ΙΩΝΙΚΟΣ

OFFICIAL MATCH PROGRAMME

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΟ “ΚΑΣΤΡΟ”
●

●

●

Ιωνικός-Παναχαική. Τέταρτος γύρος
του Κυπέλλου Ελλάδας με άρωμα
Σούπερλιγκας.
Ομάδες με τεράστια ιστορία που έχουν
γράψει σημαντικές σελίδες στο
Ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι,
αλλά σε αυτή την αναμέτρηση μόνο
ένας θα πανηγυρίσει.
Τις δύο ομάδες τις χωρίζει μία
κατηγορία. Ο Ιωνικός, ως γνωστόν
κέρδισε την άνοδο στη Football
League, ενώ η Παναχαική θα αγωνιστεί
στη Superleague 2.
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POWERED BY

Σπύρος Φουρλάνος:
“Είμαι παίκτης του συνόλου”
●

●

●

●

Είναι μόλις 25 ετών αλλά οι εμπειρίες που κουβαλάει στην πλάτη του είναι τεράστιες. Ξεκίνησε
από τον Παναθηναϊκό,έφτασε στην Μπριζ,το ταλέντου του περίσσιο, αλλά κάτι δεν πήγε καλά και
το ποδοσφαιρικό του ταλέντο έμεινε στα στενά περιθώρια της Ελλάδας και των μικρών
κατηγοριών. Πιο ώριμος από ποτέ, ήρθε στη Νεάπολη ,μετά από δύο χρόνια στην Παναχαϊκή,
έτοιμος να δείξει ότι είναι εδώ για να κάνει τη διαφορά.

“Σημαντικό κεφάλαιο η Παναχαική στην
καριέρα μου αλλά τώρα παλεύω για τον
Ιωνικό”
Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για φέτος και αντίπαλος η
Παναχαϊκή που ήταν πέρυσι η ομάδα σου.Πως αντιμετωπίζεις
αυτό τον αγώνα και ποια τα συναισθήματα σου;
●

●

●

H Παναχαϊκή αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την καριέρα
μου καθώς πέρασα 2 χρονια στον σύλλογο της Πάτρας και
σέβομαι τον κόσμο και την ιστορία της κάτι που ισχύει φυσικά
για όλες τις ομάδες που εχω αγωνιστεί στην καριέρα μου Πλεον
είμαι πολυ χαρούμενος που ανήκω στον Ιωνικο και φυσικά θέλω
να δώσω τα πάντα για το καλό της ομάδας με σκοπό να
φτάσουμε στην νικη.Κάθε φορά που μπαίνω στον αγωνιστικό
χώρο για τον οποιοδήποτε αγωνα στόχος μου είναι να κερδίζω
παίζοντας καλό ποδοσφαιρο ώστε να το ευχαριστιέμαι εγώ αλλά
και οι οπαδοί που έρχονται να μας υποστηρίξουν!
Στο πρώτο ματς και παρά τα προβλήματα η ομάδα απέκλεισε τον
Πανδραμαικό και εσύ έκανες ντεμπούτο..Πόσο εύκολο ήταν να
εγκλιματιστεις σε τόσο μικρό διάστημα;
Η αλήθεια είναι ότι με πολύ λίγες μέρες στην ομάδα κλήθηκα να
αγωνιστώ βασικός στο ματς κυπέλλου της προηγούμενης
εβδομάδας ομως χάρη και στο πολύ καλό κλίμα που επικρατεί
στον σύλλογο ,προσαρμόστηκα άμεσα και πήγαν όλα καλά ,αφού
καταφέραμε να προκριθούμε συνδυάζοντας έτσι το ντεμπούτο
μου με νίκη.
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Είσαι ένας παίκτης που αν και μόλις 25 έχεις τεράστια
εμπειρία.Χαρακτηριζεις τον εαυτό σου ως εγκεφαλικό η τεχνίτη
παίκτη;
Από πολύ νωρίς στην ηλικία των 16 υπέγραψα επαγγελματικό
συμβόλαιο και πλεον στα 25 έχω συλλέξει αρκετές εμπειρίες που
έχουν βοηθήσει να ωριμάσω ποδοσφαιρικά αλλα και σαν άνθρωπος.
Σίγουρα η τεχνική και το ταλέντο είναι σημαντικά για εναν
ποδοσφαιριστή όμως αυτό που μετράει για μένα είναι η αντίληψη και
η διαύγεια που έχεις στον αγωνιστικό χώρο όταν λειτουργείς κάτω από
την πίεση του αγώνα και πρέπει να πάρεις αποφάσεις στιγμιαία.Αυτο
που προσπαθώ να κάνω είναι να βελτιώνω όλα τα στοιχεία του
παιχνιδιού μου αλλά πιστεύω οτι είναι σημαντικό ειδικά στην μεσαία
γραμμή να έχεις καθαρό μυαλό και να διαβάζεις το παιχνίδι ώστε να το
ελέγχεις.!

●

●
●

Τι είναι καλύτερο;Γκολ η ασίστ;
Με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ να βοηθάω την ομάδα είμαι χαρούμενος
όταν το κάνω,είτε γκολ είτε ασσιστ για μένα έχει την ίδια αξία.λογω
της θέσης που αγωνίζομαι .Ρολος μου κυρίως είναι να οργανώνω το
παιχνίδι και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου να σκοράρουν όμως
φυσικά ένα γκολ είναι παντα ευπρόσδεκτο.

●
●

●

“’Συγκέντρωση-Υπομονή -Δουλειά”

Αν σου έλεγα να διαλέξεις την καλύτερη στιγμή της καριέρας
σου και την χειρότερη ποιά θα ήταν?
●

●

●

●

Αναμφίβολα το ευρωπαϊκό μου ντεμπούτο κόντρα στην
Λάτσιο το 2012 είναι μια απο τις πιο σημαντικές στιγμές μέχρι
τώρα στην καριέρα μου.Πιστεύω οτι άσχημες στιγμές για ένα
ποδοσφαιριστή έχουν να κάνουν κυρίως με
τραυματισμούς,όλα τα υπόλοιπα διαχειρίζονται και είναι μέρος
του ποδοσφαίρου ενώ ένας μακροχρόνιος τραυματισμός είναι
μια δοκιμασία για κάθε παίχτη .Στην αρχή της προηγούμενης
σεζον έμεινα εκτός για αρκετό διάστημα λόγω τραυματισμού
όμως μέσα από μια δύσκολη κατάσταση βγαίνεις πάντα πιο
δυνατός.!
Που μπορεί να φτάσει ο Ιωνικός και ποιο το μήνυμα στον
κόσμο;
Ο Ιωνικός διαθέτει την δυναμική,τους οπαδούς και πλέον όλα
τα εφόδια οργανωτικά και διοικητικά ώστε να φτάσει ψηλά
και να επιστρέψει κάποια στιγμή στην φυσική του θέση. Είμαι
αισιόδοξος ότι φέτος όλοι μαζί με πίστη στην
ομάδα,συγκέντρωση,υπομονή αλλά και πολύ δουλειά
μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και φυσικά θέλουμε
σε κάθε παιχνίδι τον κόσμο κοντά μας να μας στηρίζει!
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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 την ομάδα να επιστρέφει στις επαγγελματικές
κατηγορίες. .
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Το ρόστερ του Ιωνικού

Τερματοφύλακες
●

Φυλακτός

●

Κουρεπίνης

●

●

Τάφας
Αμυντικοί
Κολλαράς

●

Μέσοι
Γκοτσούλιας

●

Καλλέργης

●

Μιχαλακάκος

●

Καρυτινός

●

Σμυρλής

●

Τιεντσέ
Καλογέρης

●

Μανωλάς

●

●

Μουστάκης

●

●

Πατσατζόγλου

●

Ντάγκρας

●

Ιωάννου

●

Κρητικός

●

Παπατζίκος

●

Μάναλης

●

Τσιριγώτης

●

Γκούφας

●

Παπουτσογιαννόπουλος

●

Μακρίδης

Επιθετικοί

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
Η ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891 συστάθηκε ως ποδοσφαιρικό τμήμα της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης
(Π.Γ.Ε.) το 1899, οκτώ χρόνια έπειτα από την ίδρυση του αθλητικού συλλόγου (1891).Έδρα της
ομάδας αποτελεί το Στάδιο Παναχαϊκής «Κώστας Δαβουρλής», χωρητικότητας 11.321 θέσεων, το
οποίο βρίσκεται στην συνοικία Αγυιά της Πάτρας.
Η Παναχαϊκή είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της χώρας καθώς μετράει 26 συμμετοχές στο
Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής και ο πρώτος επαρχιακός σύλλογος που κατάφερε και αγωνίστηκε σε
ευρωπαϊκή διοργάνωση κερδίζοντας την συμμετοχή της στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ της περιόδου 1973-74,
μέσω της κατάκτησης της 4ης θέσης στο Πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής της προηγούμενης αγωνιστικής
περιόδου (1972-1973).Με την Παναχαϊκή αγωνίσθηκαν, μεταξύ πολλών άλλων, και οι Άγγελος
Μπεκίρης, Τίμος Πατρώνης, Χαράλαμπος Τσαγκαρουσιάνος, Γιώργος Βεργίνης, Ανδρέας Αντωνάτος,
Σπύρος Βουλγαράκης, Πέτρος Λεβεντάκος, Κώστας Δαβουρλής, Θέμης Ρήγας, Βασίλης Στραβοπόδης,
Ανδρεάς Μιχαλόπουλος, Μίμης Σπεντζόπουλος, Αβραάμ Καλφίν, Τάκης Κυριακόπουλος, Χρήστος
Αποστολίδης, Θόδωρος Πατρώνης, Πάρης Γεωργακόπουλος, Βασίλης Καραμπινάς, Γιώργος
Σπυρόπουλος, Βασίλης Χαρδαλιάς, Αποστόλης Δρακόπουλος, Νίκος Κουρμπανάς, Γιώργος Βαΐτσης,
Αμαέτσι Ότιτζι, Ίγκορ Κλάϊχ, Ραϊμόν Καλά, Ζοέλ Επαλέ, Χρήστος Βασιλόπουλος, Σωτήρης Λεγάτος,
Χρήστος Κορίκης, Αιμίλιος Δρουγούτης, Κώστας Κατσουράνης, Γρηγόρης Γεωργάτος, Αντώνης
Τζανετουλάκος, Γιώργος Μύρτσος, Ράϊκο Βουγιαντίνοβιτς, Γιώργος Σαραντόπουλος, Κυριάκος
Ανδρούτσος, Γιάννης Ψαρράς, Ανδρέας Σάμαρης κλπ.

Το ρόστερ
Τερματοφύλακες

Μέσοι

Νο. 1 Βασίλης Σούλης (17/4/1994)

Νο7 Δημήτρης Μαυριάς (10/3/1996) δεξί χαφ

No. 52 Κωνσταντίνος Καπούταγλης (7/1/1996)

Νο. 8 Λευτέρης Ιντζόγλου (3/3/1987) αμυντικός μέσος

Νο. 77 Marko Atanackovic (13/5/1986)

Νο. 11 Maldin Ymeraj (6/3/1995) δεξί-αριστερό χαφ

Αμυντικοί

Νο. 12 Σάββας Σιατραβάνης (24/11/1992) δεξί-αριστερό χαφ

Νο. 2 Ηλίας Πολίμος (1/9/1995) δεξί-αριστερό μπακ

Νο. 22 Γιώργος Μουστακόπουλος (13/8/1998) αμυντικός μέσος

Νο. 3 Τζέιμς Σταμόπουλος (24/6/1991) αριστερό μπακ

Νο. 24 Παναγιώτης Λινάρδος (7/8/1991) επιτελικός μέσος

Νο. 4 Κωνσταντίνος Ρουγκάλας (13/10/1993) κεντρικός αμυντικός

Νο. 26 Παναγιώτης Κυνηγόπουλος (24/9/1996) δεξί χαφ

Νο. 5 Δημήτρης Πατάπης (14/1/1996) κεντρικός αμυντικός

Νο. 33 Νίκος Μασούρας (15/6/2001) αριστερό χαφ

Νο. 39 Δημήτρης Κοτσώνης (25/1/1989) κεντρικός αμυντικός

Επιθετικοί

Νο. 62 Τιμόθεος Τσελεπίδης (2/2/1996) κεντρικός αμυντικός

Νο. 19 Ανδρέας Αντωνακόπουλος (15/3/1997) σέντερ φορ

Νο. 6 Τιμολέων Πατρώνης (19/9/2000) αμυντικός μέσος

Νο. 10 Israel Coll (22/7/1993) επιτελικός μέσος

Νο. 14 Θανάσης Παπατόλιος (14/7/1994) αμυντικός μέσος

Νο. 25 Ιάσων Σταυρόπουλος (10/1/2000) αμυντικός μέσος

Νο. 45 Παναγιώτης Μωραΐτης (1/2/1997) σέντερ φορ
Νο. 99 Petar Orlandic (6/8/1990) σέντερ φορ
Προπονητής: Ζβέντζαν Μιλόσεβιτς

Head 2 Head
●

Διοργάνωση

Ιωνικός

ΙΣΟΠ

Παναχαϊκή

●

Α' Εθνική

9

6

3

●

Β' Εθνική

0

1

3

●

Κύπελλο Ελλάδος

2

1

1

●

Σύνολο

11

8

7

To τελευταίο ραντεβού

Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες στη Νεάπολη ήταν στις 25-5-2003 ,όταν
αμφότερες αγωνίζονταν στην Σούπερλιγκα. Με τον Ιωνικό να κερδίζει με 3-0 χάρις στα γκολ των
Ροντρίγκες6),Κονέ(56) και Μονταμποτ(63)
Οι συνθέσεις
Ιωνικός: Πάριζεκ-Χάουγκλαντ-Νολ-Κινγκ-Οφρυδόπουλος-Ετορί-Αφάς-Εριβέτα-Μονταμπορ-ΚονέΡοντρίγκες Επαιξαν και οι Μαρκομιχάλης-Ξανθόπουλος-Λαζάρου
Παναχαική: Μπαλτιμάς-Μουστάκης-Ιωάννου Γ.-Κατσαραίος-Στεφανής-Ιωάννου Δ. ΚωνσταντινίδηςΚαραμπούλης Λουμπαρδέας-Κουτσοσπύρος Επαιξαν και οι Μηνογιάννης-Κωστής-Βουρλούμης.

Οι “διπλοί” πράκτορες
Γιάννης Γυριχίδης
Παουλο Κομπαγιάσι
Κώστας Στεφανής
Σπύρος Φουρλάνος
Γιάννης Ιωάννου
Ματθαίος Μαρουκάκης
Παναγιώτης Ατματσίδης
Χοσέ Φουρτάδο
Χρήστος Πουρής
Νίκος Βαβίλης
Αγγελος Βιλανάκης
Ηλίας Σαββίδης
Ολιβερ Μακόρ
Αλεξης Γαβριλόπουλος
Γιαννης Χρυσάφης
Φελίπε Ντα Κόστα
Γιώργος Τσαφταρίδης
Βαγγέλης Κοντογουλίδης
Αμαέκι Οτιτζι
Βασίλι Νοβοχάτσκι
Χρήστος Μικές
Κωστας Μενδρινός

ΤΗΕ CUP STORY

Είναι η τρίτη φορά και συνολικά το 5ο ματς το οποίο βρίσκει αντιμέτωπες τις
δύο ομάδες στο Θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας. Πρώτη αναμέτρηση στις 15-121993 στην Πάτρα με τον Ιωνικό να κάνει διπλό χάρις στα τέρματα των
Μπαρμπολούτσι και Λεοντιάδη, ενώ για τους Πατρινούς είχε ανοίξει το σκορ ο
Τόλης Δρακόπουλος.
14 μέρες μετά στη Νεάπολη,ο Λουίς έκανε το 1-0, αλλά η Παναχαϊκή “απάντησ”
με γκολ των Μαρισιτς και Αργυρόπουλου με το ματς να πηγαίνει στην παράταση.
Στο 105, το γκολ του Νίκου Ουσταμπασίδη έδινε την πρόκριση στην ομάδα μας.
Στις 8 -1-1997,οι δύο ομάδες κοντραρίστηκαν εκ νέου. Δύο γκολ απο τον
Τσιαντάκη και ένα από τον Αντριόλι διαμορφώνουν το 3-1(το γκολ για την
Παναχαική πέτυχε ο Ρουσσος. Στη ρεβάνς, όμως ,Κλάιχ και Παλαπάνης
έδωσαν την πρόκριση στους Πατρινούς.
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To πρόγραμμα Κυπέλλου
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