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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME
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                                                    SURVIVOR GAME
                                       

H αναμέτρηση κόντρα στο Ζευγολατιό έχει επιφέρει χαρακτήρα τελικού για την ομάδα μας. 
Οι δύο ήττες από Ρόδο και Προοδευτική, η τελευταία εντός, κάνει την ανάγκη τριπόντου για 
τους “Ροσονέρι” απόλυτα επιτακτική. Μετά και τη διακοπή, η ομάδα εμφανίζεται δυνατή και 
έτοιμη για τη  δύσκολη συνέχεια που εμπεριέχει και ένα σαφέστατα δύσκολο πρόγραμμα. Οι 
καλοί όμως, στα δύσκολα φαίνονται και στο Κερατσίνι έχουν μάθει άπαντες να παλεύουν 
σκληρά. 
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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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                         Καρέλης :”Μονόδρομος η νίκη”

   

Ο Παναγιώτης Καρέλης εύκολα μπορεί να κατακτήσει τον τίτλο γκαντεμιάς τη φετινή σεζόν. Με το νεαρό μπακ χαφ να έρχεται 
με όνειρα χίλια από τον Παναργειακό και με ένα καλό όνομα, αλλά ένα οστικό οίδημα στο πόδι τον άφησε πίσω. Πλέον, δείχνει 
και αισθάνεται έτοιμος να προσφέρει αφήνοντας πίσω την ατυχία ,όπως δηλώνει στο Match Programme του σημερινού αγώνα.

Ερ.Ετσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το παιχνίδι με το Ζευγολατιό είναι κάτι σαν τελικός.. Πως προσεγγίζει η ομάδα το 
παιχνίδι.

ΑΠ.: Η ομάδα επωφελήθηκε από το ρεπό της προηγούμενης εβδομάδας και δούλεψε σκληρά ώστε να είναι έτοιμη για την 
Κυριακή.Θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο καθώς η νίκη είναι μονόδρομος
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                                                  AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                          The Oficial Match Programme
 ΕΡ.Είσαι ένας από τους άτυχους της σεζόν καθώς ξεκίνησες με τραυματισμό σοβαρό.. Πως αισθάνεσαι πλέον και πόσο δύσκολο 
ήταν να  είσαι εκτός και να βλέπεις την προσπάθεια των συμπαικτών σου

● ΑΠ: Δυστυχώς η χρονιά δεν άρχισε καλά για μένα καθώς είχα έναν τραυματισμό που με άφησε αρκετά πίσω . Μέρα με την μέρα 
αισθάνομαι πιο δυνατός και αρχίζω να βρίσκω τα πατηματα μου . Για μένα το να βλέπω την ομάδα να προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι 
για το καλύτερο και εγώ να μην μπορώ να βοηθήσω ήταν θα έλεγα εφιαλτικό . Δόξα το θεό βοήθησα την ομάδα έστω και 20 
λεπτά στο Λουτράκι που πήραμε μια μεγάλη νίκη .

● Ερ.Εχεις εμπειρία από την περσινή  Γ Εθνική. Πόσο ανταγωνιστικό είναι το Πρωτάθλημα στον όμιλο που βρίσκεστε.

ΑΠ Φέτος η γ' εθνική είναι πολύ πιο ανταγωνιστική από πέρυσι καθώς φέτος πέφτουν 4 από τις 11 ομάδες .Αρκετές ομάδες είναι 
δυνατές και έχουν την δυναμική να μείνουν στην κατηγορία και να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω.

ΕΡ.Η ομάδα προέρχεται από κάποια άτυχα αποτελέσματα. Πόσο έτοιμοι είστε για να δείξετε ότι μπορείτε να επιστρέψετε στις νίκες.

ΑΠ./Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται πάντα να νικάς . Πιστεύω πως ήταν μια κακή παρένθεση αυτές οι ήττες και η ομάδα θα αρχίσει να 
πατάει καλύτερα και να παίρνει ξανά τα αποτελέσματα που θέλει .Ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει την ομάδα σε αυτή την χρονική 
στιγμή καθώς το έχει ανάγκη.

  Καρέλης :”Μονόδρομος η νίκη”
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                                ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                       O ANTIΠΑΛΟΣ ΜΑΣ

 

Το 1969 ιδρύθηκε ο ΑΟ Ζευγολατιού, στην ομώνυμη κωμόπολη της Κορινθίας. Τα χρώματα του συλλόγου είναι μπλε και 
κίτρινο και στο σήμα του έχει ένα κανόνι.

Μετά από αρκετές σεζόν στα τοπικά πρωταθλήματα της περιοχής, η ομάδα κατάφερε το 2015-16 να πάρει το πρωτάθλημα 
και το Κύπελλο Κορινθίας, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στον τρίτο όμιλο της Γ' Εθνική. Κατάφερε,παρά τις δυσκολίες 
να παραμείνει στην κατηγορία στην πρώτη της σεζόν, τερματίζοντας  ακριβώς πάνω από την Δόξα Μεγαλόπολης η οποία 
υποβιβάστηκε .
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                                               Το ρόστερ του ΑΟ Ζευγολατιού
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                
Ο Παντελής Κολλιάκος  γεννήθηκε στις 5-9-1975 και σαν 
ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού. 
Διακρινόταν για την ευχέρεια του στο σκοράρισμα και την 
τεχνική του. Επαιξε σε Κόρινθο-Ακράτητο( και Α Εθνική)-
Εθνικό Αστέρα-Ηλυσιακό -Παναργειακό -Ολυμπιακό 
Λουτρακίου. Συνολικά σε 230 συμμετοχές σε όλες τις 
Εθνικές κατηγορίες μέτρησε 55 γκολ.

Μετά το 2013, όταν και σταμάτησε, ακολούθησε η 
προπονητική τον Ισθμιακό, ενώ πέρυσι ανέλαβε στα μέσα 
της σεζόν το Ζευγολατιό  το οποίο κράτησε πέρυσι στην 
κατηγορία.


	Διαφάνεια 1
	Διαφάνεια 2
	Διαφάνεια 3
	Διαφάνεια 4
	Διαφάνεια 5
	Διαφάνεια 6
	Διαφάνεια 7
	Διαφάνεια 8
	Διαφάνεια 9
	Διαφάνεια 10
	Διαφάνεια 11
	Διαφάνεια 12
	Διαφάνεια 13
	Διαφάνεια 14
	Διαφάνεια 15

