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Βack to the Future!

● Ενα ντέρμπι από το πρόσφατο και 
άκρως πετυχημένο παρελθόν, μας 
επιφυλάσσει η τρίτη αγωνιστική της 
Football League. 

● Ο  Ιωνικός μας υποδέχεται την 
Ιεράπετρα, η οποία κατάφερε να 
κερδίσει την άνοδο της στις 
επαγγελματικές κατηγορίες όντας στον 
ίδιο όμιλο με την ομάδα μας.  .

● Οι δύο ομάδες προέρχονται από 
σπουδαίες νίκες την προηγούμενη 
αγωνιστική. Ο Ιωνικός έκανε διπλό 
κόντρα στον Θεσπρωτό με 2-0, ενώ οι 
Κρητικοί νίκησαν με 2-1 τη Νίκη Βόλου. 
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Γιάννης Ιωάννου 
“Αισθάνομαι σαν να είμαι χρόνια στον Ιωνικό”

● Οι λέξεις “εμπειρία” και “ωριμότητα” θα μπορούσαν κάλλιστα να τον περιγράψουν. Με 
σπουδαία θητεία, σε όλες τις κατηγορίες, ο Γιάννης Ιωάννου είναι κάτοικος Νίκαιας και 
με την εμπειρία του αποτελεί ένα ακρογωνιαίο λίθο στα μετόπισθεν του Ιωνικού. Οση  
αγριάδα και αν βγάζει εντός γηπέδου, εκτός είναι ένας πολύ σεμνός και ταπεινός 
χαρακτήρας.

      



  

“Είμαστε Ιωνικός και δεν φοβόμαστε κανένα”

Γιάννη ,δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας και ήδη σε δύο 
ματς και εν τη παρουσία σου η ομάδα δεν έχει 
δεχτεί γκολ.Ποιο το μυστικό;

● Δεν  υπάρχει  μυστικό αλλά πολύ δυνατή και σοβαρή 
δουλειά στην προπόνηση.  Προσωπικά αισθάνομαι 
σαν να είμαι αρκετό καιρό στην ομάδα έχω 
προσαρμοστεί πλήρως και σε αυτό με βοήθησε το 
εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια

● Αντίπαλος μας η Ιεράπετρα.Μια ομάδα που διαθέτει 
πολύ καλό ρόστερ και έχει και ένα εκ των κορυφαίων 
επιθετικών,το Νίκο Κατσικοκέρη.Πως προσεγγίζουμε 
το ματς

●

Είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή και 
αξιόλογο ρόστερ από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι 
αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει σοβαροί και με 
παθος θα καταφέρουμε να παρουμε τους βαθμούς της 
νίκης
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Έχεις παίξει σε πολλές ομάδες και είσαι ένας 
παίκτης με πολλές παραστάσεις. Πως σου 
φαίνεται η Football league;

●

●Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα,ωστόσο  
θεωρώ ότι σε κάθε αγωνιστική θα υπάρχουν 
εκπλήξεις στα αποτελέσματα και όποιος έχει 
υπομονή και πίστη θα πετύχει τον στόχο του 

●

●Αν σου έλεγα να περιγράψεις το πιο δυνατό σου 
στοιχείο ποιο είναι ; Παικτικά πάντα.. 

●

Αν και δεν  μου αρέσει να λέω για τον εαυτό 
μου θεωρώ πως η αντίληψη των φάσεων είναι 
ένα σημείο που μπορώ  να πω ότι έχω αρκετά 
καλή δυναμική.



  

“Πρότυπο μου ο αδερφός μου”

Υπάρχει παίκτης που είχες ως πρότυπο;;

● Πρότυπο πάντα είχα τον αδελφό μου , τον 
Δημήτρη Ιωάννου.

●

● Πώς είναι ο Ιωάννου εκτός γηπέδου;

● Απολαμβάνω τα μικρά της 
καθημερινότητας .

● Ενα μήνυμα στον κόσμο του Ιωνικού;

● Oσο έχουμε τους φιλάθλους δίπλα μας δεν 
έχουμε να φοβηθούμε κανέναν στο 
πρωτάθλημα
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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

● Μανωλάς 

● Μουστάκης

● Πατσατζόγλου

● Ιωάννου

● Παπατζίκος

● Τσιριγώτης

● Παπουτσογιαννόπουλος

●  Μέσοι

Γκοτσούλιας

● Καλλέργης

● Μιχαλακάκος

● Καρυτινός 

● Σμυρλής

● Τιεντσέ

● Καλογέρης

●  Επιθετικοί

● Ντάγκρας

● 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 άλλες ομάδες. 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 Όμιλος Φιλάθλων Ιεράπετρας, γνωστός και ως Ο.Φ.Ι.  ιδρύθηκε το 1970  από την ένωση των τότε 
δύο ομάδων της Ιεράπετρας: της Θύελλας και του Διαγόρα. Την περίοδο 2005-06 ο Ο.Φ.Ι. κατέκτησε 
το πρωτάθλημα της Δ' Εθνικής και για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της 
Γ' Εθνικής. Είναι η παλαιότερη και πιο ιστορική ομάδα της Ιεράπετρας, και η μοναδική με συμμετοχή 
σε πρωτάθλημα επαγγελματικής κατηγορίας (Γ΄ εθνική 2006-07). Παίκτης και προπονητής του Ο.Φ.Ι. 
επί σειρά ετών , υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Κρητικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών , ο 
Πέτρος Βουζουνεράκης , το όνομα του οποίου φέρει το δημοτικό γήπεδο της Ιεράπετρας 
(Βουζουνεράκειο). Κουρήτες ονομάζονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ο.Φ.Ι. 

Tη σεζόν 2016-17 κατέκτησε το έβδομο νταμπλ στο Λασίθι (από το 2000 και μετά), επιστρέφοντας 
στη Γ’ Εθνική. Πέρσι κατάφερε να κατακτήσει την άνοδο τερματίζοντας στην πρώτη θέση του ομίλου 
της Γ Εθνικής μετά απο μεγάλη μάχη με την ομάδα μας και τον Εθνικό.



  

Το ρόστερ



  

Head 2 Head

● Θέση:             Ιωνικός                         Ιεράπετρα 

                                 3η                       6η
● Σκόρερ       Μάναλης (1)    Χιντζίδης-Αποστολόπουλος  

● Γκολ (υπέρ κατά)   2-0                   2-1        

 



  

Λίγους μήνες πρίν.....

Την περσινή σεζόν και για τον δεύτερο γύρο , ο Ιωνικός φιλοξένησε την Ιεράπετρα 
την οποία και νίκησε με 2-0 ,χάρις στα γκολ του Κατσικογιάννη(47 με πέναλτι) και 
του  Πογοσιάν ,οκτώ λεπτά αργότερα με προβολή. Με εκείνη τη νίκη, μάλιστα, η 
ομάδα μας  είχε περάσει μπροστά στη βαθμολογία.

. 

.

ΙΩΝΙΚΟΣ(ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ): Κουρεπίνης, Κουιρουκίδης, Δημακάκος, Πογοσιάν(67΄ 
Πατσατζόγλου), Καλλέργης(74΄ Ατματζίδης), Κατσικογιάννης(89΄ Θέος), Μουστάκης, Γκοτσούλιας, 
Μακρίδης(83΄ Καρέλης), Πλάκας, Μανωλάς.
ΟΦΙ(ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΟΣ): Πρίφτης, Βογιατζής, Κορομηλάς, Πιθαρούλης, Πότσι, Μούτσα, Χύσι, 
Παπαδόπουλος(80΄ Μπάμπης), Μαρτσάκης(67΄ Τοπούζης), Μηνάς, Κορέτας(74΄ Βιγιαφάνε)
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To πρόγραμμα της αγωνιστικής



  

Βαθμολογία
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