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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                          SURVIVORS!!!!   
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                                            Κομβικό Παιχνίδι  
                                       

Ισως έχει καταντήσει κουραστικό, αλλά αυτό που έχει γραφτεί από την αρχή της σεζόν είναι 
μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Ο 6ος όμιλος του Πρωταθλήματος της Γ Εθνικής δεν επιτρέπει σε 
κανένα να εφησυχάσει και το άγχος τόσο για την άνοδο, όσο και για την παραμονή,θα κριθεί 
πραγματικά στο τέλος. Οι “Ροσονέρι”,προέρχονται από την ήττα κόντρα στην 
Προοδευτική,με 2-0,ενώ τα “Ελάφια” επικράτησαν ,εντός έδρας, με 6-1 του  Πέλοπα. 
Πλέον,το Κερατσίνι είναι στην 5η θέση με 25 βαθμού  ένα λιγότερο έχουν  οι αντίπαλοι μας, 
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο η ομάδα μας καλείται να 
εκμεταλλευτεί τη δυναμική του “Σαλπέας”.
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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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                                             Μπατής: “Μόνο νίκη”

   
Ο Αλέξανδρος Μπατής  είναι ένας από τους παίκτες που 
χαρακτηρίζονται...”σιδερένιοι”. Και αυτό γιατί  δεν έχει χάσει 
ούτε ένα ματς της ομάδας τη φετινή σεζόν και αποτελεί μία 
από τις πιο σταθερές αξίες στην άμυνα των “Ροσονέρι”,μαζί 
με τον Χάρη Βαττή. Ο “Μπάτμαν” άνοιξε την καρδια του 
στο Match Perogramme του αγώνα με την  Ρόδο..

Αναλυτικά: 

Μετά το παιχνίδι με την Προοδευτική ακολουθεί το εντός έδρας 
παιχνίδι με τη Ρόδο.. Για πολλούς χαρακτηρίζεται ένας ακόμα 
τελικός .Η άποψη σου ?

Εμείς κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Ολα τα 
εναπομείναντα παιχνίδια για εμάς είναι τελικός. Στοχεύοντας 
μόνο στη νίκη.

..
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                  ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME

Η ομάδα έχει δείξει ότι μετά από ήττες 
ανταπεξέρχεται.Είδαμε επίσης ,μετά την  ήττα στον 
Κορυδαλλό πολλά σκυμμένα και θυμωμένα πρόσωπα.Αυτό 
δείχνει ότι η ομάδα   έχει αλλάjει επίπεδο και δικαιούται να 
κοιτάει ψηλότερα; .

Η Ψυχολογία της ομάδας δεν έχει πέσει σε καμιά περίπτωση 
από την αρχή της χρονιάς. Ετσι εξηγείται ότι μετά από κάθε 
ήττα κοιτάζουμε μπροστά με τη θέληση να κάνουμε το 
καλύτερο δυνατό για την ομάδα.  Φυσικά μετά την εφετινή 
πορεία, όχι μόνο δικαιούμαστε να κοιτάζουμε ψηλότερα. Το 
αξίζουμε κιόλας.

Στο ξεκίνημα της σεζόν, ο στόχος ήταν η παραμονή. 
Θεωρείς  ότι είστε κοντά στον στόχο;

Θεωρώ πως ναι αλλά αυτό δεν μας καθησυχάζει διότι θέλουμε 
το Κερατσίνι να φτάσει εκεί που αξίζει, δηλαδή στις πρώτες 
θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.
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                                          Οι “Ροσονέρι” ΜVP

Στη βράβευση των πολυτιμότερων παικτών προηγούμενων αγωνιστικών προχώρησε η ομάδα του 

Κερατσινίου, λίγο πριν την προπόνηση  της Παρασκευής. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο γήπεδο του 

Σχιστού .

Σε αυτή βραβεύτηκαν από τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας κο Μπαγδάτογλου, οι 
Σκεντεράι,Πασαλίδης,Παπασπύρος,Καρέλης.

Ο Σκεντεράι ήταν mvp στις νίκες με Διαγόρα και Λουτράκι, ο Πασαλίδης στις αναμετρήσεις με Ζευγολατιό και Εθνικό, 
ο Παπασπύρος με τον Ασπρόπυργο και ο Καρέλης με τον Πέλοπα,εκτός έδρας.
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             ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  ΤΗΕ OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Aν και αμυντικός σε βλέπουμε, πέρα από τις στημένες μπάλες, να 
έχεις δώσει και δύο ασιστ έτοιμα γκολ για συμπαίκτες σου. 
Πολλοί λένε ότι και σαν αμυντικός χαφ θα μπορούσες να κάνεις 
καριέρα.Συμφωνείς;

Σημασία στο ποδόσφαιρο έχει να κερδίζει η ομάδα που 
υπηρετείς. Δεν έχει νόημα ούτε ποιος δίνει το γκολ ούτε ποιος 
σκοράρει. Οσο για το αν μπορώ να παίξω στον άξονα, καλούμαι 
να δώσω το 100% σε όποια θέση με βάζει ο κόουτς..

Ποιο είναι το μυστικό της ομάδας που την έχει κάνει πετυχημένη;

Είμαστε οικογένεια εκτός και εντός γηπέδου και οφείλεται στη 
χημεία που έχουμε αναπτύξει. Αυτό αποτυπώνεται στον 
αγωνιστικό χώρο και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τέλος, ο 
κόσμος πρέπει να συνεχίσει να είναι δίπλα μας, καθώς έχει γίνει 
μεγάλη προσπάθεια από όλους. Από τον πρόεδρο, τη διοίκησή, 
τον προπονητή και εμάς τους παίκτες. Άξιοι συγχαρητηρίων 
ΟΛΟΙ.
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                                                  Ρόδος   

Η Ρόδος ιδρύθηκε το 1968 ύστερα από την συγχώνευση του Διαγόρα, του Ροδιακού και του 
Δωριέα.  Η πρώτη της συμμετοχή σε επαγγελματικό πρωτάθλημα  πραγματοποιήθηκε το 
1969 στη Β΄ Εθνική. Ύστερα από 9 χρόνια, το 1978, κατάφερε να αγωνιστεί στην πρώτη 
εθνική κατηγορία. Το 1985 ενώ έχει προηγηθεί η διάσπαση της Ρόδου με τον Διαγόρα και 
όλος ο βασικός της κορμός  έχει μετακομίσει στην συμπολίτισσα ομάδα η ομάδα αγωνίζεται 
στην Β’ Εθνική και ως το 1988 έχει κατρακυλήσει στη Δ’ Εθνική.  Το 1994 συγχωνεύτηκε εκ 
νέου με τον Διαγόρα και δημιούργησαν την Ένωση Ρόδου – Διαγόρα. Η ένωση κράτησε μόλις 
τέσσερα χρόνια και το 1998 επανιδρύθηκε η ομάδα της Ρόδου. Το αποκορύφωμα αυτής της 
νέας προσπάθειας ήταν η συμμετοχή της ομάδας στην Β’ Εθνική την σεζόν 2009-2010. 
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

            Tιμόθεος Καβακάς
Ο 45 χρονος τεχνικός βρίσκεται στην ομάδα 
από το Δεκέμβρη του 17. Θεωρείται ένας από 
τους πιο φέρελπις προπονητές,έχοντας θητεία 
και σε ομάδες Σούπερλιγκα.

Εχει περάσει από 
Βέροια,Πλατανιά,Λάρισα,Καλλονη,Παναχαικη,
Τρίκαλα 
,Λαμία,,Ψαχνά,Ελευσίνα,Αχαρναικό,Χαλκίδα,Ο
λυμπιακό Βόλου,Αστέρα Αμαλιάδας, με πολύ 
θετικά αποτελέσματα.
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                                          Το ρόστερ της Ρόδου
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                 ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   ΤΗΕ ΟFFICIAL MATCH PROGRAMME
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            ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ THE OFFICIAL MATCH PROGRAMME

     
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, που είχε διεξαχθεί στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, η Ρόδος είχε 
επικρατήσει του Κερατσινίου με 1-0 ,χάρις σε γκολ -φάουλ του Αυγενικού στο  56. 
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Διάκος είχε χάσει τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με το σουτ 
που έκανε να βρίσκει στο δοκάρι του Παναγόπουλου.

Οι συνθέσεις
Α.Σ. Ρόδος: Παναγόπουλος, Ιμεραλιλάι, Δαβρής, Μκρτσιάν, Αποστόλου, Μίνγκας ( 61ο Πότσι), 
Πινδώνης (80ο Καντιμοίρης), Αυγενικού, Παβίσεβιτς, Ευγενικός( 52ο Πάλλας) Μπαγκούρα ( 38ο 
Λέκκα).
ΑΠΟ Κερατσίνι: Φρατζεσκάκης, Τσουβαλτσίδης, Σιγάλας, Μπάτης, Βαττής, Σκεντεράι ( 88ο 
Σφυρογιαννάκης), Ντούλιας ( 80ο Παπασπύρος), Διάκος, Μπερνιδάκης, Καλογιάννης ( 66ο Σιάνος), 
Πασαλίδης.
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