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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.



O “Oμάρ” της Football League 

O Νίκος Μουστάκης δεν είναι απλά ένα 
ακόμα δεξί μπακ που παίζει στη 
Football league, αλλά ένας ιδιαίτερα 
ξεχωριστός και ακούραστος παίκτης 
που στις φλέβες του κυλά τεράστια 
ποδοσφαιρική ποιότητα. 
Προερχόμενος από καθαρά 
ποδοσφαιρική  οικογένεια, έχει 
εντρυφήσει σε ανόδους και  θέλει να 
πετύχει την 3η σερί υπέρβαση μετά 
απο την περσινή με τον Ιωνικό και την 
προπέρσινη με τον Αήττητο Σπατών. 
Σήμερα, ο Ομάρ, όπως τον αποκαλεί 
ένας καλός του φίλος, αποκαλύπτεται 
μέσα από τη συνέντευξη του.  
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Το παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου έχει χαρακτήρα τελικού,όντας 
το πρώτο από τα δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια.Ειστε έτοιμοι 
για την πρόκληση;

Όλα τα παιχνίδια έχουν τον χαρακτήρα τελικού για εμάς και έτσι τα 
αντιμετωπίζουμε από την αρχή του πρωταθλήματος πόσο μάλλον 
τώρα που έχουμε φτάσει στις τελευταίες κρίσιμες αγωνιστικές του 
.Θα δουλέψουμε όπως κάθε εβδομάδα για να μπορέσουμε να 
δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό την ημέρα του αγώνα.

● Από την πρώτη μέρα που ήρθες είσαι κομβικός στο δεξί άκρο της 
άμυνας. Αισθάνεσαι το γεγονός ότι περιμένουν πολλά από σένα 
στην ομάδα;

● Εφόσον είμαι μέλος της ομάδας του Iωνικού είναι αναμενόμενο 
να υπάρχουν απαιτήσεις από εμένα και σίγουρα είναι κάτι το 
οποίο το αισθάνομαι και με ευχαριστεί. Αυτο ισχύει για όλους 
όσους βρίσκονται στην ομάδα. Ολοι πρέπει να δίνουν ο,τι 
μπορούν στην ομάδα για να μπορούμε να στοχεύουμε ψηλότερα

● Έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές με ανόδους και επιτυχίες.Παράλληλα 
με σένα υπάρχουν και άλλα παιδιά με παραστάσεις σημαντικές. 
Πόσο μπορείτε να "σπρώξετε" και τους υπόλοιπους;

● Η πλειοψηφία του ρόστερ είναι παίκτες έμπειροι με 
παραστάσεις από ανώτερες  κατηγορίες.Ο καθένας χρειάζεται 
τον διπλανό του για να μπορεί να προοδεύει η ομάδα.



“Ενδιαφέρον μέχρι το  τέλος”

● Έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές με ανόδους και επιτυχίες. 
Παράλληλα με σένα υπάρχουν και άλλα παιδιά με 
παραστάσεις σημαντικές. Πόσο μπορείτε να "σπρώξετε" και 
τους υπόλοιπους;

● Η πλειοψηφία του ρόστερ είναι παίκτες έμπειροι με 
παραστάσεις από ανώτερες  κατηγορίες. Ο καθένας χρειάζεται 
τον διπλανό του για να μπορεί να προοδεύει η ομάδα

● Τι δεν πήγε καλά στη Ρόδο;
● Δυστυχώς στην Ρόδο δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη που 

θεωρώ την δικαιούμασταν αν και δεν πιάσαμε την απόδοση που 
μπορούμε να έχουμε σαν ομάδα. Δεν θα ήθελα να σταθώ στον 
αγωνιστικό χώρο γιατί μπορεί να φανεί σαν δικαιολογία και 
εδώ που έχουμε φτάσει δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε 
αγωνιστικούς χώρους.

● Το Πρωτάθλημα έχει τεράστιο ενδιαφέρον.Ειναι από τα πιο 
συγκλονιστικά που έχεις αγωνιστεί;

● Σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα είναι πολύ ενδιαφέρον και από 
τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων καθώς έχει πολλές 
ιστορικές ομάδες με κόσμο σε εντός και εκτός έδρας αγώνες 
των ομάδων τους. Θεωρώ πως μέχρι τελευταία αγωνιστική θα 
υπάρχει ενδιαφέρον για το ποιες ομάδες θα πάρουν την άνοδο 
και για ποιες θα πέσουν.
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\



“Δίνω πάντα τον καλύτερο μου εαυτό ”

● Είσαι ένας από τους ..Παλιούς στην ομάδα; Βαριά η 
φανέλα;

● Αν και δεν έχω συμπληρώσει ακόμη ούτε 2 χρόνια στην 
ομάδα θεωρούμαι παλιός θα έλεγα .Σιγουρα είναι ομάδα 
με βαριά φανέλα,ιστορία και πολύ κόσμο που την 
ακολουθεί όπου κι αν αγωνίζεται.

● Έχεις γούρια πριν τα παιχνίδια;Και  θέλω να μου πεις 
και για τα τατού ;

● Δεν έχω γούρια,ποτέ δεν είχα.  Απλά κάνω τον σταυρό μου 
και μπαίνω να αγωνιστώ. Τα Τατου που έχω είναι πέντε και 
όλα είναι  ξεχωριστά.

● Ποιο πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο προτέρημα και ποιο 
το μειονέκτημα σου;

● Δεν θα σου τα αναφέρω γιατί θα τα διαβάσουν οι 
αντίπαλοι και θα με αντιμετωπίσουν ανάλογα..Πλακα 
κάνω απλά δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου.Το 
μόνο που μπορώ να σου πω είναι ο,τι πάντα προσπαθώ να 
δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα.



“Ταιριάζω με την ιδιοσυγκρασία του Ιωνικού”

Ποιος είναι ο παίκτης που όταν ξεκίναγες την καριέρα 
σου ήθελες να μοιάσεις;;

● Ο Ντέμης Νικολαιδης. Ποτέ δεν αγωνίστηκα στην ίδια 
θέση με εκείνον αλλά σε εκείνον ήθελα να μοιάσω από 
τότε που με θυμάμαι. Παθιάζομαι και “δένομαι” με τις 
ομάδες μου και  οφείλω να πω ότι  ίσως με τον Ιωνικό 
ταιριάζω  και  λόγω  ιδιοσυγκρασίας. 

●
Ένα μήνυμα στον Κόσμο

Κλείνοντας θα ήθελα να πω για ακόμη μια φορά 
στον κόσμο του Ιωνικού ένα μεγάλο ευχαριστώ 
για όλη την στήριξη του και να του υποσχεθώ 
ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα για να 
πετύχει η ομάδα τον στόχο της.!
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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  

Η Νίκη Βόλου ιδρύθηκε το 1924 από Μικρασιάτες πρόσφυγες. Το πρώτο της όνομα, ήταν Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων Βόλου, εν 
συντομία Προσφυγική. Όμως, επειδή δεν ακουγόταν καλά στα αυτιά το προσωνύμιο “πρόσφυγας ή προσφυγική”, αποφάσισαν να αλλάξουν το 
όνομα της ομάδας του. Κάπως έτσι, λοιπόν, κατέληξαν στο όνομα Νίκη, εμπνευσμένοι από το άγαλμα της ομώνυμης θεάς που δημιούργησε ο 
Παιονός.

Η Νίκη Βόλου μετρά δύο πρωταθλήματα Β’ Εθνικής (1961 και 2014), δύο στη Γ’ Εθνική (1976 και 1996) και δύο κύπελλα Ελλάδος (1945 και 
1965). Επιπλέον, έχει συμμετάσχει δύο φορές στην Super League, το 1961, αλλά και τη σεζόν 2013-2014, την οποία δεν ολοκλήρωσε, 
αποχωρώντας στα μέσα του πρωταθλήματος.



Το ρόστερ



O αντίπαλος  Coach

●

●

●

● Ο Κος Στάικος Βεργέτης  αποφοίτησε το 2000 από το ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο και είναι 
κάτοχος του προπονητικού πτυχίου UEFA Pro. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 2001 από τον Παγγορτυνιακό 
Τρίπολης των τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Αρκαδίας, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο το 2004 και τη 
συμμετοχή στην τότε Δ' Εθνική Το καλοκαίρι του 2006 προσλήφθηκε ως γυμναστής στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες 
του Αστέρα Τρίπολης και τα Χριστούγεννα της ίδιας χρονιάς, ο καινούριος προπονητής Πάουλο Κάμπος τον 
προήγαγε σε μέλος του τεχνικού επιτελείου της πρώτης ομάδας Διετέλεσε γυμναστής, κυνηγός ταλέντων, 
μεταφραστής (γνωρίζει ισπανικά και άπταιστα αγγλικά) βοηθός προπονητή και αναλυτής αθλητικής στατιστικής  
ενώ το Νοέμβριο του 2011 υπηρεσιακός προπονητής κατά την εντός έδρας νίκη με 1-0 επί του ΠΑΟΚ. Στις 30 
Σεπτεμβρίου 2013 ανέλαβε χρέη προπονητή της πρώτης ομάδας του Αστέρα, αντικαθιστώντας τον Σάκη Τσιώλη. 
Στις 28 Αυγούστου 2014 οδήγησε το σύλλογο για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ 
2014-15, προκρινόμενος επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ με νίκη 2-0 εντός έδρας και ήττα 1-3 εκτός. Στις 
20 Σεπτεμβρίου 2016 ανέλαβε προπονητής της Νέας Σαλαμίνας Αμμοχώστου, θέση από την οποία παραιτήθηκε 
στις 5 Μαρτίου 2017, για να επιστρέψει μερικές ημέρες αργότερα στον Αστέρα Τρίπολης..
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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



Ιωνικός Official Match Programme



Ιωνικός The official Match Programme
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