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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                O Tελευταίος Χορός της σεζόν
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                                                        Στόχος η νίκη                                       

Στο “Σαλπέας” το Κερατσίνι φιλοξενεί τον Ασπρόπυργο στο πλαίσιο της 22ης και τελευταία 
αγωνιστικής του 6ου Ομίλου της Γ Εθνικής. Μία αναμέτρηση η οποία είναι μεν βαθμολογικά 
αδιάφορη για τους “Ροσονέρι” αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, μιας και μέσα στην έδρα μας 
και παίζοντας το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, η νίκη είναι ο στόχος. Βέβαια το ματς είναι 
σημαντικό για τον Ασπρόπυργο που έχει κάνει μία εκπληκτική πορεία στον Β γύρο και είναι 
οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη σε ένα όμιλο όπου τα πάντα θα κριθούν για την πρώτη 
θέση και τον υποβιβασμό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.  
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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



9

                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                                              Πασαλίδης : “Νιώθω ευλογημένος”

   
Ο  Xριστόφορος Πασαλίδης είναι ο αποψινός καλεσμένος του Match 
Programme  της αναμέτρησης με τον Ασπρόπυργο. Και μπορεί να 
είναι μικρός το δέμας, αλλά ξέρει καντάρια μπάλα. Προιόν των 
ακαδημιών του Ολυμπιακού, με εμπειρία στο Τσάμπιονς Λιγκ των 
μικρών, και όντας μόλις 22 στα 23, πραγματοποίησε μία εξαιρετική 
σεζόν στο Κερατσίνι και με τα γκολ και  τις ασίστ του βοήθησε την 
ομάδα να πετύχει τους στόχους  της .

Αναλυτικά: 

Χριστόφορε ,τελευταία αγωνιστική για το Πρωτάθλημα με αντίπαλο 
τον Ασπρόπυργο. Η ομάδα σώθηκε ,θέλω να μου πεις πως έζησες  την 
σεζόν  που ολοκληρώνεται.

Αρχικά νιώθω ευγνώμων που κατέληξα να συνεργαστώ με το 
Κερατσίνι και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην 
οικογένεια του Κερατσινίου. Ο στόχος επετεύχθη αλλά έχει μείνει 
μια αγωνιστική, αυτή με τον Ασπρόπυργο, όπου εμείς οφείλουμε να 
δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.
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                  ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME

Αν σου έλεγα να χαρακτηρίσεις την χρονιά με μία λέξη. Ποιά θα ήταν 
αυτή;

Ευλογημένη,διότι θεωρώ ότι το Κερατσίνι είναι μια πραγματική 
οικογένεια.

Ομολογουμένως πραγματοποιήσες μία πολύ καλή σεζόν ειδικά  στο 
δεύτερο μισό του Πρωταθλήματος που συνέπεσε και με την άνοδο της 
ομάδας .Είσαι ικανοποιημένος απο την παρουσία σου στην  ομάδα;

 Νομίζω πως υπήρχε τεράστια βοήθεια από τους συμπαίκτες μου και από 
το προπονητικό επιτελείο. Ολοι βάλαμε το λιθαράκι για τη κατάκτηση του 
στόχου μας. δεν θα έλεγα τον εαυτό μου ικανοποιημένο καθώς πιστεύω ότι 
έχω να δώσω ακόμα πολλά..

Προέρχεσαι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, έπαιξες στο youth 
League  ,απέκτησες τεράστιες εμπειρίες. Πόσο σε έχουν βοηθήσει στην  
καριέρα σου?

 Ο Σύλλογος του Ολυμπιακού αποδεικνύει κάθε χρόνο ότι είναι, αν όχι το 
μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά σχολεία που υπάρχουν 
στην Ελλάδα. είμαι ευχαριστημένος που πέρασα από αυτόν τον σύλλογο.
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             ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΤΗΕ OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Είσαι μόλις 22 ετών. Τα όνειρα σου για το μέλλον ποιά είνα?

Η αλήθεια είναι πως το ένα από τα δύο όνειρά που είχα σε όλη μου 
τη ζωή πραγματοποιήθηκε! Eλπίζω να πετύχω και το δεύτερο το 
οποίο έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο και τη θέληση μου να παίξω σε 
υψηλότερες κατηγορίες.

Πριν λίγο καιρό  έχει έρθει στην οικογένεια σου ένα νέο μέλος.Τι θα 
τον συμβουλέψεις αν σου πει ότι θέλει να ασχοληθεί με τη μπάλα?..

 Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είμαι δίπλα του όποια και να είναι η 
επιλογή του. εύχομαι να έχει υγεία πάνω από όλα και τα υπόλοιπα 
είναι μέσα στο πρόγραμμα.

Ενα μήνυμα στον κόσμο του Κερατσινίου?

Καλό θα είναι μια ομάδα όπως το Κερατσίνι που έχει ως κεφαλή 
έναν τόσο ισχυρό άνδρα για πρόεδρο τον κύριο Αντώνη Αραβαντινό, 
που προσπαθεί να φέρει το Κερατσίνι στις παλιές καλές εποχές (και 
ακόμα παραπανω) ο κόσμος να του δίνει στήριξη με τη παρουσία 
τους στο γήπεδο.
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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Η Ένωση Πανασπροπυργιακού - Δόξας προήλθε από τη συνένωση που έγινε το 1995 των 
παλιών ομάδων Πανασπροπυργιακός (είχε ιδρυθεί το 1947 από συγχώνευση όλων των τότε 
ομάδων της πόλης και από το 1951 μετείχε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Πειραιά) και Δόξα 
Ασπροπύργου. Αναδείχθηκε πρωταθλητής τη σεζόν 2008-09 στον 7ο όμιλο της Δ' Εθνικής με 
αποτέλεσμα να βρεθεί στη Γ' Εθνική.. Την περίοδο 2008-2009 η ομάδα του Ασπροπύργου 
έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών αλλά έχασε το κύπελλο από την Βολίδα 
Κέρκυρας. Το 2009-2010 τερμάτισε στην ένατη θέση Την περίοδο 2009-2010 είχε καλή 
πορεία στο Κύπελλο Ελλάδας κερδίζοντας τον Αία Σαλαμίνας(3-1),τον Διαγόρα Ρόδου(1-1 
κανονική περίοδος,5-3 στα πέναλτι),τον Εθνικό Αστέρα(2-1),αλλά αποκλείστηκε από τον 
Άρη Θεσσαλονίκης(3-4). Την περίοδο 2012-13 αγωνίστηκε στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣ 
Δυτικής Αττικής μέχρι και το 2016-17, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα και προβιβάστηκε 
στη Γ’ Εθνική..
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                                     Το ρόστερ του Ασπροπύργου
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                      Κυριάκος Μίχας

Ο 52 χρονος  προπονητής ανέλαβε το δύσκολο έργο  
να σώσει τον Ασπρόπυργο ,επιστρέφοντας στην εν 
λόγω ομάδα, στις 23 Ιανουαρίου, παίρνοντας τη θέση 
του Νίκου Κωτσοβού.  Εχει  θητεύσει σε Ατρόμητο 
Πειραιά, Βύζαντα Μεγάρων, 
Μανδραϊκό,Θρασύβουλο,Ελευσίνα ενώ έχει 
παραστάσεις και από τη Football League τη σεζόν 
2013-14 όντας προπονητής της Γλυφάδας. 
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                 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                             Διπλό με Παπασπύρο στον πρώτο γύρο

Χάρις στο γκολ που πέτυχε ο Σπύρος Παπασπύρος στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, το Κερατσίνι 
επικράτησε με 1-0 στον αγώνα του Πρώτου γύρου. Μία αναμέτρηση στην οποία οι “Ροσονέρι” έπαιξαν 
έξυπνα και πήραν το μεγάλο διπλό ,που αποτέλεσε εφαλτήριο για την εξαιρετική πορεία στη συνέχεια. 

Κερατσίνι: Γιώρας-Τσουβαλτσίδης-Σκεντεράι(88 Μεγαλοοικονόμου)-Μπατής-Βαττής-Διάκος-
Παπασπύρος-Γκιάτης(63 Λίτσης)- Ντούλιας(55 Καρέλης)-Πασαλίδης(82 Σιγάλας)-Μπερνιδάκης
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