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                                                    ΑΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                              ΜΑTCH PROGRAMME

                                                                       Πρεμιέρα στο σπίτι
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                            Μάχη  κόντρα στο “Καμάρι του Λασιθίου” 
                                       

Η πρεμιέρα του Κερατσινίου στον φετινό μαραθώνιο της Γ Εθνικής έφερε ισοπαλία κόντρα στον 
Ατρόμητο Πειραιά,με τον Κομνηνό να ισοφαρίζει στο 90 και να ξορκίζει τα....κακά πνεύματα και 
σύννεφα που άρχισαν να εμφανίζονται μετά το γκολ που κακώς μέτρησε των γηπεδούχων αφού ο 
διαιτητής -όταν έδειξε έμμεσο όφειλε είτε να σφυρίξει ,είτε να κάνει κίνηση να εκτελεστεί το φάουλ. 
Πλέον, όμως, ω γέγοναι -γέγοναι και η ομάδα μας κάνει πρεμιέρα εντός με αντίπαλο την αξιόμαχη 
Νεάπολη από την Κρήτη,που είναι άκρως υπολογίσιμη και η οποία ,μάλιστα προέρχεται από ήττα στην 
πρεμιέρα, και μάλιστα εντός έδρας, από τον Γιούχτα. 
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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 Μακρυωνίτης(10-4-1989)
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)

Βασίλης Πογοσιάν   (4-5-1998)

Βαγγέλης Θεοδώρου(18-10-2001)

Δημήτρης Παγώνης (3-5-2000)

Επιθετικοί

Παναγιώτης Κομνηνός  (24-8-1996)

Νίκος Σιάνος(1-3-1998)
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                                                       ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

                        Δημήτρης Αρναούτης

Ο  προπονητής μας γεννήθηκε στις 28-11-1963 
και στην καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής 
αγωνίστηκε στη μεσαία γραμμή σε αρκετές 
ομάδες μεταξύ των  οποίων και στο 
Κερατσίνι,αλλά και  σε Εθνικό ,Βύζα μεταξύ 
άλλων. Διακρινόταν μάλιστα για το “δαντελένιο” 
αριστερό του πόδι.  Σαν  προπονητής έκανε  δύο 
ανόδους με τους “Ροσονέρι” από τοπικό σε Δ  
και από εκεί στην  Γ , ενώ θήτευσε στους  
πάγκους  των ΠΑΟ Ρουφ, Νηρέα,Αετού 
Κορυδαλλού, Αστέρα Μαγούλας, Βύζαντα 
Μεγάρων,Εθνικού και Αχαρναϊκού.  
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                                            Στολίδι το “Σαλπέας”

 

Ενα μικρό θαύμα συνετελέσθη λίγες ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου και 
με την πολύτιμη πρωτοβουλία της οικογένειας  Τσιριγώτη, τα αποδυτήρια και οι γύρω 
χώροι του γηπέδου του Κερατσινίου που ήταν σε κακή κατάσταση,μεταμορφώθηκαν σε 
σύγχρονους χώρους που δεν έχουν να ζηλέψουν ούτε ομάδες της Σούπερ Λίγκα.
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                        “Παλάτι” τα αποδυτήρια του “Σαλπέας”
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                                 “Παλάτι” τα αποδυτήρια του Σαλπέας
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                                                     H BAΘMOΛOΓIA 
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                                               AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
                                    OFFICIAL MATCH PROGRAMME
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                         Mεγαλοοικονόμου: “Παίζουμε πάντα για τη νίκη”

   

Ο Ανδριανός Μεγαλοοικονόμου αποτελεί  μία από τις νέες “μεταγραφές” της ομάδας μας, ξεκινώντας από την αρχή της 
φετινής σεζόν ανανεώνοντας την παραμονή του μετά από μία περσινή αναγνωριστική σεζόν. . Ο νεαρός αμυντικός 
φιλοξενείται στο Match Programme του αγώνα. .

Ανδριανέ λένε ότι οι πρεμιέρες είναι πάντα δύσκολες.Μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο πόσο σημαντική είναι η νίκη κόντρα στη 
Νεάπολη;
Θεωρητικά ναι πάντα η πρεμιέρα είναι  δύσκολη .Η ομάδα σε κάθε ματς  παίζει για να κερδίσει και αυτό το επιδιώκουμε  είτε 
εκτός είτε εντός .Η Νεάπολη είναι θεωρητικά μια ομάδα στα μέτρα μας και πρέπει  να την κερδίσουμε.

.     
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                                                  AΠΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 
                                          The Oficial Match Programme
 

O προπονητής σας αλλά και εσείς οι παίκτες μετά το παιχνίδι στο Ρέντη είπατε ότι αξίζατε τη νίκη. Τι έφταιξε και δεν ήρθε 
το διπλό;

Πάντα μετά απ ένα (κακο)αποτέλεσμα  εννοώ τα έχεις κάνει όλα καλά και δεν κατάφερες να πάρεις αυτό που σου αρμόζει είσαι 
στενάχωρη μένος με τον εαυτό σου ...Βέβαια δεν μας βοήθησε και ο αγωνιστικός χώρος και επίσης φανήκαμε και άτυχοι.   

Πως είναι η συνεργασία με τον Χάρη τον Βαττή;

Με τον Χάρη τα πάμε πολύ καλά όπως και με όλα τα παιδιά και αυτό πιστεύω είναι που μας κάνει πιο δυνατούς.

Με την προετοιμασία που έλαβε χώρα πόσο έτοιμη είναι η ομάδα  να πετύχει τους στόχους της;

Πιστεύω έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια  όλοι μαζί σαν ομάδα προπονητές διοίκηση παίχτες κλπ .Και κοιτάμε πάντα κάθε 
παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος κάνουμε τον απολογισμό  μας.
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Μεγαλοοικονόμου: “Πιο δυνατός ο  δικός μας όμιλος”

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

Το πρωτάθλημα  τις Γ εθνικής  θεωρώ ότι είναι πολύ ανταγωνιστικ;o διότι μια ομάδα απ κάθε όμιλο παίρνει ένα (εισιτήριο) για 
την παραπάνω κατηγορια που είναι  επαγγελματική. Κατά την γνώμη μου ο δικός μας όμιλος είναι ο πιο δυνατός.
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 Hμερολόγιο  DAY & NIGHT: Π. Φύσσα 94, Κερατσίνι 187 57



16

                    ΑΕ Νεάπολης : “Η άξια εκπρόσωπος του Λασιθίου”

Την παρθενική της συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής έπειτα από πενήντα χρόνια ιστορίας θα πραγματοποιήσει 
η ΑΕ Νεάπολης την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν 2018-2019. Οι Νεαπολίτες θα συμμετάσχουν ως πρωταθλητές 
Λασιθίου, έπειτα από την περσινή σπουδαία επιτυχία τους την οποία σημείωσαν, κατακτώντας το δεύτερο πρωτάθλημα 
του συλλόγου στην Α’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ έπειτα από αυτό της περιόδου 1992-1993 και στόχος τους είναι να 
εκπροσωπήσουν επάξια το Λασιθιώτικο ποδόσφαιρο, την περιοχή του Μεραμπέλου και βέβαια τη Νεάπολη, με μια όσο 
το δυνατό πιο αξιοπρεπή πορεία στην εθνική κατηγορία στην οποία κλήθηκαν να πάρουν μέρος..
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                                               Το ρόστερ της ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Τερματοφύλακες                                                                                                                                    
Κασωτάκης Γιώργος 1996                                                                                                                                      
Μάρκοβιτς Στέλιος 1988                                                                                                                             
Φαϊτάκης Μανόλης 2002

Αμυντικοί
Νάνο Βαγγέλης 1987
Ζανταλής Νίκος 1981
Κωστάκης Ιωάννης 1987
Πρινιωτάκης Γιάννης 2000
Ανυφαντάκης Βενιζέλος 1983
Παπουτσιδάκης Αντώνης 1997
Ταβλαδωράκης Κώστας 1985                                                
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                                   Το Ρόστερ της ΑΕ Νεάπολης

Μέσοι 

Ράντζα Άγγελος 1995

Μότσο Κωστής 1997

Κωστάκης Γιώργος 1987

Ρογδάκης Μιχάλης 2003

Φαϊτάκης Γιάννης 2003

Κοκολάκης Αποστόλης 1995

Νοκάι Μάριος 1995

Βολονάκης Παναγιώτης 1996

Τσοκάνι Κέβιν 1999

Φαϊτάκης Γιώργος 2002

Χρηστάκης Γιώργος 1988

Επιθετικοί

Περάκης Δανιήλ 1991

Βλαχάκης Γιάννης 2000

Χιλάι Έρικ 2001

Ταμπουρατζής Κωστής 2002

Βασιλόπουλος Δημήτρης 2000
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                                         Ο Αντίπαλος Προπονητής

               Αντώνης Γιαννακάκης
 Ο Αντώνης Γιαννακάκης (4 Απριλίου 1975) με καταγωγή 
από τον Σοκαρά Ηρακλείου, τη σεζόν 2017-2018 στη 
δεύτερη θητεία του στον πάγκο της ΑΕ Νεάπολης, την 
οδήγησε στην κατάκτηση του δεύτερου πρωταθλήματος 
στην ιστορία της μετά από εικοσιπέντε χρόνια. 

Ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στην ΑΕΝ, 
είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B και έχει εργαστεί 
ακόμη στη Β’ ΕΠΣ Λασιθίου με τους Νέους ΑΕ Νεάπολης, 
στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου με την ΑΕ 
Λακωνίων, ενώ έχει περάσει και από τις Μικτές 
Ενωσιακές ομάδες του Λασιθίου. 

Φέτος ξεκίνησε ως βοηθός του κύπριου προπονητή Πάρη 
Ροτοκλή, η συνεργασία του οποίου με την ΑΕΝ λύθηκε 
μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
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