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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 Αλέξανδρος Σμυρλής είναι από τους 
παίκτες  που αρέσει στον κόσμο να τον 
βλέπει να παίζει μέσα στο γήπεδο. 
Ποδοσφαιριστής, με αίσθηση του 
χώρου, με ροπή προς το γκολ ,αλλά 
και πρόθυμος  να γυρίσει  πίσω για να 
για να βοηθήσει στην άμυνα όταν 
χρειαστεί.

Είναι παίκτης με πολλές και σημαντικές 
εμπειρίες σε παραπάνω κατηγορίες και 
σαφέστατα θα είναι κομβικός μέχρι το 
τέλος της σεζόν στα πλάνα του 
προπονητή μας .  
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Επιστροφή στην έδρα μας με  ένα παιχνίδι κόντρα στον 
Ολυμπιακό Βόλου. Πως το προσεγγίζουμε;

Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας,έχουμε όμως 
προετοιμαστεί κατάλληλα στη προπόνηση αλλά και στη 
ψυχολογία μας μετά την ήττα στη Ρόδο. Απομένουν πέντε ματς 
πριν το τέλος και πιστεύω η νίκη είναι μονόδρομος για να 
πετύχουμε το στόχο μας

● Κακή  εμφάνιση στο ματς με τον Διαγόρα. Σας επηρεάζει για 
τη συνέχεια;

● Είχαμε μια κακή εικόνα στο ματς με το Διαγόρα,πιστεύω 
μας έλειπε το πάθος και η ενέργεια. Πήραμε το μάθημα μας 
ότι τίποτα δεν είναι εύκολο αλλά είμαι σίγουρος πως δεν θα 
μας επηρεάσει αυτή η ήττα

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

● Γενικά στην ομάδα μας θεωρώ πως υπάρχει πολύ ποιότητα 
μετά και από τις προσθήκες του χειμώνα. Υπάρχουν καλοί 
παίχτες σε όλες τις γραμμές και συγκεκριμένα στη θέση 
μου. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός κάτι που μας κάνει 
καλύτερους!Παίρνω χρόνο συμμετοχής, είμαι χαρούμενος 
και θέλω να βοηθήσω ακόμα περισσότερο την ομάδα.



“Δουλεύουμε σκληρά”

●  
●Την άποψη σου θα ήθελα για το πως άλλαξε η 
ομάδα μετά την έλευση του νέου προπονητή 
Πιστεύω πως έχει αλλάξει πολύ η ψυχολογία της 
ομάδας!Κάθε προπονητής έχει τη δικιά του 
φιλοσοφία και εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε 
να την αφομοιώσουμε!Δουλεύουμε σκληρά στις 
προπονήσεις ,προσαρμοζόμαστε στο πλάνο που 
έχουμε και πιστεύω με αυτό  στο τέλος θα πετύχουμε 
το στόχο μας.

●Αγαπημένος παίκτης και ομάδα
●Η αγαπημένη μου ομάδα είναι η Λίβερπουλ και 
χαίρομαι που θα πάρουμε το  Πρωτάθλημα, ενώ ο 
παίκτης που θαυμάζω ιδιαίτερα είναι ο Λιονέλ Μέσι.

●Αγαπημένο νούμερο 
●Το  7
●Πως περνούν οι ελεύθερες σου ώρες;
●Moυ αρέσει να πηγαίνω στο γυμναστήριο και να 
μαγειρεύω 



Ιωνικός The Official Match 
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\



“Ομάδα και κόσμος ΕΝΑ ”

● .

● Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο;

● Αυτό που θέλω να στείλω ως μήνυμα είναι ότι θέλουμε 
ο κόσμος να είναι   δίπλα μας, όπως είναι άλλωστε από 
την αρχή της χρονιάς. Το μότο που υπάρχει από όλο το 
ποδοσφαιρικό τμήμα, προεξάρχουσας της διοίκησης, 
και εν γένει όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι 
πως ομάδα και κόσμος είμαστε ένα και στο τέλος της 
περιόδου όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε για την επίτευξη 
του στόχου μας!
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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.



● Ο Γρηγόρης Μπιζάς αποτελεί ένα 
πραγματικό κόσμημα για τον Ιωνικό 
και το Ελληνικό ποδόσφαιρο. ‘Ενας 
πραγματικός επιστήμονας, στον χώρο 
του,  που ήρθε στη Νεάπολη, ως 
άμεσος συνεργάτης του Απόστολου 
Χαραλαμπίδης προκειμένου να 
βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους 
στόχους της .Με σημαντικές 
εμπειρίες, όχι μόνο σε συλλόγους 
αλλά και στην Εθνική ομάδα 
ποδοσφαίρου είιναι βέβαια πως φέρνει 
μία διαφορετική  αύρα

Γρηγόρης Μπιζάς:  Ένας  επιστήμονας στο είδος του
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● Γρηγόρη είσαι ένα μήνα στην ομάδα και θέλω να σε ρωτήσω πόσο έχουν 
αλλάξει πράγματα μέσα σε αυτό το διάστημα

Σίγουρα όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα στα μέσα της αγωνιστικής 
περιόδου θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός σε σχέση με τις αλλαγές 
που σχεδιάζεις να κάνεις. Χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να αξιολογήσεις την 
κατάσταση και στην συνέχεια να προγραμματίσεις τις αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν προσέχοντας την επιβάρυνση για τους παίκτες. Οι 
περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν όταν γίνονται αλλαγές 
προπονητών σε μια ομάδα διότι εμφανίζονται διαφοροποιήσεις σε σχέση 
με την εβδομαδιαία προπονητική επιβάρυνση. Όλα αυτά τα θέματα 
συνυπολογίστηκαν πριν γίνει οποιαδήποτε αλλαγή.

● Πολλές και σημαντικές οι εμπειρίες σου με κορυφαία αυτή στην Εθνική. 
Ποιο το συστατικό της  επιτυχίας σε αυτό το επάγγελμα;

● Ξεκίνησα την προπονητική σε ομάδα β κατηγορίας ερασιτεχνικής και 
έφθασα μέχρι την Εθνική Ελλάδος. Αυτό δεν έγινε απότομα αλλά 
σταδιακά. Σκαλί ,σκαλί πέρασα από όλες τις κατηγορίες στην χώρα. Δεν 
σου κρύβω ότι ήταν μια δύσκολή διαδρομή με ιδιαιτερότητες τόσο σε 
σχέση με τις απαιτήσεις της δουλειάς  αλλά και την διαχείριση των 
ποδοσφαιριστών. Θα έλεγα ότι για να πετύχεις θα πρέπει πρώτα από όλα 
να αγαπάς το ποδόσφαιρο και την δουλειά σου. ‘Έπειτα θα πρέπει να 
συνεργάζεσαι δείχνοντας σεβασμό στους ποδοσφαιριστές και να 
διαχειρίζεσαι τις ιδιαιτερότητες τους. Να είσαι συνεχώς σε εγρήγορση 
και να παρακολουθείς τις εξελίξεις στην προπονητική διαδικασία και 
τέλος όσον αφορά το υψηλό επίπεδο ή τον πρωταθλητισμό να αντέχεις 
την πίεση και να προσαρμόζεσαι γρήγορα σε νέα δεδομένα.



Μπιζάς: “Η οικογένεια Τσιριγώτη καταβάλλει μεγάλη 
προσπάθεια για τον Ιωνικό και την άνοδο”

Η επιστήμη έχει μπει πολύ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Οι 
παίκτες πολλές φορές με τα πολλά παιχνίδια και τις 
υποχρεώσεις σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα βγάζουν 
κούραση .Ποια η άποψη σου;

● Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι επιστήμη , αλλά ένα άθλημα που 
στην πορεία της εξέλιξης του χρησιμοποιεί την συμβολή  πολλών 
διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Όσον αφορά την κόπωση των 
παικτών θεωρώ ότι είναι η φυσιολογική ανταπόκριση του οργανισμού 
είτε στα συνεχόμενα παιχνίδια είτε στις προπονήσεις. Πλέον  μπορούμε 
να μετράμε την προπονητική επιβάρυνση και να παρακολουθούμε 
δείκτες απόδοσης ή οργανικούς δείκτες που φανερώνουν το ποσοστό 
κόπωσης των παικτών με στόχο την πρόληψη τραυματισμών ή 
υπερπροπόνησης. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω ότι ο κάθε οργανισμός 
είναι διαφορετικός. Όσον αφορά την ετοιμότητα του παίκτη και την 
ανταπόκριση του στην κόπωση από συνεχόμενους αγώνες ή προπονήσεις 
 σημαντικότατο ρόλο παίζουν ο ύπνος και η διατροφή.

● Ας πάμε λίγο σε προσωπικό επίπεδο.Πως και αποφάσισες να έρθεις στον 
Ιωνικό και ουσιαστικά την τρίτη τη τάξει κατηγορία

● Θεωρώ ότι ο Ιωνικός είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική και σημαντική 
ιστορία. Η οικογένεια Τσιριγώτη καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να 
ξαναβρεί ο Ιωνικός την θέση που είχε στο Ελληνικό ποδόσφαιρο

● Δεν με πειράζει που αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην Τρίτη την τάξη 
κατηγορία θεωρώ  ότι η ομάδα θα ανέβει και μπορεί να πάρει και το 
πρωτάθλημα.



“Ότι καλύτερο η Εθνική”

● Πολλοί λένε ότι αυτά που γίνονται στην ομάδα σε 
οργανωτικό επίπεδο αγγίζουν τα όρια του απόλυτου 
επαγγελματισμού. Τι έχεις να πεις για αυτό και πόσο πιο 
εύκολη γίνεται η δουλειά σου;

● Πράγματι οι συνθήκες για να δουλέψεις είναι πολύ καλές 
είτε είσαι προπονητής είτε είσαι ποδοσφαιριστής. Έχεις 
όλα όσα χρειάζεσαι και  οι συνθήκες βοηθούν πολύ ώστε 
όλοι να έρχονται στην δουλειά με ευχαρίστηση.

● Η εμπειρία της Εθνικής ήταν το καλύτερο που έχεις ζήσει 
και αν θα σκεφτόσουν το εξωτερικό.

● Η Εθνική για εμένα ήταν ότι καλύτερο στην καριέρα μου 
μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή να φοράς το 
εθνόσημο και να αντιπροσωπεύεις την χώρα σου. Είναι 
ξεχωριστό το συναίσθημα στο άκουσμα του εθνικού 
ύμνου.

● Τώρα όσον αφορά το εξωτερικό που  με ρωτάς , το μόνο 
που σκέφτομαι είναι το πώς θα καταφέρει η ομάδα να 
πάρει το πρωτάθλημα. 



Ο αντίπαλος μας  

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιακός Βόλου 1937 εδρεύει στην πόλη του Βόλου και πρώτος πρόεδρος ήταν ο Απόστολος Πούργιας. Η γέννηση 
της ομάδας, πραγματοποιήθηκε στην παραθαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Πρώτη παρουσία στην Α Εθνική  ήταν  το 1966-67 
,στην οποία επανήλθε ένα χρόνο μετά τον υποβιβασμό για να φτάσει και στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας .

Το 1971 προβιβάστηκε και πάλι ως πρωταθλητής του Γ΄ ομίλου της Β΄ Εθνικής, ενώ έφτασε στους 8 του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός το 1986-87 είχε καλή πορεία και τερμάτισε 4ος, ενώ την επόμενη χρονιά κέρδισε και πάλι την άνοδο του στην Α΄ Εθνική, αφού 
ισοβάθμησε στη δεύτερη θέση με τον Απόλλωνα και την Καστοριά, από τους οποίους υπερτερούσε στα μεταξύ τους ματς.

Η περίοδος 1988-89 ήταν πετυχημένη, αφού ο Ολυμπιακός ενισχυμένος με τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό Ίμρε Μπόντα, ο οποίος αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 20 γκολ, τερμάτισε στην 11η θέση. Η επόμενη όμως χρονιά δεν ήταν ανάλογη και ο Ολυμπιακός 
υποβιβάστηκε καταλαμβάνοντας τη 17η θέση

 Σημαντικές διακρίσεις για την ομάδα, είναι η 5η θέση στο πρωτάθλημα της Super League της σεζόν 2010-11. Γεγονός, που τον έστειλε να 
αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League, εκεί έδωσε τέσσερις αγώνες, δύο με την Ράντ Βελιγραδίου (0-1 στη Σερβία και 1-1 στο 
Πανθεσσαλικό) και δύο με Ντιφερντάνζ Λουξεμβούργου (0-3 στο Λουξεμβούργο και 3-0 στη θεσσαλική πόλη).

Ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί και στα play-off της διοργάνωσης, όμως λόγω της τιμωρίας που δέχτηκε,αποκλείστηκε  από τις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την επόμενη χρονιά έμεινε αδρανής και επέστρεψε στη Football League το 2012-13, αλλά τον Ιανουάριο του 2016 
εγκατέλειψε το πρωτάθλημα λόγω οικονομικών δυσκολιών και η σεζόν 2016-17 αποτελεί την επανεκκίνηση της ομάδας.



Το ρόστερ
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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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