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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.



  

Δημήτρης Ντάγκρας 
“Σε κάθε αγώνα παλεύουμε για τη νίκη”

● Ο Δημήτρης Ντάγκρας είναι ο καλεσμένος μας στο αποψινό Match Programme. Ενας παίκτης  που αν και 
αγωνίζεται στα άκρα, στη ζωή του δεν είναι καθόλου των άκρων. Αρκετά ευαίσθητος ,αλλά και με στόχο να 
πετύχει  θέλει να αφήσει το στίγμα του στον Ιωνικό.
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Επιστροφή στην έδρα μας με αντίπαλο τον 
Ιάλυσο.Πολλα τα προβλήματα της ομάδας αλλά εκείνη 
συνεχίζει να παίζει καλό ποδόσφαιρο αλλά της λείπουν τα 
αποτελέσματα. Πως περιμένεις το εν λόγω παιχνίδι;

●

●Ξέρουμε όλοι ότι η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει με πολλές 
απώλειες λόγω των τραυματισμών αλλά και των 
υποχρεώσεων κάποιων παιδιών με την εθνική ομάδα 
ενόπλων δυνάμεων,παρόλα αυτά εμείς δίνουμε το 100 τοις 
100 στις προπονήσεις για να ανταμειφθούμε στους αγώνες. 
Αυτο βέβαια δεν αντικατοπτριζεται στο αποτέλεσμα αλλά 
στο καλό ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ελπιζω αρχής 
γενομένης από την Κυριακή να πάρουμε και το 
αποτέλεσμα.

●

●Πώς εξηγείς τις καλές εμφανίσεις παρά τις απουσίες;
●Όπως είπα και πιο πάνω πιστεύω ότι μέσα από τις 
προπονήσεις έρχονται και οι καλές εμφανίσεις.Είναι θέμα 
χρόνου να έρθει κ το αποτέλεσμα.



  

“Με υπομονή θα έρθουν και τα αποτελέσματα”

Στην ήττα από την Ιεράπετρα ο κόσμος σας 
χειροκρότησε...Αποθεωθήκατε από τον κόσμο της 
Καλαμάτας..Είναι αυτό μια ηθική ικανοποίηση;

● Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είχα ξαναζήσει να με 
χειροκροτήσει ο κόσμος αντίπαλης ομάδας σε ήττα. 
Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνουμε σωστά. Μας δίνει μια 
ώθηση να συνεχίσουμε αλλά από την άλλη μας αφήνει 
μια πικρία που δεν συνδυάζουμε το καλό ποδόσφαιρο 
με το αποτέλεσμα.

● Θεωρείς ότι η εμφάνιση σου κόντρα στην Καλαμάτα  θα 
είναι απαρχή για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του 
προπονητή ;

● Το παιχνίδι της Καλαμάτας ήταν το πρώτο για μένα στο 
οποίο ξεκίνησα ως βασικός.προσπάθησα να 
ακολουθήσω τις συμβουλές του προπονητή και των 
συμπαικτών μου για να βοηθήσω όσο γίνεται 
περισσότερο. Στεναχωρήθηκα που η εικόνα της ομάδας 
και η δική μου δεν συνοδεύτηκε από νίκη αλλά ελπίζω 
στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη τύχη.
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“Nα κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο μας”

Στόχος η παραμονή ή η άνοδος;

● Στόχος για την ομάδα μας είναι να παίζουμε κάθε 
ματς για να νικήσουμε. Τώρα που θα καταλήξουμε 
θα φανεί στη συνέχεια.

● Πώς σου φαίνεται το επίπεδο του Πρωταθλήματος;

● Το επίπεδο στο πρωτάθλημα είναι αρκετά καλό. 
Oλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι ισοδύναμες. Για 
αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι και 
μικρό σε διάρκεια. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η 
έδρα..

● Ενα μήνυμα στον κόσμο του Ιωνικού;

● Όταν ήρθα στην ομάδα είχα πει ότι ο κόσμος είναι 
το πιο σημαντικό όπλο σε κάθε ομάδα.Εμεις τον 
έχουμε στο πλευρό μας και ελπίζω να τον κάνουμε 
χαρούμενο κάθε Κυριακή ξεκινώντας από αυτή.



  

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ γκαντεμιά

●

●

●

●

●

● Είναι πραγματικά απίστευτη η γκαντεμιά που έχει χτυπήσει τον Ιωνικό από την έναρξη της 
φετινής σεζόν. Με τους τραυματισμούς να είναι ουκ ολίγοι και να μην έχουν σταματημό. Πρώτα 
ήταν οι Μανωλάς που αποχώρησε και μέσα στην εβδομάδα ,Μακρίδης και Καλογέρης που 
έχασαν όλη την προετοιμασία , με τον πρώτο να προέρχεται από επέμβαση, ενώ οι  άλλοι δύο 
υπέστησαν τραυματισμούς που στην προσπάθεια επιστροφής έπαθαν υποτροπές. Οι 
Κολλαράς και Πατσατζόγλου  υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση,ενώ τραυματισμούς είχαν  οι 
Τσιριγώτης-Παπατζίκος  - Μουστάκης,Σμυρλής και Γκούφας ,Μέσα σε όλα ήρθε η κλήση των 
Σμυρλή,Μάναλη  και Παπουτσογιαννόπουλου με την Εθνική ενόπλων για να “δέσει” το γλυκό. 
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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

● 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 Ιάλυσος πήρε το όνομα του από την ομώνυμη κωμόπολη της Ρόδου η οποία βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο του νησιού. Ο σύλλογος ιδρύθηκε ανεπίσημα το 1925, εποχή κατά την οποία τα 
Δωδεκάνησα ανήκαν στην Ιταλία, από ορισμένους νέους ανθρώπους της περιοχής, η οποίοι έπαιζαν 
μεταξύ τους ή με τα γύρω χωριά. 

Επίσημα ο σύλλογος ιδρύθηκε  το 1948 όταν πλέον τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν πάλι στην 
Ελλάδα. 

Η ομάδα του Ιάλυσου έχει παίξει σε όλες τις κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκτός της Α’ 
Εθνικής. Τις σεζόν 1998-99 και 1999-2000 βρέθηκε στην Β΄ Εθνική δεν μπόρεσε όμως να καθιερωθεί.
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Head 2 Head

             Ιωνικός        Ισοπαλίες         Ιάλυσος 

                                                   
● Γ Εθνική :      2 νίκες      3 Ισοπαλίες       1 νίκη    
● Κύπελλο :     1                    0                       0        
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The Match Story 

Τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων καταγράφεται πριν δύο χρόνια και 
συγκεκριμένα στις 22-10-2017, όσον αφορά τα παιχνίδια στη Νεάπολη. Με το 
τελικό σκορ να καταγράφεται στο 1-1. Ο Ιωνικός άνοιξε το σκορ με τον Κωστούλα 
στο 74,για να “απαντήσει” ο  Δελαπόρτας πέντε λεπτά αργότερα. Απο εκείνο το 
ματς στον Ιωνικό είναι  ακόμα οι Πατσατζόγλου και Κουρεπίνης,ενώ από τον 
Ιάλυσο, οι Ανδρούτσος, Χειμωνέτος ,Ρεκλείτης

. 

.
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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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