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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.



Kouir is Back 

Το τραγούδι των  “Πυξ-λαξ” έλεγε πως 
οι παλιές αγάπες πάνε στον 
Παράδεισο. Στην περίπτωση του 
Μιχάλη Κουιρουκίδη η αγάπη  πήγε 
μέχρι την Καλαμάτα για έξι μήνες και 
ξαναγύρισε. Ο περσινός MVP του 
Ιωνικού επέστρεψε στη Νεάπολη με 
σκοπό να συνεχίσει να τρομοκρατεί τις 
αντίπαλες άμυνες σαν καλός 
“Πιστολέρο.”    
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Ντεμπούτο δεύτερο για σένα κόντρα στην παλιά 
σου ομάδα για ένα εξάμηνο.Ανυπομονείς;;

Ναι είναι η αλήθεια ότι ανυπομονώ, θέλω πολύ να 
ξανα αγωνιστώ μπροστά στους φιλάθλους μας, δεν 
έχει κάποια ιδιαιτερότητα το ματς για μενα απέναντι 
στην Καλαμάτα, το αντιμετωπίζω ακριβώς όπως 
κάθε παιχνίδι που αγωνίζομαι! 

● Εξι μήνες μετά την επιστροφή σου πως σου φάνηκε 
η πρώτη μέρα μετά την επιστροφή σου;

● Ήταν σαν να μην έλειψα ούτε μέρα πραγματικά, 
νιώθω πολύ οικεία στην ομάδα όποτε όλα ήταν 
πολύ εύκολα!

● Πέρσι ήσουν εκ των ακρογωνιαίων λίθων της 
ανόδου. Τι να περιμένει ο κόσμος από σένα;

● Ο κόσμος μπορεί να περιμένει από μενα το ίδιο 
ακριβώς με πέρυσι, ότι κάθε Κυριακή θα δίνω και 
την ψυχή μου μέσα στο γήπεδο για να κερδίζει η 
ομάδα!



“Ο κόσμος μου  δίνει ώθηση”

● Η ομάδα ξεκίνησε με στόχο την παραμονή και τώρα κοιτάει 
ψηλά για την άνοδο .Πιστεύεις σε μία ανάλογη 
ποδοσφαιρική επανάσταση όπως πέρσι;

● Ο Ιωνικός είναι ομάδα που πάντα πρωταγωνιστεί, όποτε 
εννοείται το πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να κάνουμε 
ακριβώς το ίδιο!

● Πέρσι έκανες εκπληκτική σεζόν με 13 γκολ. Πιστεύεις ότι 
μπορείς να τα καταφέρεις να βοηθήσεις φέτος στο σκοράρισμα;

● Εννοείται ότι το πιστεύω αλλιώς δεν θα γυρνούσα, έχω 
αυτοπεποίθηση και θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα με 
οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι γκολ, είτε ασίστ!

● Την περασμένη σεζόν ήσουν MVP. Τον καιρό που έλειπες, ο 
κόσμος πάντα σε στήριζε και ενθουσιάστηκε με την επιστροφή 
σου.Πως αισθάνεσαι για αυτό;

● Ότι και να πω για τον κόσμο του Ιωνικού είναι λίγο, εμένα 
προσωπικά μου δίνουν μεγάλη ώθηση μέσα στο γήπεδο και 
πάντα προσπαθώ να δώσω το κάτι παραπάνω για αυτούς. 
Θέλω να τους ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την 
στήριξη που μας έδειξαν πέρυσι ακόμα και μετά από 
ανεπιτυχή αποτελέσματα, ήταν πάντα δίπλα μας κυρίως στα 
δύσκολα!.
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“Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι”

● Ξέρεις καλύτερα από όλους την Καλαμάτα. Πως 
την περιμένεις;

● Η Καλαμάτα έχει καλούς ποδοσφαιριστές και θέλει 
προσοχή, πιστεύω ότι θα έχει μια αμυντική προσέγγιση 
στο παιχνίδι και εμείς θα πρέπει με υπομονή να 
προσπαθήσουμε να τους διασπάσουμε.

● Πως βλέπεις το Πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ ;

● Είναι πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα, κάθε 
αγωνιστική υπάρχουν αποτελέσματα που δεν τα 
περιμένεις! Πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένος και 
έτοιμος διότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι!

● Τι σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση φέτος στο 
Πρωτάθλημα;

● Είναι αυτό που είπα και νωρίτερα. Ο  ανταγωνισμός!



“Ολοι μαζί ενωμένοι μπορούμε τα πάντα”

Πριν από λίγο καιρό είχες ένα σοβαρό 
τραυματισμό ; Πως το έζησες;

● Ναι είναι αλήθεια αυτό, πέρασα πολύ δύσκολα αυτό 
τον 1.5 μήνα μέχρι να ξανα πατήσω χορτάρι αλλά 
πλέον το έχω αφήσει πίσω και δεν το σκέφτομαι 
καθόλου!

●
Ένα μήνυμα στον Κόσμο

Στον κόσμο του Ιωνικού θα ήθελα να τους πω 
ότι από την μεριά μας οι παίκτες θα κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν για να επιστρέψει η ομάδα εκεί 
που της αξίζει, δεν θα ζητήσω την στήριξη τους 
διότι ξέρω ότι θα είναι δίπλα μας ότι και να γίνει, 
όπως ήταν πάντα άλλωστε. Όλοι μαζί ενωμένοι 
μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα!



Εποχή Χαραλαμπίδη

●

●

●

●

● Mετά από ενάμιση χρόνο έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σχέση του Δημήτρη Αρναούτη με τον Ιωνικό. Ο 
πετυχημένος προπονητής υπέβαλλε την παραίτηση του  στα μέσα της εβδομάδας και τη θέση του πήρε ο κος 
Απόστολος Χαραλαμπίδης που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν στον πάγκο του Καραϊσκάκη Αρτας στη Σούπερλίγκ 
2. Ενας ακόμα έμπειρος τεχνικός  με σπουδαίες εμπειρίες  σε ανώτερο επίπεδο που στα τελευταία 10 παιχνίδια 
θα προσπαθήσει να αλλάξει την κατάσταση.
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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

● Ιωάννου

● Παπατζίκος

● Τσιριγώτης

● Παπουτσογιαννόπουλος

●  Μέσοι

Γκοτσούλιας

Πογοσιάν

● Βουκμίροβιτς

● Σμυρλής

● Τιεντσέ

● Φουρλάνος

●  Επιθετικοί

● Βλαχομήτρος

● Κρητικός

● 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  

Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος «Η Καλαμάτα» ιδρύθηκε το 1967, έπειτα από αναγκαστική συγχώνευση που επέβαλε το δικτατορικό καθεστώς 
στα ποδοσφαιρικά σωματεία της πόλης Απόλλωνα, Παμμεσσηνιακού (από προηγούμενη συνένωση ΑΕΚ Καλαμάτας και Όμιλου Καλαμάτας, ο 
οποίος ήταν επίσης προϊόν παλαιότερης συνένωσης των Πράσινων Πουλιών και του Ολυμπιακού Καλ.), Πράσινων Πουλιών (που είχαν 
επανιδρυθεί) και του Εθνικού Καλαμάτας. Όλα επανιδρύθηκαν αργότερα και μετέχουν έως σήμερα στις τοπικές διοργανώσεις της ΕΠΣ 
Μεσσηνίας. Αρχικά ως έμβλημα του σωματείου επιβλήθηκε από τη δικτατορία ο μυθικός φοίνικας, τον οποίο η ομάδα κατάργησε το 1974.

Κατά τη δεκαετία του '70 υπήρξε η πρώτη χρυσή περίοδος του συλλόγου, επί προεδρίας του εμπόρου Λυκούργου Γαϊτανάρου. Το 1972 και το 
1974 κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής και αγωνίστηκε για δύο περιόδους στην Α΄ Εθνική. Τις διακρίσεις αυτές ακολούθησε μια 
μακρά περίοδος παρακμής, κατά την οποία ο σύλλογος υποβιβαζόταν συνεχώς, φθάνοντας ως την Α΄ τοπική κατηγορία της Μεσσηνίας. Στη 
συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει σταδιακά τις κατηγορίες και το 1995 επανήλθε στην Α΄ Εθνική, επί προεδρίας Σταύρου Παπαδόπουλου.Η σεζόν 
1999-00 θεωρείται η πιο επιτυχημένη στην ιστορία του συλλόγου. Στη διάρκεια της χρονιάς πέτυχε μερικές εντυπωσιακές νίκες, όπως το 5-2 
επί του Άρη εντός έδρας και οι έξι νίκες εκτός έδρας επί των Απόλλωνα Αθ. (2-1), Ιωνικού (1-0), Παναχαϊκής (2-1), Καβάλας (1-0), Τρικάλων 
(2-0) και Προοδευτικής (2-1).

Τερμάτισε στην 9η θέση του πρωταθλήματος με 44 βαθμούς, χάνοντας μόλις για ένα βαθμό τη συμμετοχή της στους αγώνες μπαράζ για τη 
έξοδο στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Κέρδισε όμως τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Ιντερτότο ΟΥΕΦΑ 2000, που ήταν η πρώτη και μοναδική μέχρι 
σήμερα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το καλοκαίρι του 2000 αντιμετώπισε στον 3ο γύρο την Τσμελ Μπιλσάνι (Τσεχία) και αποκλείστηκε με δυο 
ήττες (0-5, 0-3).Παράλληλα την ίδια σεζόν έκανε μεγαλειώδη πορεία στο Κύπελλο Ελλάδος, φτάνοντας ως τα ημιτελικά. Τερμάτισε πρώτη 
στον προκριματικό όμιλο με τέσσερις νίκες επί των Ναυπακτιακού Αστέρα (4-0 εντός), Πανελευσινιακού (1-0 εκτός), Λύκων Θεσσαλονίκης 
(2-0 εκτός) και Πιερικού (2-0 εντός) και μία ήττα από τον Απόλλωνα Αθ. (1-2 εντός). Στη συνέχεια απέκλεισε κατά σειρά την Προοδευτική με 
3-2 (εντός) και τον ΟΦΗ στα προημιτελικά (0-1, 3-0), για να αποκλειστεί στα ημιτελικά από τον Ιωνικό (0-2, 2-4).

Μ



Το ρόστερ



Head 2 Head

                               Νίκες        Ισοπαλίες        Ηττες 

                                                   
● Με Γηπεδούχο Ιωνικό                              3                      2                        1   

● Γκολ(Υπέρ κατά) :                             5-3                                           3-5
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Οι  Goleadores

Kρητικός vs Παπαδημητρίου
3 γκολ      3 Γκολ

3 

S

Στέλιος Κρητικός VS Iάσωνας Παπαδημητρίου
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To πρόγραμμα της αγωνιστικής



Βαθμολογία



Ιωνικός Official Match Programme
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