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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                “Μαχητές ....Παραμονής” 
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                                    Kερδίζεις; Παραμένεις                                       

Στο “Σαλπέας” το Κερατσίνι φιλοξενεί τον Διαγόρα Ρόδου στο πλαίσιο της 16ης 
αγωνιστικής. Μία αναμέτρηση, ιδιαίτερα σημαντική για αμφότερες τις ομάδες, που με νίκη 
κάνουν αποφασιστικό βήμα παραμονής. Τόσο οι “Ροσονέρι” όσο και οι Ροδίτες έχουν δύο 
εβδομάδες χωρίς αγώνες ,ελέω διακοπής και ρεπό η ομάδα μας,ενώ ο Διαγόρας πέρα από το 
ρεπό δεν έπαιξε με τον Πέλοπα ,αφού η ομάδα του Κιάτου δεν μπόρεσε να φτάσει στη Ρόδο. 
Aμφότερες έχουν από 19 βαθμούς ,όντας στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη και εννοείται ότι 
κάθε βαθμός ή βαθμοί είναι “χρυσάφι”. Η ομάδα μας,στην προηγούμενη αγωνιστική της 
υποχρέωση, νίκησε με 1-0 σε ένα παιχνίδι-τελικό το Λουτράκι ,με το γκολ του Σιάνου.
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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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                                                 Γιώρας : “Μόνο νίκη”

   
Ο Γιάννης Γιώρας αποτελεί ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα 
του Ιανουαρίου. Μάλιστα με το Καλησπέρα κλήθηκε να μπει στο κλίμα 
της ομάδας για να καλύψει τη θέση του κίπερ και μέχρι τώρα ,όχι ότι 
είχε πρόβλημα, τα καταφέρνει περίφημα. Ο “Κέρβερος” ,όπως τον 
αποκαλούν ανοίγει την καρδιά του στο Match Programme του ΑΠΟ 
Κερατσίνι..

Αναλυτικά: 

Η ομάδα δείχνει να έχει μπει σε ένα κακό μονοπάτι και βρίσκεται κοντά 
στον στόχο .Πως προσεγγίζουμε το παιχνίδι με τον Διαγόρα?

Σαν ομάδα δείχνουμε ένα πολύ δυνατό και καλό.συνολο...νομιζω ότι η 
ομάδα θα συνεχίσει να δείχνει το καλό πρόσωπο της και έτσι θα 
κατακτήσουμε όσο πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα..το παιχνίδι με 
τον Διαγόρα είναι σαν όλα τα άλλα, καθημερινά στις προπονήσεις 
προετοιμαζόμαστε για τον συγκεκριμένο αγώνα..σεβόμαστε τον 
αντίπαλο και σίγουρα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα..θα μπούμε μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο να τα δώσουμε όλα και σίγουρα να 
διεκδικήσουμε την νίκη και μόνο...
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                  ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME

Είσαι ένα απο τα νέα μέλη της ομάδας, ερχόμενος στο β 
γύρο..Ποια είναι η άποψη σου για την ομάδα?

Προσωπικά εγώ είμαι έναν μήνα ακριβώς στην ομάδα..από την 
πρώτη μέρα ένιωσα πολύ άνετα και αμέσως μέλος της 
οικογένειας του Κερατσίνιου..Γιατί το Κερατσίνι είναι πρώτα 
οικογένεια και μετά ποδοσφαιρική ομάδα..Σε αυτό με βοήθησαν 
και οι προπονητές της ομάδας αλλά πάνω από όλα οι συμπαίκτες 
μου και τους ευχαριστώ πολύ για αυτό.

Πόσο σημαντική είναι η καλή επικοινωνία   του 
τερματοφύλακα με τους αμυντικούς του?

Η επικοινωνία ενός τερματοφύλακα με τους αμυντικούς πιστεύω 
πως είναι το Α-Ω για να υπάρχει καλή λειτουργία στο αμυντικό 
κομμάτι μιας ομάδας..

Μέσα από την καλη επικοινωνία μπορείς να προλαβεις διάφορες 
δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να σου δημιουργήσει η 
αντίπαλολη ομάδα.



12

             ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΤΗΕ OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Είσαι ένας έμπειρος τερματοφύλακας με σημαντικές 
παραστάσεις  .Πίσω σου είναι δύο νέα παιδιά. ο Τάφας και 
ο Κούμπουλα .Ποια η άποψη σου για τα δύο νέα αυτά 
παιδιά αλλά και πόσο σας βοηθάει ο Βασίλης Τρίχος στην 
προετοιμασία σας??

Όσον αφορά για τους δύο νεαρούς τερματοφύλακες που έχει 
η ομάδας μας στο δυναμικό της πιστεύω πως έχουν όλο το 
μέλλον μπροστά τους και με πολύ δουλειά και υπομονή θα 
καταφέρουν πολλά πράγματα στην συνέχεια...

Και τέλος με τον κύριο Τριχο έχουμε άριστη συνεργασία μας 
βοηθάει καθημερινά μέσα από τις προπονήσεις να μας 
βελτιώσει σαν τερματοφύλακες και να μας έχει έτοιμους κάθε 
Κυριακή να αποδώσουμε τα μέγιστα στην ομάδα..
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                               Διαγόρας Ρόδου 

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας Ρόδου είναι από τα πιο παλιά αθλητικά 
σωματεία, με έτος ίδρυσης το 1905. Δημιουργήθηκε από 18 Ρόδιους πατριώτες με 
επικεφαλής τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Αναστασιάδη. Το όνομά του παραπέμπει 
στον αρχαίο Ρόδιο Ολυμπιονίκη Διαγόρα. Το ποδοσφαιρικό τμήμα δημιουργήθηκε 
το 1925, αλλά διαλύθηκε το 1929 και επανασυστάθηκε το 1945. Το 1968 
συγχωνεύτηκε υποχρεωτικά με Δωριέα και Ροδιακό, με απόφαση της χούντας και 
δημιουργήθηκε ο ΑΣ Ρόδος. Το 1980 ξαναδημιουργήθηκε από την αρχή ο 
Διαγόρας και το 1986 κέρδισε την άνοδο από τη Β’ στην Α’ Εθνική, στην οποία 
έμεινε για τρία χρόνια. Συνολικά έχει 2 πρωταθλήματα Β’ Εθνικής, 2 Γ’ Εθνικής, 1 
Δ’ Εθνικής και 17 τίτλους στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου. .
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                                     Το ρόστερ του Διαγόρα Ρόδου
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                        Νικος Παντελής
Ξεκίνησε από τον Ποσειδώνα Γλυφάδας και συνέχισε σε 
ομάδες των μικρών εθνικών κατηγοριών, όπως: Α.Ο. Κέρκυρα, 
ΑΠΟ Κερατσίνι, Αθηναϊκός Α.Σ., Α.Ο. Χαλκίδα, Α.Ο. 
Καστοριά, Α.Σ. Λαμία, Γ.Σ. Διαγόρας Ρόδου.

Την περίοδο 2006-07 ανέβασε τον Π.Α.Ο. Αγίου Δημητρίου 
από τη Γ΄ στη Β΄ Εθνική. Στα μισά της περιόδου 2007-08 έφυγε 
από την ομάδα του Μπραχαμίου και πήγε στην Γ.Σ. Καλλιθέα. 
Τη σεζόν 2008-09 εργάστηκε στην Κέρκυρα, το 2009-10 στην 
ΓΣ Ηλιούπολη και το 2010-11 στον Εθνικό Αστέρα.

Τον Ιούλιο του 2013 ανέλαβε προπονητής στον Πανιώνιο, για 
πρώτη φορά ομάδα Α΄ Εθνικής. Το 2015 ανέλαβε  προπονητής 
στην Καλλιθέα,εν συνεχεία βρέθηκε σε Αργος-Χαλκίδα 
-Φωστήρα-Χανιά για να βρεθεί στον Διαγόρα, τον Σεπτέμβρη 
του 2017. Συνολικά  στους πάγκους Α-Β-Γ Εθνικής έχει 541 
αγώνες 
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                 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                          Ηττα στο ματς του πρώτου γύρου

   

   

 Στις 22-10 2017 για την 3η αγωνιστική,οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί αντιμέτωπες για τον πρώτο γύρο με τον Διαγόρα να επικρατεί με 
2-0, αλλά με το Κερατσίνι να είναι καλύτερο στα πρώτα λεπτά του αγώνα ,χάνοντας σημαντικότατες ευκαιρίες. Αρχικά στο 5΄ με τον 
Μπερνιδάκη να βγαίνει τετ α τετ με τον Στεφανάκο, τον τελευταίο όμως να τον νικά και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του, και εν 
συνεχεία στο 8΄ με τον εν λόγω παίκτη να βρίσκεται εκ νέου τετ α τετ το πλασέ του όμως πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του 

«γηραιού». Από το σημείο εκείνο και μετά η ομάδα του Νίκου Παντελή ανέβασε, την απόδοση της και στο διάστημα 18΄ -20΄ είχε δύο 
καλές φάσεις.      Στο 18΄ το σουτ του Γιόνδη έφυγε λίγο έξω από το τέρμα του Μπότου, ενώ στο 20΄ το σουτ του Βελλίνη 

αποκρούστηκε σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών. Αυτό το οποίο δεν κατάφεραν οι Ροδίτες σε εκείνο το χρονικό 
σημείο, το πέτυχαν στο 22΄ με την κεφαλιά του Γεωργίου. Από το σημείο εκείνο και μετά δεν υπήρξε, κάτι το αξιόλογο στο ματς με το 

υπάρχον σκορ να διατηρείται ως έχει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.Στην επανάληψη και πιο συγκεκριμένα στο 46΄ ο Διαγόρας, 
κατάφερε να ζευγαρώσει τα τέρματα του, χάρη σε προβολή του Σουάνη. Έπειτα από την εξέλιξη αυτή οι «κυανέρυθροι» κυριάρχησαν 
πλήρως στο ματς, και στο 50΄ έφτασαν κοντά στο 3-0, το σουτ όμως του Γιόνδη έφυγε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Μπότου με 

το ήδη υπάρχον αποτέλεσμα να μένει ως έχει μέχρι την λήξη του αγώνα.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ (Νίκος Παντελής): Στεφανάκος, Ευαγγελιδάκης, Λάμπρου, Ρούνιτς, Προβατίδης, Σκάρος, Βελέτης (84’ 
Μπουρλάκου), Βελλίνης (82’ Παναγιωτίδης), Γεωργίου (67’ Σιλιγαρδάκης), Σουάνης (72’ Παυλίδης), Γιόνδης.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Βασίλης Σπάθας): Mπότος, Τσουβαλτσίδης, Σκεντεραϊ, Καμπούρης, Μπάτης, Λίτσης, Ντούλιας, Γκιάτης (65’ Διάκος), 
Μπερνιδάκης, Καλογιάννης (76’ Γιακούπι), Παπασπύρος (54’ Πασαλίδης)
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                    ΑΠΟ Κερατσίνι vs Διαγόρας Ρόδου(Προϊστορία)
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