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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                “Ο Θάνατος σου η ζωή μου” 

 



2

                                       “Αρωμα” ...τελικού 
                                       

Η αναμέτρηση με το Λουτράκι είναι κάτι σαν τελικός για το Κερατσίνι. Και αυτό γιατί η 
ομάδα του Βασίλη Σπάθα, αν καταφέρει να κερδίσει την εν λόγω 
αναμέτρηση,πετυχαίνει,ουσιαστικά, τη μισή παραμονή.  
Οι φιλοξενούμενοι, βέβαια, που έχουν δείξει ότι είναι μία καλή και σκληρή ομάδα με 
περίσσιο ταλέντο έρχονται στο Σχιστο,έτοιμοι για όλα. 
Οι “Ροσονέρι”κέρδισαν τον Ασπρόπυργο με 1-0,εκτός και έχασαν  από τον Ιάλυσο στη 
Ρόδο,ενώ το Λουτράκι έχασε από τον Διαγόρα εκτός έδρας και νίκησε εντός τον Πέλοπα.
 Στη βαθμολογία, το Κερατσίνι είναι 6ο με 16 βαθμούς και το Λουτράκι έχει 15,όντας 7ο.
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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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                         ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                        Ντούλιας : “Δίνουμε ...τελικό”

   
Ο Γιώργος Ντούλιας είναι από τους παίκτες-κλειδιά στα 
χέρια του Βασίλη  Σπάθα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, 
περιμένει πως και πως το παιχνίδι με το Λουτράκι και σε μία 
άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη ,μας ανοίγει την καρδιά του 
στο Match Perogramme του αγώνα με το Λουτράκι..

Αναλυτικά: 

Πως προσεγγίζουμε το παιχνίδι με το Λουτράκι?

Το παιχνίδι με το Λουτράκι θα το χαρακτήριζα τελικό.. 
Παίζουμε με μια ομάδα που έχει ένα νεανικό και καλό 
σύνολο αλλά εμείς παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε τη 
νίκη..
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                  ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME

Η ομάδα δεν δέχεται εύκολα γκολ έχοντας απο τις καλύτερες 
άμυνες της κατηγορίας. Παρά το γεγονός αυτό η ομάδα κάνει 
φάσεις βγαίνοντας σε αντεπιθέσεις..Πόσο σημαντική είναι η 
ομαδική δουλειά σε άμυνα και επίθεση?

Εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα που συνδυάζουμε ταλέντο και 
εμπειρία.. Εχουμε γίνει μια όμορφη ΠΑΡΕΑ και αυτό βγαίνει 
στο γήπεδο.. Σίγουρα το να μην δεχεται γκολ η ομάδα θέλει 
ικανότητα παιχτών και πολύ δουλειά. Βέβαια ένα μεγάλο μερίδιο 
οφείλεται και  στην δουλεια των κ.Σπαθα και Βοιδονικολα..

Σε σχέση με άλλες χρονιές σε βλέπουμε να είσαι πιο πολύ παίκτης 
της ομάδας παρά να κυνηγάς μόνο το γκολ.Νιώθεις πιο 
ολοκληρωμένος φέτος?

Φέτος ναι ..Νιώθω πιο "ώριμος " ποδοσφαιρικά.. Κάνω ότι μου 
ζητάει ο προπονητής μου ,πάντα για το καλό της ομάδας. 
Μακάρι να τελειώσω εγώ με 1-2 γκολ και να είναι η ομάδα μέσα 
στην 5αδα.
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             ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΤΗΕ OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Η ομάδα έχει στόχο την παραμονή και είναι κοντά στο να 
το πετύχει. Πως σχολιαζεις τους πρώτους μήνες στο 
Κερατσίνι?

Είμαστε μια οικογένεια στο Κερατσίνι. Διοίκηση, προπονητές 
παίκτες όλοι μαζί.. Αυτό σίγουρα βγαίνει στο γήπεδο όπου 
παίζουμε όλοι για το καλό της ομάδας. Αλλωστε για να 
πετύχεις τους στόχους σου σε ένα τέτοιο δύσκολο και 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με ιστορικές ομάδες και με 
μεγάλα μπάτζετ θεωρώ πως δεν υπήρχε άλλος δρόμος παρά 
μόνο αυτός που επιλέξαμε..

Μία ευχή για το 2018

Εύχομαι το 2018 να φέρει υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.. 
Οσο για το Κερατσίνι εύχομαι να τελειώσουμε το 
συντομότερο την υπόθεση παραμονή και να τερματίσουμε 
,γιατί όχι, μέσα στην πρώτη 5αδα.
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                               ΑΟ Λουτράκι 

Το καλοκαίρι του 1970, μία παρέα φίλων από το Λουτράκι, με ορισμένους από αυτούς να είναι πρώην μέλη του 
Παγκορακιακού (παλιά ομάδα της περιοχής που δεν έγινε επίσημο σωματείο), ίδρυσαν τον Α.Ο.Λ.

Τα χρώματα της ομάδας είναι το πορτοκαλί, το μαύρο, και το μωβ, ενώ στο σήμα βρίσκονται κάποια χαρακτηριστικά 
της πόλης του Λουτρακίου. Συγκεκριμένα, έχει μια αναβλύζουσα πηγή ιαματικού νερού και κλωνάρια δάφνης.

Το πορτοκαλί της φανέλας αντικαταστάθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70' με το μπλε, λόγω της σπανιότητάς του, 
ωστόσο, είκοσι χρόνια μετά επανήλθε σαν κύριο χρώμα της ομάδας.

Η πιο ιστορική στιγμή της ήταν το 2013-14, όταν κατάφερε να ανέβει στην Γ' Εθνική. Μετρά τέσσερα 
πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Κορινθίας. .
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        Το ρόστερ του ΑΟ Λουτρακίου(Τερματοφύλακες-αμυντικοί)
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         Το ρόστερ του ΑΟ Λουτρακίου(Μέσοι και επιθετικοί)
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

            Γιάννης Νούλας
Πρόκειται  για ένα από τους πιο νεαρούς 
προπονητές της κατηγορίας ,όντας 44 ετών.

Γεννήθηκε το 1974. Εργάζεται στον Α.Ο 
Λουτράκι από το 2008. Έχει διατελέσει 
γυμναστής της πρώτης ομάδας από το 2008 έως 
το 2011 και προπονητής από τον Φεβρουάριο 
του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012.
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                 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME
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            ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

       Στις 8 Οκτωβρίου και στο πλαίσιο της 3ης 
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος το Κερατσίνι 
είχε επικρατήσει του ΑΟ Λουτράκι με 1-0,χάρις 
σε γκολ του Καλογιάννη  στο 61.
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