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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.



 

Ο Λευτέρης Ματσούκας είναι από  τους 
παίκτες  που λέμε  πως είναι ιδιαίτερα 
μπαρουτοκαπνισμένοι  στην 
ποδοσφαιρική τους ζωή. Με το 
ξεκίνημα της καριέρας του να έχει 
χρώμα “ερυθρόλευκο” και από κει και 
πέρα  θητεία στη Γερμανία(Βέρντερ), 
επιστροφή στην Ελλάδα με καλές και 
κακές στιγμές και νέα “μετανάστευση” 
στη Σερβία και τη Ντινάμο Βράνιε  εκεί 
όπου αγαπήθηκε πολύ. Η πρόταση του 
Ιωνικού του φάνηκε ιδιαίτερα θελκτική 
και όσο και δύσκολο είναι  να φύγει 
κάποιος από το εξωτερικό, το 
διαχρονικό φλερτ με με τους Νικαιώτες 
έγινε πραγματικότητα.  
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Πριν λίγες μέρες έκανες το ντεμπούτο σου στην ομάδα Όταν 
σου είπε ο κοουτς να μπεις είχες άγχος;

Ναι Περίμενα με μεγάλη ανυπομονησία για το ντεμπούτο μου με την 
ομάδα. Έγινε σε ένα δύσκολο και κομβικό παιχνίδι με μια από τις 
καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος την Νίκη Βόλου 
Διαχειριστήκαμε πολύ καλά και έξυπνα με τον προπονητή μας το 
παιχνίδι και έτσι ήρθε ένα αποτέλεσμα που το θέλαμε όλοι πάρα 
πολύ για την δύσκολη συνεχεία

● Πόσο εύκολη ήταν η απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

● Για να είμαι ειλικρινής δεν είχα σκεφτεί την επιστροφή μου στην 
Ελλάδα άλλα η προσέγγιση του πρόεδρου και του προπονητή ,σε 
συνάρτηση με την οργάνωση της ομάδος και τους στόχους της 
συμβάδιζε με τα δικά μου θέλω και έτσι αποφάσισα να έρθω. 
Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου και μέσα από εδώ να 
ευχαριστήσω τον Κύριο Τσιριγώτη για τον τρόπο που χειρίστηκε 
και το θέμα του τραυματισμού μου και μου έδωσε την ευκαιρία 
να αγωνιστώ για τον Ιωνικό. Είναι Μία ενέργεια από μέρους του 
δεν θα ξεχάσω ποτέ

● Έχεις ζήσει  πολλά και σπουδαία πράγματα στην καριέρα σου. Τι 
σου έχει μείνει από την πορεία σου μέχρι τώρα;

● Τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα ήταν στην ομάδα του 
Ολυμπιακού από ηλικία 10 χρονών.Σε αυτή την ομάδα 
ανδρώθηκα και πραγματοποίησα τις πρώτες μου επαγγελματικές 
συμμετοχές και αξιώθηκα να ζήσω πράγματα.



“Τεράστια η εμπειρία σε Ολυμπιακό και Βέρντερ”

●

Όντας και  μέλος του double που κατακτήθηκε από την ομάδα.. Στη συνέχεια 
πήρα μεταγραφή  στην Βερντερ Βρέμης, στην οποία ήταν η μεγαλύτερη 
εμπειρία για μένα. Ηταν ένα πάρα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Και 
ποδοσφαιρικά  αλλά και ως προσωπικότητα ζώντας για 2 χρόνια σε μικρή 
ηλικία στο εξωτερικό και στην Γερμανία. Ακολούθησαν όντως πολλές ομάδες 
μέσα από τις οποίες υπήρχαν και θετικές και αρνητικές στιγμές.. Η 
μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα ήταν με την ομάδα της Λαμίας, που και 
πραγματοποιήσαμε την ιστορική άνοδο για την πόλη και την ομάδα   Για 
κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει -μέχρι και τώρα- δεν συνέχισα στην 
ομάδα. Ήταν μια μεγάλη απογοήτευση. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο και 
πρέπει να κοιτάμε μπροστά.

●

●Την άποψη σου θα ήθελα για το Πρωτάθλημα
●Το φετινό πρωτάθλημα της football league ίσως είναι ένα τα πιο 
ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών με πάρα πολλές ιστορικές 
ομάδες και βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τόσο στις πρώτες θέσεις όσο και στις 
τελευταίες.. 

●Ποιες οι εντυπώσεις σου από την ομάδα 
●Εγώ ήρθα στην ομάδα και βρήκα ένα πραγματικά οικογενειακό κλίμα μία 
πάρα πολύ οργανωμένη διοίκηση η οποία μας παρέχει τα πάντα. Ανθρώπους 
που δουλεύουνε στην ομάδα νυχθημερόν. Από τα παιδιά στα γραφεία μέχρι 
και τους φροντιστές μας.. Η κατάσταση στα αποδυτήρια ήταν άψογη με την 
ψυχολογία ανεβασμένη και όλα τα παιδιά να είναι αποφασισμένα για το στόχο 
που πλέον έχουμε όλοι μαζί

●
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“Τα πάντα για το τρίποντο ”

● Μπροστά μας έχουμε το ντέρμπι με το Αιγάλεω. Είστε 
προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι μετά τη νίκη κόντρα στη 
Νίκη Βόλου;

● Σίγουρα είναι ένα ντέρμπι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων που Για 
πάρα πολλά χρόνια αγωνιζόντουσαν στην μεγάλη κατηγορία Το 
θέλουμε και το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και θα κάνουμε ότι περνάει 
απ’ τα χέρια και τα πόδια μας. Για να πάρουμε τους 3 βαθμούς.

● Πως  αισθάνεσαι που ο κόσμος ενθουσιάστηκε με τη μεταγραφή 
σου;

● Η συμπάθεια του κόσμου είναι κάτι που το βλέπω και είμαι πάρα 
πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Σίγουρα περιμένει πράγματα από μένα 
και από όλα τα παιδιά που ήρθαν τον Ιανουάριο. Μακάρι να 
βοηθήσουμε τους υπόλοιπους που έχουν κάνει αυτήν την 
τεράστια προσπάθεια από το καλοκαίρι. Και να βάλουμε κι εμείς 
ότι έχουμε και δεν έχουμε για τον στόχο..

● Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο;

● Θέλω να υποσχεθώ στον κόσμο ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε κάθε 
μέρα που περνάει με όλη μας την ψυχή,να καταφέρουμε και να 
οδηγήσουμε την ομάδα μαζί με τον Προπονητή και τον Πρόεδρο μας 
στην πολυπόθητη άνοδο. Εύχομαι να τους κάνουμε κάθε Κυριακή όσο 
πιο πολύ χαρούμενους και περήφανους μπορούμε..
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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

● Πολίμος 

● Κορνέζος

● Μουστάκης

● Ιωάννου

● Παπατζίκος

● Τσιριγώτης

● Παπουτσογιαννόπουλος

●  Μέσοι

Γκοτσούλιας

Πογοσιάν

● Βουκμίροβιτς

● Σμυρλής

● Τιεντσέ

● Φουρλάνος

● Κρητικός Νίκος

●  Επιθετικοί

● Βλαχομήτρος

● Ματσούκας

● Κρητικός Στέλιος

● Μάναλης

● Κουιρουκίδης

● Μακρίδης



Ο προπονητής μας

● O Kος Απόστολος Χαραλαμπίδης είναι γεννημένος 
στις 4-7 -1968 στην Καστοριά και έχει σπουδαία 
προπονητική εμπειρία . 

● Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε από τον Ο.Φ 
.Ιεράπετρας για να ακολουθήσουν το Πολύκαστρο, 
ο Φωκικός(άνοδος στην Γ κατηγορία), ο 
Εορδαϊκός,τα Τρίκαλα και η Βέροια με την οποία 
βρέθηκε και στη Β Εθνική απο την Γ . Επόμενος 
σταθμός η Νίκη Βόλου για να ακολουθήσουν οι 
Καλλιθέα ,Δόξα Δράμας(Α Εθνική) ,Νίκη 
Βόλου(από Γ σε Β) και εν συνεχεία η Νέα 
Σαλαμίνα (Α κατηγορία Κύπρου),

Επόμενοι σταθμοί του έμπειρου κόουτς, οι 
Κάβάλα, Τύρναβος,Ολυμπιακός Βόλου, 
Καραϊσκάκης,Αστέρας Τρίπολης,Βέροια, 
Σέρρες ,Αιγινιακός,Αήττητος Σπατών Και 
Καραισκάκης.
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Ο αντίπαλος μας  

Tο 1929 οι νεαροί Μικρασιάτες πρόσφυγες ίδρυσαν την πρόγονο ομάδα του Αιγάλεω, την Αθλητική Ένωση Ιεράπολης. Τον Νοέμβριο του 
1946, ύστερα από επιτυχή συγχώνευση της Ιεράπολης και τριών ακόμη ανεξάρτητων μεταξύ τους σωματείων που προϋπήρχαν στην περιοχή 
προέκυψε το Αιγάλεω. Το 1961 το Αιγάλεω προβιβάστηκε για πρώτη φορά για την Α’ Εθνική , ενώ το 1970 συμμετείχε στο Βαλκανικό 
Κύπελλο και την επόμενη περίοδο κατετάγη 4ο στο πρωτάθλημα.

 Έχει φθάσει τρεις φορές έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.Την περίοδο 2003-04 εξασφάλισε την έξοδό του στο Κύπελλο της UEFA, 
όπου και έλαβε μέρος την αγωνιστική σεζόν 2004-05 και έφθασε έως τη φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Την περίοδο 2013-14 
υποβιβάστηκε μετά από 58 χρόνια στην ΕΠΣ Αθηνών, αλλά το 2016-17 επέστρεψε στη Γ’ Εθνική.



Το ρόστερ



O αντίπαλος  Coach

●

●

●

Ο Κος Θωμάς Γράφας γεννήθηκε στις 10/02/1970 και η πρώτη του ομάδα, ως προπονητής, ήταν το Αιγάλεω στη 
Β’ Εθνική κατηγορία την περίοδο 2009-10. Στη συνέχεια εργάστηκε στην Κηφισιά (Γ’ Εθνική), ενώ όλες οι 
υπόλοιπες ομάδες που δούλεψε ήταν επιπέδου Φούτμπολ Λιγκ και Σούπερ Λιγκ (Βέροια)

● Συγκεκριμένα εργάστηκε στον Ηρακλή Ψαχνών την περίοδο 2013-14, οδηγώντας την ομάδα της Εύβοιας στα 
πλέι οφ του πρωταθλήματος της Φούτμπολ Λιγκ.

● Επόμενος σταθμός της καριέρα του ήταν ο Απόλλων Καλαμαριάς, ακολούθησε η ΑΕΛ, ο Περικός, τα Χανιά, ενώ 
την χρονιά 2016-17 ανέλαβε προπονητής της Βέροιας στη Σούπερ Λιγκ (κάθισε σε 14 παιχνίδια στον πάγκο της). 
Την επόμενη αγωνιστική περίοδο δούλεψε στη Σπάρτη, ενώ για δύο χρόνια εργάστηκε στον ΑΟ Τρίκαλα ,για να 
ακολουθήσει ο Ολυμπιακός Βόλου και εν συνεχεία και πάλι το “Σιτι”..
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Head 2 Head

                               Νίκες        Ισοπαλίες        Ηττες 

                                                   
● Με Γηπεδούχο Ιωνικό                              3                      2                        1   

● Γκολ(Υπέρ κατά) :                             5-3                                           3-5
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To πρόγραμμα της αγωνιστικής



Βαθμολογία
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