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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.



  

Iωνικός The Official Match 
Programme



  

ΙΩΝΙΚΟΣ
OFFICIAL MATCH PROGRAMME

Γιώργο είσαι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας ,έχεις 
κερδίσει στην αποδοχή του προπονητή και του 
κόσμου ..Πόσο γεμάτος νιώθεις;

●

●Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω κάνει ένα καλό 
ξεκίνημα αλλά αυτό που σε καθιερώνει και σε 
κάνει αποδεκτό από όλους είναι η διάρκεια. Όποτε 
ακόμα είναι νωρίς για να νιώσω όσο γεμάτος θα 
ήθελα.

●

●Επιστρέφετε σπίτι για ένα παιχνίδι κόντρα σε ένα 
δυνατό αντίπαλο και εσείς προέρχεστε από σερί 
νικών. Πως περιμένεις τον αγώνα με τον Διαγόρα;

●

Σίγουρα θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως 
όλα στην κατηγορία. Ελπίζω να εκμεταλλευτούμε 
την ψυχολογική μας κατάσταση αλλά και την 
δύναμη της έδρας και να κυριαρχήσουμε.



  

“Με υπομονή θα έρθουν και τα αποτελέσματα”

Το καλοκαίρι έφυγες από τον Εθνικό και άλλαξες 
στρατόπεδο.Δύσκολη απόφαση;;

● Όταν αγωνίζεσαι σε μια ομάδα 5 χρόνια η 
απόφαση να φύγεις είναι πάντα δύσκολη . 
Προσπάθησα όμως να κάνω αυτό που θεώρησα 
σωστό για το μέλλον μου!

●  Πες μου λίγο για την εμπειρία με την Ενόπλων 
στην Κίνα;

● Θα  την χαρακτήριζα μοναδική. Μία πολύ 
διαφορετική χώρα, αλλιώτικη κουλτούρα. Από κει 
και πέρα,όμως ,είχαμε μία μεγάλη και σημαντική 
υποχρέωση. Να τιμήσουμε την πατρίδα μας και 
να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Είναι 
πραγματικά  τεράστιο συναίσθημα να αγωνίζεσαι 
για την χώρα σου . Τερματίσαμε 7οι στον κόσμο, 
αλλά σίγουρα σταθήκαμε άτυχοι χάνοντας στο 
τέλος τ αγώνα με τη Βόρειο Κορέα.
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“Ινδαλμα μου ο Μπάλακ”

Ποιος είναι το ίνδαλμα σου;;

● Ο ποδοσφαιριστής που ήμουν πραγματικά πολύ 
δεμένος μαζί του από τα εφηβικά μου χρόνια ήταν 
ο Μίκαελ Μπάλακ. Μου άρεσε πολύ ο δυναμισμός 
στο παιχνίδι του.

● Είχες ένα καλό σερί γκολ κόντρα στον Ιωνικό..Τώρα 
που φοράς τη φανέλα της ομάδας νιώθεις πως θέλεις 
να ξεπληρώσεις τα γκολ που έβαλες εναντίον του;

● Όχι δεν θεωρώ ότι έχω να ξεπληρώσω κάτι επειδή 
είχα σκοράρει εναντίον την ομάδας που βρίσκομαι 
τώρα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να δικαιώσω  
την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που με 
προσέγγισαν για να έρθω στην ομάδα

● Γιατί διάλεξες το 20;

● Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί από πριν να το 
διαλέξω , προέκυψε και τελικά μου αρέσει αρκετά!



  

“Aριστη η σχέση μας με τον κόσμο”

● Είσαι προληπτικός;

● Είμαι αρκετά προληπτικός.Εχω κάποια 
γούρια που τα ακολουθώ αλλά δεν τα 
λέω για ..γούρι

● Ενα μήνυμα στον κόσμο;

● Είναι πραγματικά άριστη η σχέση μας 
με τον κόσμο ακόμα και την περίοδο 
που τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά 
που θέλαμε. Είναι σημαντικό να μας 
στηρίζουν μέχρι τέλους και μακάρι να 
τους φέρουμε πολλές χαρές ακόμα!



  

Oι  MVP

●

●

●

●

● Ο Θεσμός που έχει καθιερωθεί και  θέλει τον κόσμο της ομάδας να αναδεικνύει, 
μέσω ψηφοφορίας στα  Social Media  τους κορυφαίους του μήνα συνεχίζεται και 
φέτος. Με  τους Τάσο Κουρεπίνη και Γιάννη Ιωάννου να κερδίζουν τους τίτλους του 
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα.

● Παράλληλα, με πρωτοβουλία του παλαιού παράγοντα της ομάδας και φιλάθλου 
της ,κου Σαββουλίδη σε κάθε νίκη του Ιωνικού εντός έδρας θα αναδεικνύεται ένας 
MVP   που θα κερδίζει ένα ρολόι αξίας 500 Ευρώ.
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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

● Ντάγκρας

● 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  

Ο Γυμναστικός Σύλλογος Διαγόρας Ρόδου είναι από τα πιο παλιά αθλητικά σωματεία, με έτος ίδρυσης 
το 1905. Δημιουργήθηκε από 18 Ρόδιους πατριώτες με επικεφαλής τον εκπαιδευτικό Δημήτριο 
Αναστασιάδη. Το όνομά του παραπέμπει στον αρχαίο Ρόδιο Ολυμπιονίκη Διαγόρα. Το ποδοσφαιρικό 
τμήμα δημιουργήθηκε το 1925, αλλά διαλύθηκε το 1929 και επανασυστάθηκε το 1945. 

Το 1968 συγχωνεύτηκε υποχρεωτικά με Δωριέα και Ροδιακό, με απόφαση της χούντας και 
δημιουργήθηκε ο ΑΣ Ρόδος. Το 1980 ξαναδημιουργήθηκε από την αρχή  και το 1986 κέρδισε την 
άνοδο από τη Β’ στην Α’ Εθνική, στην οποία έμεινε για τρία χρόνια. Συνολικά έχει 2 πρωταθλήματα Β’ 
Εθνικής, 2 Γ’ Εθνικής, 1 Δ’ Εθνικής και 17 τίτλους στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου..
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Head 2 Head

             Ιωνικός        Ισοπαλίες         Διαγόρας 

                                                   
● Β  Εθνική:    2 νίκες      3 Ισοπαλίες       3 νίκες    
● Γ   Εθνική :  0                 0                       1 νίκη  

Δ   Εθνική :  2 νίκες        0                       0     
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The Match Story 

Τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων καταγράφεται πριν δύο χρόνια και 
συγκεκριμένα στις 19-11-2017, όσον αφορά τα παιχνίδια στη Νεάπολη. Με το 
τελικό σκορ να καταγράφεται στο 0-2 . Με μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Ρόδίτες 
τον πρώην παίκτη του Ιωνικού ,Αντώνη Γιόνδη που σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε 
ημίχρονο. Απο εκείνο το ματς στον Ιωνικό είναι  ακόμα μόνο ο Κουρεπίνης,ενώ 
από τον Διαγόρα, οι Προβατίδης,Ευαγγελιδάκης,Καρπαθάκης

. 

.



  

Iωνικός Official Match Programme



  

To πρόγραμμα της αγωνιστικής



  

Βαθμολογία
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H Οικογένεια Τσιριγώτη χορηγός ΚΑΙ στις 
ακαδημίες

Η οικογένεια Τσιριγώτη η οποία έχει πετύχει σπουδαία πράγματα με την ανάληψη της 
ηγεσίας του ποδοσφαιρικού τμήματος προσφέρει σημαντική βοήθεια και  στην 
Ακαδημία. Η νέα προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με σκοπό όλο και περισσότερα παιδιά 
να έρθουν στην Ιωνική οικογένεια βρίσκει και την διοίκηση της ΠΑΕ στο πλευρό της 
Ακαδημίας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Η Διοικητική επιτροπή των Ακαδημιών και ο ερασιτέχνης  Ιωνικός ευχαριστεί Θερμά την 
Οικογένεια Τσιριγώτη για την παροχή αθλητικού υλικού στα τμήματα υποδομής .
Είναι σπουδαίο για την Οικογένεια  του Ιωνικού μας να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που 
συμβάλουν με τα μέγιστα σε όλα τα επίπεδα του Σωματείου μας.
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