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Ωρα για ανασύνταξη!

● H 5η στροφή της Football League 
βρίσκει τον Ιωνικό μας αντιμέτωπο  με 
τον Ιάλυσο.

● Δύο ομάδες οι οποίες  βρίσκονται 
ισόβαθμες στην βαθμολογία  και που 
ψάχνουν  την επιστροφή στις νίκες..

● Οι δύο ομάδες προέρχονται από 
διαφορετικά αποτελέσματα  την 
προηγούμενη αγωνιστική. Ο Ιωνικός 
γνώρισε την ήττα από την Καλαμάτα 
εκτός έδρας με 1-0, ενώ οι Ροδίτες 
κέρδισαν  με 1-0 τη Νίκη Βόλου κάτι 
που σήμανε το πρώτο τρίποντο για τη 
σεζόν.



Aρμάντο Γκούφας: Μαχητής με επίπεδο

Για μερικούς ανθρώπους η ζωή είναι 
σκληρή. ΄Αλλοι στις δυσκολίες 
λυγίζουν.Δεν μπορούν. Αλλοι παλεύουν 
και με πάθος και θέληση επιτυγχάνουν 
πράγματα. Οπως ο Αρμάντο Γκούφας. 
Που η ποδοσφαιρική του ζωή του 
έβγαλε δυσκολίες ,αλλά ο ίδιος έχει 
πάντα αυτό το μόνιμο χαμόγελο που 
τον χαρακτηρίζει. Οταν πήγε να κάνει 
βήματα για την καριέρα του υπήρξαν 
τραυματισμοί και ατυχίες που του 
“απαγόρεψαν” να κάνει το μπαμ. 
Κάποτε, όμως έρχεται η δικαίωση για 
τους θετικούς ανθρώπους. Πρώτα με 
την κλήση στην Εθνική Νικαράγουας 
και μετά με τον Ιωνικό.   
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Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μας με αντίπαλο 
ένα άκρως ανταγωνιστικό αντίπαλο.Πως το περιμένεις;

●

●Σίγουρα θα είναι ενα πολύ δύσκολο παιχνίδι ο 
Ασπρόπυργος είναι μια πολύ καλή ομάδα αυτό φαίνεται και 
από την βαθμολογική της θέση. Θεωρώ ότι αν έχουμε 
συγκέντρωση και υπομονή θα μπορέσουμε να κερδίσουμε 
και να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

●

●

●Ήρθες φέτος στην ομάδα που έχει διαφορετικούς στόχους από τις 
περσινές ομάδες που έπαιξες. Είναι η καλύτερη ομάδα που έχεις 
αγωνιστεί;

●

Ο αρχικός στόχος της ομάδας είναι να σωθεί όσο πιο 
γρήγορα μπορεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 αγωνιστικές όπου 
δεν έχουμε χάσει και αυτό είναι πολύ καλό για την συνέχεια 
του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε με αυτό το 
ρυθμό ίσως να διεκδικήσουμε και περισσότερα πράγματα 
στο πρωτάθλημα. Ο ΙΩΝΙΚΟΣ είναι μια από τις μεγαλύτερες 
ομάδες στην Ελλάδα με μεγάλη ιστορία και κόσμο και  
όποιος είναι μέλος αυτής της οικογένειας το καταλαβαίνει .



“Η εμπειρία με Νικαράγουα και Μέσι”

● Είσαι ένας από τους παίκτες και με εμπειρία σε ματς Εθνικών 
ομάδων φορώντας τη φανέλα της Νικαράγουα.Πες μας για 
αυτή την εμπειρία.

● Είναι μεγάλη τιμή που εκπροσωπώ την Νικαραγουα και είμαι 
πολύ χαρούμενος για αυτό γιατί πάντα το ονειρευόμουν. Ηταν 
κάτι που θεωρούσα πως πολύ δύσκολα θα συμβεί.  Πρώτη φορά 
κλήθηκα  3 Μαρτίου του 19 για να με γνωρίσουν  και να με 
δοκιμάσουν. Εκείνο τον καιρό η εθνική Νικαράγουας είχε 
κάποιους αγώνες εναντίον της Βολιβίας και της Αργεντινής. Στον 
ένα αγώνα κατάφερα να βάλω το πρώτο γκολ εναντίον της 
Βολιβίας και στο δεύτερο εναντίον της Αργεντινής κέρδισα  
πέναλτι και η ομάδα μου κατάφερε να βάλει το μοναδικό 
γκολ.Είχα την τύχη  να συναντήσω σπουδαίους ποδοσφαιριστές 
και να παίξω απέναντί τους όπως για παράδειγμα τον  Μέσι και 
είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την ευκαιρία που μου δόθηκε.

●  Πως σου συμπεριφέρονται όντας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής;;

● Η συμπεριφορά των ανθρώπων από την εθνική Νικαράγουας 
προς τους ποδοσφαιριστές εμπεριέχει τεράστιο  σεβασμό.Είναι 
κάτι που μας λένε συνέχεια ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό 
μεταξύ μας οι ποδοσφαιριστές και γενικά να σεβόμαστε τον κάθε 
άνθρωπο. Μας εξηγούν ότι η ιστορία  φτιάχνεται μέσα στο 
γήπεδο με τις επιτυχίες  και πρώτα ξεκινάει έξω από το γήπεδο 
με την συμπεριφορά μας ο ένας προς τον άλλον.
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“Το νούμερο 14 και ο Σαλάχ”

● Ποια είναι η αγαπημένη σου θέση;

● Μ'αρέσει να παίζω και δεξί και αριστερό εξτρέμ 
χωρίς κανένα πρόβλημα

● Πρότυπο;

● Αν και δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο πρότυπο 
μπορώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο 
Σαλάχ. 

● Αγαπημένος αριθμός;

● Το 14.

● Ποια τα χόμπι σου εκτός γηπέδων?

● Τον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να τον 
περνάω με τους φίλους μου παίζοντας σκάκι 
και μπιλιάρδο.



“Ο κόσμος μας δίνει ενέργεια”

● Ενα μήνυμα στον κόσμο;

● Ο κόσμος είναι πολύ σημαντικός για 
μας. Μας μεταδίδει την ενέργεια που  
χρειαζόμαστε και εμείς θα 
προσπαθούμε κάθε βδομάδα να τον 
ανταποδώσουμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο  να κερδίζουμε.



Ασφαιρος μετά από πέντε ματς

●

●

●

●

● Το 0-0 με την Καβάλα είναι ένα άκρως θετικό  αποτέλεσμα   για τον Ιωνικό απέναντι 
σε μία ομάδα η οποία είναι αήττητη στην έδρα της.  Με την ομάδα του Δημήτρη 
Αρναούτη να έχει ευκαιρίες για το γκολ  αλλά να μην μπορεί  να τους μετουσιώσει σε 
γκολ. Οι Νικαιώτες είχαν πέντε αγώνες να μην σκοράρουν και αυτό είχε να συμβεί 
από την ήττα κόντρα στην  Καλαμάτα με 1-0.  Παράλληλα, ήταν το δεύτερο 0-0 μετά 
αυτό της πρεμιέρας κόντρα στα Τρίκαλα.
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Ετσι γράφτηκε η ιστορία

●

Ο Ιωνικός ιδρύθηκε το 1965 ύστερα από συγχώνευση της Κοκκινιάς και της Α.Ε Νίκαιας. Για 
πρώτη φόρα στην ιστορία κατάφερε να αγωνιστεί στην Α’ Εθνική το 1989. Τα πρώτα χρόνια 
στη μεγάλη κατηγορία  ήταν αρκετά δύσκολα, με την ομάδα να δυσκολεύεται να καθιερωθεί 
σε αυτή. Από το 1995 μέχρι το 2007, και με ηγέτη τον αείμνηστο ,Νίκο Κανελλάκη,  ο 
σύλλογος της Νίκαιας κατάφερε την καθιέρωση στα μεγάλα σαλόνια,  επιτυγχάνοντας  
μάλιστα να αγωνιστεί στην Ευρώπη για τα προκριματικά του Κυπέλλου UEFA ,απέναντι στην 
Γαλλική Νάντ την περίοδο 1999-2000 χωρίς όμως να καταφέρει να προκριθεί. 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.  Η ανάληψη του διοικητικού θώκου υπό τον  κο Ιωάννη 
Τσιριγώτη έφερε την ανάπτυξη της ομάδας  σε όλα τα επίπεδα με το ποδοσφαιρικό τμήμα να 
επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά τη νίκη στο ιστορικό μπαράζ απέναντι στον 
Αιολικό.. .`



Το ρόστερ του Ιωνικού

Τερματοφύλακες

● Φυλακτός

● Κουρεπίνης

● Τάφας

● Αμυντικοί

Κολλαράς 

● Μουστάκης

● Πατσατζόγλου

● Ιωάννου

● Παπατζίκος

● Τσιριγώτης

● Παπουτσογιαννόπουλος

●  Μέσοι

Γκοτσούλιας

● Καλλέργης

● Μιχαλακάκος

● Καρυτινός 

● Σμυρλής

● Τιεντσέ

● Καλογέρης

●  Επιθετικοί

● Βλαχομήτρος

● Κρητικός

● Μάναλης

● Γκούφας

● Μακρίδης



Ο προπονητής μας

● Ο κος Δημήτρης Αρναούτης 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 και άλλους συλλόγους. 
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  με άνοδο στην Football League, 
κάτι που έγινε και πέρυσι με την ομάδα του 
Ιωνικού.  
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Ο αντίπαλος μας  

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..



Το ρόστερ



Head 2 Head

                               Νίκες        Ισοπαλίες        Ηττες 

                                                   
● Γ Εθνική                                  0                      1                           0   

● Γκολ(Υπέρ κατά) :                  13-7                                        12-13
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Οι  Goleadores

Kρητικός vs Παπαδημητρίου
3 γκολ      3 Γκολ

3 

S

Στέλιος Κρητικός VS Iάσωνας Παπαδημητρίου
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To πρόγραμμα της αγωνιστικής



Βαθμολογία



Ιωνικός Official Match Programme



Ιωνικός The official Match Programme
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