέρα αυτό.

Πράγματι με σκληρή δουλειά
και
επιμονή,
ο
στόχος
επιτεύχθηκε και η ομάδα
πλέον μετά από δύο διαδοχικές
ανόδους, αγωνίζεται στη Β΄
Εθνική κατηγορία. Στις αρχές
του
καλοκαιριού
2018,
συμφωνήθηκε η προσθήκη
ορισμένων έμπειρων αθλητριών
με σκοπό από τη μια να
επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν
καλύτερη αγωνιστική παρουσία
της ομάδας στη μεγαλύτερη
κατηγορία αλλά κυρίως για να
δοθεί η ευκαιρία στις νεότερες
αθλήτριες
να
αποκτήσουν
συμμετοχές, εμπειρίες και
παραστάσεις
σε
συνθήκες
πρωταθλητισμού
και
ανταγωνισμού
στις
μεγαλύτερες κατηγορίες χωρίς
να αλλάξει σημαντικά το
«μίγμα» εκείνο των αθλητριών
στο οποίο ο σύλλογος έχει
επενδύσει στην ανάπτυξή τους
την τελευταία 2ετία.
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O extra παίχτης και η
τονωτική ένεση της ομάδας. Οι
άνθρωποι που ακολουθούν
παντου για να εμψυχώσουν τα
κορίτσια, να πανηγυρίσουν τις
νίκες και να συμπαρασταθούν
στις ήττες. Μια ομαδα γονιών
και φιλων που ολοένα και
μεγαλώνει
και
το
χειροκρότημα γινεται όλο και
πιο δυνατό.
Ολοι ενωμένοι, μια παρέα με
ήθος προς τις παίκτριες ολων
των ομάδων και με αγάπη για
τον αθλητισμό, γεμίζουν σε
καθε αγωνιστικη τα γήπεδα
και γινεται ΠΑΤΑΓΟΣ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Προπονητής Γυναικείας ομάδας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ

Β.

01.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

30

02.ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

23

03.ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ

23

04.ΘΡΙΑΜΒΟΣ

22

05.ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ

21

06.ΜΙΛΩΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

18

07.ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

12

08.ΑΙΟΛΟΣ ΤΑΥΡΟΣ

10

09.ΑΛΙΜΟΣ

9

10.ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

9

11.ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3

12.ΑΜΙΛΛΑ
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Η ατμόσφαιρα που δημιουργείται
σε
κάθε
παιχνίδι
ειναι
εντυπωσιακή αφού με πανό,
σημαίες, κόρνες και συνθήματα η
κερκίδα ξεχειλίζει απο πάθος και
ενέργεια και η γιορτή του βόλεϊ
ξεκινά.
Άλλωστε αυτός είναι ο στόχος.
Να έρθει ο κόσμος στα γήπεδα,
να δουν όλοι όμορφο βόλεϊ και να
δοθεί στα νέα παιδιά το κίνητρο
να
ασχοληθούν
με
τον
αθλητισμό.
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