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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                  ΠΕΙΡΑΙΚΗ “ΜΑΧΗ” ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ 

                                                        ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
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                                       ΓΙΑ ΤΟ .....2 ΣΤΑ 2 ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ
                                       

Η επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά την διακοπή, βρήκε την ομάδα μας να επικρατεί, με ανατροπή, 2-1 του 
Πέλοπα Κιάτου, σε ένα ματς όπου βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, αλλά με μία μεστή εμφάνιση στην επανάληψη, τα παιδιά του 
Βασίλη Σπάθα “γύρισαν”το παιχνίδι με τα γκολ των Σιάνου και Καλογιάννη. 
Σήμερα, διεξάγεται ένα σπουδαίο Πειραικό ντέρμπι, με αντίπαλες δύο απόλυτα ιστορικές ομάδες ,με τους “Ροσονέρι” να 
έχουν ως  στόχο το 2 στα 2 εντός έδρας και να ανέβουν ακόμα πιο ψηλά στην βαθμολογία. 
Αλλωστε, όπως είπε και ο προπονητής μας,Βασίλης Σπάθας,σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Sport action στόχος της 
ομάδας, είναι να “χτίσει” το όνομα της και να εδραιωθεί στην κατηγορία.  
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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 ΑΟ Νεάπολης 

. Από τον ΑΠΟ Κερατσίνι αναδείχθηκαν κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Κώστας Χούμης, που μεταγράφηκε 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 έφτασε έως τον ημιτελικό της εν λόγω διοργάνωσης όπου ηττήθηκε από την Ελπίδα Σκουτάρεως Σερρών στα 

πέναλτι .
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                        Το Ρόστερ της ομάδας μας 
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                                                       O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΑΣ

                        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 Κορυδαλλού. 
Παράλληλα, έφτασε και μέχρι τον ημιτελικό του 
Κυπέλλου Ερασιτεχνών. 
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                                       “Ανάπτυξη Πληροφορική”



9

                         Φρατζεσκάκης : “Ζω το όνειρο μου”

   

Ο Γιάννης Φραντζεσκάκης είναι αυτό που λέμε από ...κούνια Κερατσίνι. Ο νεαρός κίπερ βρίσκεται στους “Ροσονέρι” από μικρό 
παιδί, όντας στις ακαδημίες του συλλόγου και φέτος ζεί το όνειρο του,περιμένοντας και την ευκαιρία του. Ο “Φράντζε” μίλησε 
στο επίσημο Match Programme του αγώνα με την Προοδευτική.

ΕΡ: Ενα ακόμα παιχνίδι εντός έδρας αυτή τη φορά κόντρα στην Προοδευτική . Πως το προσεγγίζετε οι ποδοσφαιριστές;
ΑΠ:Τα παιχνίδια στην έδρα μας πάντα θέλουμε να τα κερδίζουμε. Πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί  και 
σοβαροί διότι δεν πρόκειται απλά για ένα πειραικό ντέρμπι ,αλλά κα ιγια την κόντρα μας με τον πρωτοπόρο.

ΕΡ:  Το πρωτάθλημα και ο  όμιλος που συμμετέχετε είναι άκρως ανταγωνιστικός με τις ισορροπίες να αλλάζουν συνεχώς. Ποιές 
οι βλέψεις της ομάδας μας;
ΑΠ: Είναι αδιαμφισβήτητα ένα ανατρεπτικό πρωτάθλημα. Τη μια αγωνιστική είσαι  μέσα  στην τριάδα και την επόμενη 
αγωνιστική με μια ήττα να βρεθείς κάτω από τη ζωνη. Πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό αν θέλεις να επιβιώσεις.
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                         Φρατζεσκάκης: “Ζω το όνειρο μου”

 ΕΡ: .Μετά από 14 χρόνια η ομάδα επέστρεψε στη Γ Εθνική. Πόσο εύκολο είναι η ομάδα να καθιερωθεί  στην κατηγορία και να μην 
είναι ασανσέρ;

ΑΠ. Πιστεύω η ομάδα βαδίζει στο σωστό δρόμο. Μπαίνουν θεμέλια όχι μόνο η ομάδα να παραμείνει στη κατηγορία αλλά και να 
κάνει το βήμα παραπάνω! Και γιατί όχι αφού δεν της λείπει τίποτα !

ΕΡ.: Το Κερατσίνι έχει δικό του γήπεδο,σταθερή διοίκηση, κάτι που δεν συμβαίνει σε ομάδες  ακόμα και παραπάνω κατηγοριών .Πόσο 
σας βοηθάει το εν λόγω γεγονός για να έχετε το μυαλό σας ξεκάθαρα και μόνο στο ποδόσφαιρο.
 
ΑΠ:  Είναι ευλογία Θεού στο σημερινό ποδόσφαιρο να έχεις τέτοια διοίκηση. Μας προσέχουν και μας παρέχουν τα πάντα και με 
το παραπάνω. Αισθανόμαστε και είμαστε ασφαλείς σε όλα τα επίπεδα! Πραγματικά, στο σημερινό ποδόσφαιρο, είναι σαν όνειρο 
να έχει η ομάδα ανθρώπους σαν τον Κύριο Αραβαντινό!

ΕΡ : Ενα μήνυμα για τον κόσμο της ομάδας?

ΑΠ : Είμαι ένα παιδί από τις ακαδημίες της ομάδας. Απο μικρό με έφερνε στο γήπεδο του Σχιστού ο Πατέρας μου. Πάντα  ήταν 
γεμάτο. Με τη πάροδο των χρόνων ο κόσμος της πόλης δεν ερχεται πια. Το όνειρο μου πάντα ήταν να παίξω στην πρώτη ομάδα 
του Κερατσινίου. Να παιξω στην ομαδα και να ξαναγεμισει το γηπεδο!Τα τελευταια 4χρονια η ομαδα έχει κάνει μόνο 2-3 
ήττες,κάτι  απίστευτο. Θέλουμε τον  κόσμο δίπλα μας για τη δύσκολη συνέχεια!
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                                    Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ

Στις 11 Ιανουαρίου του 1927, στην περιοχή του Κορυδαλλού και της Νίκαιας ιδρύθηκε το σωματείο της Προοδευτικής, 
έπειτα από ιδέα των Δ. Κοραή, Ν. Βερτζόπουλου κα Ι. Μεταξά, στην οδό Αγίων Αναργύρων 31 στην περιοχή Λουλουδάδικα.

Πρόεδροι και παράγοντες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία του συλλόγου είναι οι: Βουλγαράκης, Τσεμπεράκης, 
Καρράς, Σαβράμης, Ασημέλης, Στυλιανού, Αρχοντάκης, Μπαταγιάννης και πολλοί άλλοι.

Έμβλημα της ομάδας είναι το μυθικό πουλί Φοίνικας, που αναγεννιέται από τις στάχτες του. Τα χρώματα του συλλόγου είναι 
το βυσσινίκαι το άσπρο και έδρα το δημοτικό στάδιο Νίκαιας χωρητικότητας 4.361 θέσεων, το οποίο χτίστηκε το 1937 και 
ανακατασκευάστηκε τελευταία φορά το 2000.

Η σημαντικότερη διάκριση της ομάδας είναι η τέταρτη θέση που κατέλαβε στο πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής την περίοδο 
1964-65. 

Η Προοδευτική έχει αγωνιστεί σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες, ενώ σε αυτή έχουν αγωνιστεί σπουδαίοι 
ποδοσφαιριστές(Τζανετουλάκος,Δαδίτσος,Γερμενής,Μανδρέκας, Μητώσης,Χρήστος Ξανθόπουλος,Βουρδαμής,Φραντζής 
Σκριβάνος,,Νικολακάκκος,Καλής,Σπέτσερης,Σπετσερίας,Κίνλει,Γιαλελής,Βογιατζής,Μόρας,Πάντος 
,Χιώτης,Αφάς,Προτάσοφ,Μακόρ,Γιαννόπουλος,Μανδραφλής,Τάτσης Αλμανίδης,Σφέτσας ,Αγγελόπουλος ,Αταγιάν, 
Πατσατζόγλου,Κουλουχέρης,Ελευθερόπουλος και άλλοι..
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                                               Το ρόστερ της Προοδευτικής
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ

Ο  Κος Καραδήμος γεννήθηκε στις 5 8-1974 και 
αποτέλεσε ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν 
στην μεσαία γραμμή. Αγωνίστηκε σε Καλλιθέα, σε δύο 
διαφορετικές περιόδους(1991-98 και 2007-2011) ,καθώς 
και σε Καβάλα,ΠΑΟΚ  με τον οποίο κατέκτησε δύο 
Κύπελλα Ελλάδας(2001 και 2003) ,καθώς και σε 
Ατρόμητο Περιστερίου,Κέρκυρα και   Πεύκη που 
αποτέλεσε κα ιτον τελευταίο σταθμό της καριέρας του. 

Εν συνεχεία βρέθηκε στην Κέρκυρα, ως τεχνικός 
Διευθυντής, αλλά τον κέρδισε τελικά η προπονητική με 
παρουσίες σε Καλλιθέα-Ατρόμητο-Ιωνικό.
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   VS  ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Κερατσίνι και Προοδευτική ,συγκρούονται για  10η φορά στη σύγχρονη ιστορία τους, αλλά για πρώτη φορά  σε 
επίπεδο Γ Εθνικής. Μάλιστα, την τελευταία  φορά που κοντραρίστηκαν, στον πάγκο της “Προο” ήταν ο νυν 
προπονητής του Κερατσινίου ,Βασίλης Σπαθας και το γκολ του Μαριόλη ήταν εκείνο που είχε σπάσει το εκπληκτικό 
ρεκόρ της  ομάδας του Κορυδαλλού που δεν είχε παραβιαστεί η εστία της.

Αναλυτικά τα τελευταία ματς με το Κερατσίνι γηπεδούχο

23-4-2016     Κερατσίνι-Προοδευτική     0-0

13-12-2014   Κερατσίνι – Προοδευτική  1-0

27-2-2011     Κερατσίνι-Προοδευτική      0-1   

19-12-2009   Κερατσίνι-Προοδευτική     3-0

12-10-2008   Κερατσίνι-Προοδευτική     2-0
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