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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                       “ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ” 
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                                        Πειραικό Ντέρμπι με στίλ..τελικού 
                                       

Πλησιάζοντας στο τέλος του πρώτου γύρου του 6ου ομίλου της Γ Εθνικής , η αναμέτρηση με 
τον Εθνικό μοιάζει και είναι απόλυτα κομβική για την ομάδα μας. Η ήττα από τον Ιωνικό και 
η μόλις μία νίκη στα τέσσερα τελευταία ματς έχει αναγκάσει άπαντες στους “Ροσονέρι” να 
ανασυνταχτούν  και να κυνηγήσουν τη νίκη απέναντι σε μία ομάδα η οποία έχει στόχο την 
άνοδο.  Αυτό- βέβαια -δεν ενδιαφέρει καθόλου το Κερατσίνι που  θέλει να επιστρέψει στις 
νίκες  και να  βαδίσει λίγο πριν τις γιορτές σε ήρεμα νερά. 
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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 Coach  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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                                                     H BAΘMOΛOΓIA 
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                         Σκεντεράι : “Εχουμε θυμώσει”

   

Ο Λόνι Σκεντεράι αποτελεί ένα από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στην φετινή πορεία του Κερατσινίου. Ο νεαρός μέσος 
αποτελεί νέο μέλος στους “Ροσονέρι” και σήμερα φιλοξενείται στο Match Programme του αγώνα. .

Πως  βλέπεις την πορεία της ομάδας;
Η πορεία της ομάδας σαφέστατα και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη και θεωρώ ότι υπάρχουν φορές που έχουμε 
αδικήσει τους ίδιους μας τους εαυτούς. Υπάρχουν παιχνίδια που έπρεπε να  είχαμε κερδίσει και είτε τα χάσαμε ,είτε δεν 

τα κερδίσαμε στις λεπτομέρειες που όμως στο ποδόσφαιρο πολλές φορές κάνουν τη διαφορά.     
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                                                  AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                          The Oficial Match Programme
Πως σου φαίνονται οι πρώτοι μήνες στην ομάδα;

Aπό την πρώτη μέρα που ήρθα, αισθάνομαι πολύ ωραία. Οι συμπαίκτες μου και ο κόσμος με έχουν αγκαλιάσει και πραγματικά μπορώ να πω ότι 
νιώθω σαν στο σπίτι μου.  Πέρα από αυτό πάντως, πρέπει να πω ότι έχουμε μία καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες.

Σήμερα παίζετε με τον Εθνικό που είναι απο τα φαβορί για την άνοδο;Πως προσεγγίζουμε το παιχνίδι.;

Σεβόμαστε τον Εθνικό  και τον υπολογίζουμε όπως όλες τις ομάδες.  Ωστόσο εμείς είμαστε αποφασισμένοι   να πάρουμε ότι καλύτερο μπορούμε 
από αυτό το παιχνίδι . Ξέρουμε τι αντίπαλο έχουμε,αλλά οφείλω να πω ότι έχουμε θυμώσει  με τους  εαυτούς μας μετά το παιχνίδι με τον Ιωνικό 
και οφείλουμε να δείξουμε ποιοί είμαστε. Για τον Πρόεδρο που μας στηρίζει, για την ομάδα αλλά και για τους ίδιους μας τους εαυτούς.   

Πόσο ανταγωνιστικός είναι ο όμιλος;

Είναι ένα πολύ σκληρό πρωτάθλημα το φετινό και πραγματικά δεν θα ήταν ψέματα να πει κανείς ότι απαγορεύεται το λάθος. Και αν δείτε τα 
αποτελέσματα θα καταλάβετε

Πόσο σημαντικό είναι να εκμεταλλευτεί το Κερατσίνι την έδρα του;

Είναι το πλέον σημαντικό . Κάναμε νίκες με Ζευγολατιό και Κιάτο που έπρεπε να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε ένα ματς με την Προοδευτική που 
αν το κερδίζαμε ή  δεν το χάναμε θα ήμασταν πολύ καλύτερα. 
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                    Εθνικός Πειραιά : “Ομάδα με βαριά ιστορία”

Ο Εθνικός Πειραιά ιδρύθηκε το 1923. Η πρώτη επιτυχία του συλλόγου ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 
το 1933. Από το 1940 μέχρι το 1978 η ομάδα είχα μία σταθερή πορεία μιας και τερμάτιζε πάντα σε μία καλή 
βαθμολογική θέση στην Α’ Εθνική. Το 1991 αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Β΄ Εθνική και 
μέχρι το 2000 βρίσκονταν συνεχώς μεταξύ Α’ και Β’ Εθνικής. Την τριετία 2000 – 2003 αγωνίστηκε στη Γ' Εθνική. 
Στο τέλος της περιόδου 2002 – 2003  η ομάδα αναγκάστηκε να αγωνιστεί στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, και 
μετά από μια περιπέτεια στα τοπικά Πειραιά, επέστρεψε στη Γ’ Εθνική.
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                                               Το ρόστερ του Εθνικού Πειραιώς
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

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

 Ο 58χρονος προπονητής(10-7-1959) έχει 
δουλέψει στο παρελθόν σε Λεωνίδιο, 
Φωστήρα(Κέρδισε άνοδο στη Φούτμπολ Λιγκ), 
Βύζαντα Μεγάρων, Εθνικό Αστέρα, Αχαρναϊκό, 
Ηλυσιακό, Κόρινθο, Ηλιούπολη, ΠΑΣ 
Γιάννινα(Σούπερ Λιγκα). 
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                 AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                                   Το ...πρόσφατο παρελθόν 

Δύο μήνες σχεδόν πέρασαν από την τελευταία κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων για τον θεσμό του Κυπέλλου Πειραιά. Με τον Εθνικό να 
επικρατεί με 1-0 στο Σχιστό της ομάδας μας μετά από γκολ του Μακρυγιάννη στο 107 της παράτασης. Ενα παιχνίδι στο οποίο , οι 
“Ροσονέρι” θα μπορούσαν να κερδίσουν,αν στο 70 ο λεπτό πρώτα ο Ντούλιας και μετά ο Μπερνιδάκης δεν έχαναν μοναδική ευκαιρία 
για να δώσουν προβάδισμα. 

Κερατσίνι: Φρατζεσκάκης-Σφυρογιάννάκης(90 Μπατής)-Παναγιωτόπουλος-Σιγάλας-Αγγελάκης-Λίτσης-Σιάνος(69 Ντούλιας)-Διάκος-
Θωμαϊδης(46 Μπερνιδάκης)-Πασαλίδης-Γιακούπι(56 Καλογιάννης)

Εθνικός: Βουτσινάς-Πίσσας-Γερόλυμος-Μπένα-Πεχλιβανίδης(105 Κρητικός)-Λεωνιδόπουλος-Καραλής(67 Mισέλ)-Κατίδης-
Χατζησαββας(70 Παυλάκης)-Σωπασής(86 Κομνηνός)Μακρυγιάννης
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