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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.

Σπύρος Φουρλάνος: Ο “Πρίγκιπας” μπορεί
να ονειρεύεται

●

●

●

Ο Σπύρος Φουρλάνος είναι ένας από τους παίκτες που ξεκίνησε με πολλά όνειρα την καριέρα
του, αλλά δεν μπόρεσε να έχει τη συνέχεια που περίμεναν πολλοί όταν όντας ένα απο τα μεγάλα
ταλέντα του Παναθηναϊκού την σεζόν 2010-2011. Πήρε εμπειρία απο την παρουσία του στην
Μπριζ,γύρισε στην Ελλάδα και μπόρεσε μετά από τις Καλλονή και Πανιώνιο, να “χτίζει” την
καριέρα του ξανά σε Χανιά και Παναχαϊκή. Ο “Πρίγκιπας”,όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του,
ήρθε το καλοκαίρι στη Νεάπολη αποφασισμένος να πετύχει πράγματα και να βοηθήσει τον
Ιωνικό να κάνει πραγματικότητα τους στόχους του.
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Πρώτο παιχνίδι εντός για το 2020 .Η ομάδα έρχεται από ήττα στο
ντέρμπι.Πως είναι η κατάσταση στην ομάδα;
●

Δεν αλλάζει κάτι σχετικά με το στόχο μας και με την καθημερινότητά
μας γιατί η ομάδα διαθέτει γερές βάσεις και μπορεί να ανταπεξέλθει
από μία ήττα και να ανακάμψει στο επόμενο ματς το οποίο είναι και
εντός έδρας και θα έχουμε την στήριξη του κόσμου μας.
Προπονούμαστε καθημερινά ώστε να βελτιωνόμαστε και να
παρουσιαζόμαστε κάθε βδομάδα καλύτεροι και είναι φυσικό να
θέλουμε να ανοίξουμε τη χρονιά με νίκη στο γήπεδο μας παίρνοντας
τους τρεις πόντους που θα είναι πολύ χρήσιμοι για την συνέχεια αλλά
και για να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας Οι οποίοι μας
στηρίζουν σε κάθε ευκαιρία.

●

●

Τι πήγε λάθος στα Τρίκαλα;

●
●

Στα Τρίκαλα παρουσιαστήκαμε διαβασμένοι, γνωρίζοντας τα
δυνατά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου, αλλά δεν
απειλήσαμε στο βαθμό στον οποίο το κάνουμε συνήθως γεγονός
που δεν μας επέτρεψε να σκοράρουμε και δεχθήκαμε ένα γκολ Από
δικό μας λάθος χωρίς να έχει δημιουργήσει προϋποθέσεις ο
αντίπαλος. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία με
βάση την εμφάνιση μας αλλά αφήνουμε πίσω το ματς κρατώντας
θετικά αλλά και τα στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτίωσης για τη
συνέχεια του πρωταθλήματος.

“Ανταγωνιστικό το Πρωτάθλημα”
●
●

●

●

Πιστεύεις πως τώρα που η ομάδα είναι ψηλά υπάρχει άγχος;
Η ομάδα χτίστηκε ώστε να προσπαθεί να κερδίσει κάθε ματς είτε
είναι αυτό εκτός είτε εντός έδρας και στο τέλος να κάνει
απολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε σε τι θέση έχουμε φέρει την ομάδα
Κάτι το οποίο πιστώνεται όλος ο οργανισμός και πιστεύω πως
έχουμε και την ψυχική ικανότητα αλλά και την ποιότητα εντός
γηπέδου να διατηρήσουμε ψηλά την θέση μας στο πρωτάθλημα
γιατί αγωνιζόμαστε σκληρά σε κάθε ματς για τη νίκη Όπως έκανε ο
Iωνικός σε όλη τη διάρκεια ζωής του.Το άγχος είναι καλό να
υπάρχει γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση ειδικά τώρα που κάθε
αγωνιστική όλα είναι ρευστά γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ
ανταγωνιστικό Αλλά πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε
προς όφελος μας.
Eίσαι ένας παίκτης με εμπειρία.Πως προετοιμάζεται ένας παίκτης
μετά από μια ήττα σε ντερμπι!
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα η
προετοιμασία για κάθε ματς είναι απαραίτητη ώστε να μπεις μέσα
στον αγωνιστικό χώρο απόλυτα έτοιμος και σωματικά και
πνευματικά. Εγώ προσωπικά αντιμετωπίζω όλα τα ματς με την ίδια
σοβαρότητα καθώς γνωρίζω ότι η δικιά μου παρουσία και κατ’
επέκταση της ομάδας είναι αυτή που καθορίζει το αποτέλεσμα και
όχι ο αντίπαλος. Ένα άτυχο αποτέλεσμα δεν αλλάζει κάτι όταν
ξέρεις ποιος είσαι απλά εστιάζεις σε αυτά που θες να βελτιώσεις
ώστε να παρουσιάζεσαι καλύτερος κάθε εβδομάδα.
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“Δυνατή στιγμή η ανατροπή με τον Διαγόρα”

Πρόσφατα συμπλήρωσες 100 επαγγελματικές συμμετοχές.Ποια είναι η
στιγμή που σου έχει μείνει;;
●

●

●

●

●

Έχω αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες και σε υψηλότερες κατηγορίες αλλά και σε
άλλη χώρα όμως η στιγμή που μου έρχεται Αυτόματα στο μυαλό είναι ο
αγώνας με το Διαγόρα και η επική ανατροπή πετύχαμε γιατί είναι κάτι το
οποίο δεν έχω ξαναζήσει και θεωρώ ότι είναι μια απ’ τις πιο δυνατές στιγμές
στην καριέρα μου ως τώρα..
Στον πάγκο του Θεσπρωτού είναι ένας παίκτης που άφησε το όνομα του
χαραγμένο στην ιστορία της ομάδας που ξεκίνησες την καριέρα σου.Ο λόγος για
τον Ρότσα.Εχεις δουλέψει μαζί του .Ποιες οι εντυπώσεις σου;
Ο Κύριος Ρότσα είναι και αποτελεί σύμβολο για την ιστορία του
Παναθηναϊκού και εμπνέει το σεβασμό όλων των ποδοσφαιρόφιλων. Είχα την
τύχη και την τιμή να συνεργαστώ μαζί του στον Παναθηναϊκό και γνωρίζω
ότι πρόκειται για έναν Εξαιρετικό άνθρωπο, πάντα χαμογελαστό αλλά και
πολύ ικανό προπονητή που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Τον εκτιμώ
πάρα πολύ και είμαι χαρούμενος που θα τον ξανά συναντήσω την Κυριακή..
Πως είναι ο. Σπύρος εκτός γηπέδων;;
Θα έλεγα ότι προσπαθώ να διατηρώ μια ισορροπία στην ζωή μου και στην
καθημερινότητά μου γιατί ότι κανεις καθημερινά αυτό θα βγάλεις και στο
γήπεδο. Την Κυριακή επομένως είμαι αρκετά ήρεμος, όταν δεν προπονούμαι
ατομικά η με την ομάδα μου αρέσει να πηγαίνω βόλτα με το σκύλο μου τον
οποίο παίρνω παντού μαζί μου ή να βρίσκομαι με φίλους για φαγητό και να
συζητάμε. Μου αρέσει πολύ μουσική και ακούω πολύ στον ελεύθερό μου
χρόνο αλλα που και που θα το καταπιαστώ με ένα βιβλίο Το οποίο θα μου
κεντρίσει το ενδιαφέρον.

“Θα ματώσουμε μέσα στο γήπεδο”

Το 28 σημαίνει κάτι;
●

Ήθελα οπωσδήποτε η φανέλα μου να περιέχει
το οκτώ γιατί είναι ο αγαπημένος μου αριθμός.
Οπότε αυτός ήταν ο λόγος που την διάλεξα
Αλλά μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί πολύ
γούρικη και ίσως την διατηρήσω και τις
επόμενες χρονιές.
Μήνυμα στον κόσμο ;

●

Κατά τη γνώμη μου έχουμε μπει στην τελική
ευθεία και κάθε μάτς ειναι πολύ κρίσιμο για
την ομάδα αφού και το πρωτάθλημα είναι
μικρό σε διάρκεια γι’ αυτό θέλω να ζητήσω
από τον κόσμο να είναι παρών οπότε αυτό
είναι εφικτό και να στηρίζει την ομάδα Η οποία
θα ματώσει μέσα στο γήπεδο για να δώσει
χαρά στον κόσμο και να πετύχει το στόχο της
Στο τέλος της σεζόν!

Να σταματήσει το κακό σερί

●

●

●

●

●

Πολλά και σημαντικά ρεκόρ έχει καταγράψει ο Ιωνικός τη φετινή σεζόν ,αλλά μετά το
τέλος του αγώνα με τα Τρίκαλα, έκανε ακόμα ένα αυτή τη φορά αρνητικό . Είναι η
πρώτη φορά ,στο Πρωτάθλημα , που μένει χωρίς γκολ για δύο σερί αγωνιστικές. Με
την ομάδα του κόουτς Αρναούτη να έχει δημιουργήσει φάσεις αλλά να μην βρίσκει το
γκολ. Κακό σερί που θέλει να το σταματήσει ο έμπειρος κόουτς και οι παίκτες του
που δούλεψαν πολύ στα τελειώματα.
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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
●

●

●

Γκοτσούλιας

Φυλακτός
Κουρεπίνης

●

Τάφας

●

Αμυντικοί
Κολλαράς

●

Καλλέργης

●

Κρητικός Ν.

●

Σμυρλής

●

Τιεντσέ

●

●

●

Μουστάκης

●

Ιωάννου

●

Παπατζίκος

●

Τσιριγώτης

●

Παπουτσογιαννόπουλος

Μέσοι

Επιθετικοί

●

●

Βλαχομήτρος

●

Κρητικός Σ.

●

Μάναλης

●

Γκούφας

●

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 Αθλητικός Σύλλογος Θεσπρωτός, ιδρύθηκε το 1948, στην πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας,
Ηγουμενίτσα.
Ο Θεσπρωτός συμμετείχε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κέρκυρας. Το κατέκτησε 2 φορές
εξασφαλίζοντας την άνοδο του στις εθνικές κατηγορίες. Δεν κατάφερε όμως να παραμείνει και
υποβιβάστηκε άμεσα. Με την δημιουργία της ΕΠΣ Θεσπρωτίας το 1984 μετακόμισε σε αυτήν και
άρχισε να πρωταγωνιστεί. Κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1984-85 και ανέβηκε στην Δ' Εθνική. Για
άλλη μια φορά δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Το 1986-87 κατέκτησε ξανά το τοπικό
πρωτάθλημα και συμμετείχε στο ειδικό ερασιτεχνικό πρωτάθλημα του1987 χωρίς να καταφέρει να
κερδίσει την άνοδο. Το 1987-88 κατακτά ξανά το τοπικό πρωτάθλημα και συμμετέχει ξανά στο ειδικό
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα 1988. Το 1998 μπόρεσε να ανέβει στην Γ Εθνικη αλλά υποβιβάστηκε
αμέσως. Ανέβηκε εκ νέου το 12-13και τη σεζόν 2018-19 κατέλαβε την δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα
και προκρίθηκε για τα μπαράζ ανοδου. Νίκησε την Νίκη Βόλου στις 5 Μαΐου 2019 στο Πανθεσσαλικό
Στάδιο με 0-1 και στις 12 Μαΐου στην Ηγουμενίτσα με 2-0 και πήρε την ιστορική άνοδο στις
επαγγελματικές κατηγορίες.

Το ρόστερ

Head 2 Head
Νίκες
●

Footballl league(2019_2020) 7 vs 3

●

Γκολ(Υπέρ κατά) :

15-7

Ισοπαλίες

Ηττες

4 vs 2

2 vs 8
13-20

Ιωνικός Official Match Programme

Οι Goleadores
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To πρόγραμμα της αγωνιστικής

Βαθμολογία
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