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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                             Με σοβαρότητα για το 2 στα 2
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                            Προσγείωση και....προσήλωση
                                       

Οι “Ροσονέρι” επιστρέφουν σπίτι τους και αυτή τη φορά φιλοξενούν την Παλαιοχώρα. Μία ομάδα η 
οποία έρχεται στο “Σαλπέας” αποφασισμένη για να πάρει βαθμούς. .Η ομάδα μας προέρχεται από τη 
 σπουδαία νίκη απέναντι στον Ιωνικό ,στη Νεάπολη, με 1-0 χάρις στο γκολ του Κομνηνού , ενώ η 
Αντίπαλος μας έχει  μαζέψει μόλις ένα βαθμό ,ενώ έχει κάνει και δύο ήττες, χωρίς ακόμα, στα τρία 
πρώτα ματς να έχει βρει δίχτυα.
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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 
προπέρσινη 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

Τερματοφύλακες
Hλίας Κυρίτσης (14-1-1997)
Κωνσταντίνος Λιούμπης(7-5-1996)
Xρίστος Κούμπουλα (20-12-2001)

Aμυντικοί
Ανδριανός Μεγαλοoικονόμου  (7-6-1998)
Χάρης Βαττής  (26-6-1984)
Γεράσιμος Αγγελάκης  (9-10-1996)
Γιάννης Κυριαζόπουλος (14-11-1998)
Γιώργος Σφυρογιαννάκης(28-6-1996)
Λευτέρης Ροκάκης(30-1-1998)
Αρης  Μύρκος  (22-9-1994)
Xρίστος Γκεκάι(23-9-1997)
Δημήτρης Γιαταγανάκης (10-1-1997)

Μέσοι

Λουσιέν Κουντου(3-9-1993)

Γιώργος Διάκος(12-8-1994)

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος(27-1-1997)

Κυριάκος Μιχαλάς (23-1-1996)

Βαγγέλης Θεοδώρου(18-10-2001)

Δημήτρης Παγώνης (3-5-2000)

Συμεών Φούντας  (11-10-1988)

Επιθετικοί

Παναγιώτης Κομνηνός  (24-8-1996)

Νίκος Σιάνος(1-3-1998)
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                                                       ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

                     Βαγγέλης Λαϊβεράς

Ο  προπονητής μας γεννήθηκε στις 16-12-1957 
και διανύει την τέταρτη του θητεία στους 
“Ροσονέρι”  μετά τη σεζόν 2005-2006. 
Παράλληλα,  έχει βρεθεί στους πάγκους, 
μεταξύ άλλων, του Αίαντα 
Σαλαμίνας,Ατρόμητου Πειραιά, Ιωνικού, 
Ζευγολατιού με ιδιαίτερη επιτυχία .
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                                                     H BAΘMOΛOΓIA 
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                         Διάκος: “Σοβαρότητα σε κάθε παιχνίδι”

   

Ο Γιώργος Διάκος είναι ένας απο τους ...παλιούς της ομάδας του Κερατσινίου, αν και ακόμα δεν έχει “πατήσει” τα 24. 
Αν και η δουλειά του είναι ποδοσφαιριστής θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και σερβιτόρος αφού πέρυσι έδωσε 12 
ασίστ για γκολ στους συμπαίκτες του. Σήμερα  φιλοξενείται στο Match Programme του αγώνα με το Παλαιοχώρι.

Γιώργο δύο νίκες και μία ισοπαλία  μέχρι τώρα..Που το πάει το Κερατσίνι;
Δεν το πάμε κάπου διαφορετικά από το στόχο που έχουμε θέσει και είναι η γρήγορη σωτηρία. Είμαστε μία καινούργια ομάδα
που με την παρουσία κάποιων παιδιών απο πέρυσι πάμε για να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε αγώνα.Θέλουμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί και να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι με σοβαρότητα.

.     
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                                                  AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                          The Oficial Match Programme
 

Μεγάλο διπλό στη Νεάπολη;

Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από τη Νεάπολη. Είναι μία δυνατή έδρα η Νεάπολη , ο κόσμος πάντα βάζει πίεση στον 
αντίπαλο και πραγματικά το διπλό ήταν τεράστιας σημασίας.  Εμείς πήγαμε εκεί, παίξαμε έξυπνα  και πήραμε τη νίκη. Να 
πούμε και πολλά μπράβο στον Κούμπουλα αλλά και σε όλα τα παιδιά.

Αυτό το παρατσούκλι “ο σερβιτόρος” πως βγήκε;

Μoυ το έβγαλε  το Γραφείο τύπου της ομάδας λόγω των ασίστ, πέρυσι. Προσωπικά δεν μετράω τις ασίστ  που κάνω η τα γκολ 
που βάζω όταν τα βάζω .  Δεν έχω πρόβλημα πάντως  με τα παρατσούκλια. Το διασκεδάζω!

Πολλές ασιστ πέρυσι?

Ηταν συναρπαστική η περσινή χρονιά και πραγματικά η παραμονή μας ήταν κάτι πολύ όμορφο . Αυτό μόνο .Δεν θέλω να 
μιλάω για τον εαυτό μου.
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Διάκος : “Ανταγωνιστικός  ο  δικός μας όμιλος”

Tο κλίμα στην ομάδα πως είναι ;

Eίναι πολύ καλό. Ολοι μας είμαστε μία οικογένεια και παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Οποιαδήποτε χαλάρωση κάνει κακό. 

Πως κρίνεις το Πρωτάθλημα της Γ Εθνικής και εν γένει τον όμιλο;

Είναι αρκετά ανταγωνιστικός με καλές και σκληρές ομάδες και θα τολμούσα να πω ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Φαίνεται και στα 
παιχνίδια. 
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57
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                    ΑΟ Παλαιοχώρας : “Οι κιτρινόμαυροι των Χανίων”

Ο ΑΟ Παλαιόχωρας ιδρύθηκε το 1982. Με το καλημέρα κατέκτησε τον τίτλο στη Γ’ κατηγορία Χανίων και στη συνέχεια 
έπαιξε τρεις σεζόν στην Β’ πριν πάρει την 3η θέση και την άνοδο για πρώτη φορά στην Α’ Χανίων έπειτα από αγώνα 
μπαράζ με τον Ίκαρο Ταυρωνίτη στα Νεροκούρου το 1993-94. Στην πρώτη κατηγορία έπαιξε 11 συνεχόμενες χρονιές 
.Την ίδια χρονιά έφθασε και στον τελικό του Κυπέλλου όπου ηττήθηκε από τον Αρη Σούδας στα Περιβόλια. Τρία χρόνια 
αργότερα υποβιβάστηκε στην Β’ κατηγορία. Το 2010 ως πρωταθλητής ήρθε για να μείνει στην μεγαλύτερη τοπική 
κατηγορία. Το 2016-17 ο ΑΟ Παλαιόχωρας κατέκτησε το πρωτάθλημα στα Χανιά και κέρδισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική..
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                                               Το ρόστερ της Παλαιοχώρας
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

               Αστέριος  Θέμελης
Ο ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη υπήρξε 
επαγγελματιας ποδοσφαιριστής από το 1994 έως και το 2013.
Πρώτη του ομάδα ήταν ο ΠΑΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπου και έμεινε έως το 1999, 
επίσης έχει αγωνιστεί στις εξής ομάδες :ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΡΗ , 
ΑΕ ΚΡΗΝΗΣ , ΛΑΡΙΣΑ , ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ , ΘΕΣΠΡΩΤΟ , ΛΕΩΝΙΔΙΟ , ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ , ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ , ΡΟΔΟ , ΗΛΥΣΙΑΚΟ , 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ , ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ , ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΥ , 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟ ΑΣΤΕΡΑ , ΙΩΝΙΚΟ , ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟ Και ΝΙΚΗ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ .. Στη καριέρα του έχει στεφθεί πρωταθλητής 6 φορές και 2 
κυπελλούχος παίζοντας πανω από 300 παιχνίδια σε επαγγελματικές 
κατηγορίες ...
Ειναι κάτοχος διπλωμάτων UEFA C και UEFA B δουλεύοντας σε τμήματα 
υποδομών στις ακόλουθες ακαδημίες : ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΩΦΙΔΗ , FC BARCELONIKA , 
TOR TRE TESTE , ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ.
Απο το 2015 ειναι προπονητής στην ομάδα της ΝΙΚΗΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ η οποια 
αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με διακρίσεις : 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017 , PLAY OFF Γ ΕΘΝΙΚΗΣ 2017 .Oι επόμενοι σταθμοί 
του ήταν ο ΑΠΕ Λαγκδά και απο φέτος η Παλαιοχώρα
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