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                                       Ανασύνταξη.....τώρα
                                       

Το παιχνίδι με τον Διαγόρα αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Κερατσινίου που πλέον 
Επιστρέφει στο “Παναγιώτης  Σαλπέας” για δύο κρίσιμα παιχνίδια κόντρα σε Πέλοπα
και Προοδευτική. Μέχρι τώρα, οι “Ροσονέρι” έχουν μαζέψει  τέσσερις βαθμους σε τρία 
Παιχνίδια, ενώ έχοντας κάνει και το ρεπό τους θέλουν τη νίκη για να ανέβουν βαθμολογικά 
και ψυχολογικά .  
Ολες αυτές τις ημέρες, ο Βασίλης Σπάθας και οι παίκτες του έχουν δουλέψει πάρα πολύ και 
είναι αποφασισμένοι για την επιστροφή στις νίκες.
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                                                          KERATSINI STORY    

Το Κερατσίνι ιδρύθηκε το 1923 από τους αείμνηστους  Μπίσκο και Διατσίγκο με την ονομασία ΑΟ Νεάπολη, που αργότερα έγινε η 
ΕΣΚΟ δηλ. η Ένωση Σωματείων Κερατσινίου Ορφέας. Υπήρξε ένα από τα τέσσερα ιδρυτικά σωματεία της Ε.Π.Σ. Πειραιά. 

Το 1926 η ομάδα έχοντας ριζώσει για τα καλά στο Κερατσίνι μετονομάστηκε σε Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Όμιλο (Κερατσίνι). 

Ο σημερινός σύλλογος έλαβε την τελική του μορφή το 1968 με τη συγχώνευση με την ΑΕ Νεάπολης 

. Από τον ΑΠΟ Κερατσίνι αναδείχθηκαν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστας Χού μης, που μεταγράφτηκε στη Ρουμανία, ο 
θρυλικός Βαγιακάκος, ο Χαμόδρακος, ο Πολίτης, ο Βάρναλης, ο Άγγελος Κρεμμύδας, και άλλοι πολλοί.. Επίσης, σπουδαίοι 
παράγοντες διετέλεσαν πρόεδροι του ΑΠΟ Κερατσίνι όπως οi Καλαμίτσης και Γκαμίλης (και πρόεδροι της ΕΠΣΠ), Μιλτιάδης 
Μαρινάκης, Κολοκοτρώνης, Κυδωνάκης, Μποσινάκης, Μαρα θιώτης, Καλαφάτης και άλλοι. Το 1991 το Κερατσίνι ανέβηκε για 
πρώτη φορά στην Δ’ Εθνική και το 1994 στη Γ’ Εθνική. Το 1997 ανεβαίνει ξανά στην Γ’ Εθνική Κατηγορία όπου παίζει μέχρι το 2000. 
Το 2004 ανέβηκε και πάλι στη Γ’ Εθνική. Έχει κατακτήσει 6 φορές το Κύπελλο Πειραιά και είναι ο πολυνίκης του θεσμού(τελευταία 
φορά πέρυσι 1-0 τον Αετό Κορυδαλλού). Φέτος επέστρεψε μετά από 13 χρόνια στην Γ Κατηγορία,κάνοντας το ντάμπλ

 Το 1994 έφτασε στον τελικό Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ελλάδος και έχασε στα πέναλτι (5-4) από τον Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Την 
περσινή περίοδο  Την περσινή περίοδο έφτασε έως τον ημιτελικό της εν λόγω διοργάνωσης όπου ηττήθηκε από την Ελπίδα 

Σκουτάρεως Σερρών στα πέναλτι .
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                                        Το Ρόστερ της ομάδας μας 
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                                                       ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

                        Βασίλης Σπάθας

Ο προπονητής μας έχει εντρυφήσει και ως 
ποδοσφαιριστής, αλλά και ως προπονητής στους 
τίτλους. Σαν αθλητής έχει πάρει δύο Κύπελλα Πειραιά 
με την Χαλκηδόνα(1998-1999) και ένα Πρωτάθλημα με 
τον Αρη Αμφιάλης(Α Πειραιά την περίοδο 2008-2009).

Σαν προπονητής της σεζόν 14-15 κατέκτησε το 
Πρωτάθλημα της Α Πειραιά με τον Ικαρο και τον 
επόμενο χρόνο, με την Προοδευτική(ρεκόρ 31-5-0), με 
τους “Βυσσινί” να ανεβαίνουν στην Γ Εθνική. Πέρυσι 
με το Κερατσίνι έκανε ντάμπλ στο Πειραιά και κέρδισε 
και την άνοδο και πάλι αήττητος, ερχόμενος τέλη 
Οκτώβρη και στο -2 από τον Αετό Κοορυδαλλού. 
Παράλληλα, έφτασε και μέχρι τον ημιτελικό του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών. 
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                                                     H BAΘMOΛOΓIA 
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                         Tσουβαλτσίδης : “Εχουμε ποιοτική ομάδα”

   

Ο Χριστόφορος Τσουβαλτσίδης είναι ένας από τους παίκτες  με σημαντική εμπειρία όχι τόσο στην 
Γ Εθνική, όσο στην Foottball League,στην οποία είχε 110  συμμετοχές με τη φανέλα των Εθνικού 
Γαζώρου,Κισσαμικού,Σέρρες και Αχαρναικού. Ο 24χρονος δεξιός μπακ φιλοξενείται σήμερα στο 
Match Programme  για το παιχνίδι με τον Πέλοπα.

Πως  βλέπεις την πορεία της ομάδας;
Η πορεία της ομάδας φέτος θα είναι πολύ καλή έχουμε ποιοτικούς παίχτες δουλεύουμε πολυ στην 
προπόνηση όποτε θεωρώ ότι θα τερματίσουμε ψηλά στην βαθμολογία   
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                                                  AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                          The Oficial Match Programme
Πως σου φαίνονται οι πρώτοι μήνες στην ομάδα?

Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά με έβαλαν κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας όποτε δεν ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ 
..Εχουμε μια υγιή  ομάδα θα έλεγα  και πραγματικά  μπορώ να χαρακτηρίσω το Κερατσίνι  ως μία πραγματική 
οικογένεια.

Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο όμιλος;

Ο όμιλος είναι πολύ ανταγωνιστικός θα μπορούσα να πω .  Κάθε ματς είναι ξεχωριστό και όλοι μπορεί να κερδίσουν 
όλους.

Πόσο σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί το Κερατσίνι την έδρα του;

Είναι πολυ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας για να εξασφαλίσουμε γρήγορα την παραμονή από εκεί και 
πέρα και στα εκτός έδρας παιχνίδια αν είμαστε εμείς καλά δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν.
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                               Το ρόστερ του Πέλοπα Κιάτου
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                           Μίλτος Γκόφας

Πρόκειται  για ένα από τους πιο έμπειρους 
προπονητές της κατηγορίας έχοντας επιδείξει 
σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα του. 

Ο έμπειρος Αιγιώτης τεχνικός έχει διατελέσει 
προπονητής σε πολλές ομάδες Football League 
και Γ’ Εθνικής μεταξύ άλλων σε Αγία 
Παρασκευή, Παο Ρουφ, Βύζα Μεγάρων, 
Αχαϊκή, Καλαμάτα, Πανηλειακό, Δόξα 
Μανωλάδας, Ιαλυσό Ρόδου, ενώ εδώ και λίγες 
ημέρες ανέλαβε τις τύχες του Πέλοπα. 
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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