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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME
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                                    Xωρίς περιθώριο λάθους                                       

Στο “Σαλπέας” το Κερατσίνι φιλοξενεί τον Ιωνικό στο μεγάλο γειτονικό ντέρμπι  του 6ου 
ομίλου. Ενα παιχνίδι που έρχεται μετά το  διπλό των “Ροσονέρι” στο Ζευγολατιό με 1-0,χάρις 
στο γκολ του Ντούλια  και τη νίκη του Ιωνικού, στη Νεάπολη επί του Πέλοπα με 4-1. 
Ουσιαστικά, με τη λογική, η σωτηρία παίζεται κοντά στους 33 βαθμούς με το Κερατσίνι 
στους 29 και τους Νικαιώτες στους 23. Μία μάχη σκληρή, με λεπτές ισορροπίες στο 
Πρωτάθλημα και πραγματικά  τα πάντα ,για άνοδο και παραμονή, να είναι όλα ανοικτά.
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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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                                         Παπασπύρος : “Τελικός για εμάς”

   
Ο Σπύρος Παπασπύρος είναι από  τους παίκτες που αποτελούν από τις 
πιο σταθερές αξίες  στην ομάδα.

Ενα σημαντικό γρανάζι στην μηχανή της μεσαίας γραμμής  που με την 
παρουσία  του δίνει τεράστια  βοήθεια. Ο έμπειρος μέσος φιλοξενείται 
σήμερα στο Match Programme του αγώνα με τον Ιωνικό.

 Πειραικό ντέρμπι και ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα μας . Πως 
το προσεγγίζουμε;
Το παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε σαν τελικό. Είναι μία αναμέτρηση, ένα 
τοπικό ντέρμπι που η νίκη για εμάς είναι αυτοσκοπός. Θέλουμε να 
κερδίσουμε για να σωθούμε. Παίζουμε στην έδρα μας και αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να εκμεταλλευτούμε.

 Στην ήττα του πρώτου γύρου πολλοί λένε ότι  η ομάδα έκανε το 
χειρότερο παιχνίδι της σεζόν. Συμφωνείς;
  Ηταν ένας αγώνας που πραγματικά τίποτα δεν πήγε καλά. Αυτό είναι 
γεγονός.  Από κει και πέρα, το καλό είναι ότι δεν μείναμε σε αυτή την 
εμφάνιση  και προχωρήσαμε μπροστά.. Σε αυτή την ομάδα δεν μας 
αρέσει να κοιτάμε πίσω. 
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                  ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME

 H ομάδα έχει επιδείξει  μία σταθερότητα στον Β γύρο 
με δυναμική στην έδρα της. Η έδρα είναι σημαντικός 
παράγοντας για την ομάδα μας;
Κάθε ομάδα ,αν θέλει να προκόψει και να πετύχει τους 
στόχους της, πρέπει να εκμεταλλεύεται την  έδρα της. Το σπίτι 
της. Εμείς το έχουμε καταφέρει σε ένα σημαντικό βαθμό  
αλλά έχουμε πάρει και βαθμούς εκτός έδρας..

 Πολλοί λένε ότι ο όμιλος μας είναι ο πιο ενδιαφέρον με 
τις ισορροπίες να είναι λεπτές..Συμφωνείς;

Ολοι οι όμιλοι της Γ  Εθνικής  έχουν ενδιαφέρον  είναι 
αλήθεια. Από τον κανόνα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει και 
ο δικός μας.  Πραγματικά μέχρι το τέλος ,ίσως και μέχρι τα 
τελευταία δευτερόλεπτα να κριθούν τα πάντα. 
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             ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΤΗΕ OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Στο τελευταίο ματς με το Ζευγολατιό κάνατε ευκαιρίες 
αλλά σκοράρατε ένα γκολ. Υπάρχει άγχος;

Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και όταν δεν μπαίνει 
εύκολα το γκολ είναι λογικό να υπάρξει άγχος.  Σημασία 
όμως έχουν οι τρεις βαθμοί. Αλλωστε, είτε κερδίσεις με 0-1 
,είτε 0-5 ,σημασία έχουν οι βαθμοί.

 Το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας ποιο είναι;
Το ότι είμαστε οικογένεια.  Είναι το πιο σημαντικό πράγμα 
σε μία ομάδα για την επιτυχία. 
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                               Ιωνικός Νικαίας 

Ο Ιωνικός ιδρύθηκε το 1965 ύστερα από συγχώνευση της Κοκκινιάς και της Α.Ε 
Νίκαιας. Για πρώτη φoρά στην ιστορία κατάφερε να αγωνιστεί στην Α’ Εθνική το 
1989. Τα πρώτα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία  ήταν αρκετά δύσκολα, με την ομάδα 
αργά αλλά σταθερά να βρίσκει τον δρόμο της και με Πρόεδρο τον αείμνηστο Νίκο 
Κανελλάκη καθιερώθηκε. Από το 1995 μέχρι το 2007  ο σύλλογος της Νίκαιας έμειν 
στα μεγάλα σαλόνια,  επιτυγχάνοντας  μάλιστα να αγωνιστεί στην Ευρώπη για τα 
προκριματικά του Κυπέλλου UEFA την περίοδο 1999-2000 χωρίς όμως να καταφέρει 
να προκριθεί απέναντι στην Γαλλική Ναντ.. Μία ακόμα επιτυχία ήταν η συμμετοχή 
του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2000 με αντίπαλο την ΑΕΚ όπου γνώρισε  
την ήττα με 3-0. Από το 2007 και μετά ο Ιωνικός είχε καθοδική πορεία και τώρα 
αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική. .
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                                     Το ρόστερ του Ιωνικού
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

                        Νικος Μαρωνίτης
Ο γεννημένος στις 11-4-1976 προπονητής 
είναι ιδιαίτερα γνωστός στο Πειραικό 
ποδόσφαιρο έχοντας δουλέψει  σε πολλές 
ομάδες της πόλης. Αμπελακιακός-
Ολυμπιάδα-Δόξα Πειραιά,Νέοι Ευγενείας, 
Αργοναύτης-Ηφαιστος, ενώ αυτή είναι η 
δεύτερη του θητεία στον Ιωνικό,τον οποίο 
είχε αναλάβει την περίοδο 11-12 στην Δ 
Εθνική. Παράλληλα έχει δουλέψει και στις 
Μεικτές ομάδες του Πειραιά. 
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                 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                                           Οι “Διπλοί” Πράκτορες

   

 

Δεν είναι λίγοι οι παίκτες οι οποίοι έχουν φορέσει τη φανέλα των δύο ομάδων. Παίκτες που έχουν προσφέρει πράγματα σε 
αμφότερους τους συλλόγους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποίοι είναι αυτοί 

                                         Φανούρης Πουλάκης(Ιωνικος): Εχει αγωνιστεί δύο περιόδους στην ομάδα του Κερατσινίου ,τελευταία 
τη σεζόν 2016-17 ,με 11 συμμετοχές  και 3 γκολ.

                                             Γιώργος Διάκος(Κερατσίνι): Παιδί των Ακαδημιών του Ιωνικού, χωρίς όμως να καταφέρει να παίξει 
σημαντικό ρόλο στην ομάδα.Στο Κερατσίνι έχει βρει το λιμάνι του. 
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                                        Οι “Διπλοί “ Πράκτορες 

 

               

Γιώργος Ντούλιας: “Παιδί” των ακαδημιών του Εθνικού μέν,αλλά σε τρεις σεζόν έπαιξε για τον Ιωνικό (2014-15,15-
16,16-17,μισή σεζόν),μέτρησε 44  συμμετοχές και 14 γκολ

Σπύρος Παπασπύρος : Επαιξε σε δύο περιόδους στον Ιωνικό. Τη σεζόν 2013-14 με με 21 συμμετοχές και 1 γκολ και τη 
σεζόν 16-17,στο πρώτο μισό)
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                                  Οι “Διπλοί” Πράκτορες

Νικος Μπερνιδάκης: Επαιξε σε τρεις περιόδους στον Ιωνικό. Τη σεζόν 13-14 είχε 18 
συμμετοχές και 3 γκολ ,την επόμενη έπαιξε σε 10 ματς στο πρώτο μισό και επέστρεψε στο 
δεύτερο μισό της 15-16 με 11 συμμετοχές και 2 γκολ.
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                          ΑΠΟ Κερατσίνι vs Ιωνικός(Προϊστορία)
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