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We are Back!

● H πρεμιέρα μας στην Football League 
μας φέρνει αντιμέτωπους με μία ακόμα 
ιστορική ομάδα .Τα Τρίκαλα.

● Ο  Ιωνικός μας επέστρεψε εκ νέου 
στον ποδοσφαιρικό “αφρό” των 
επαγγελματικών κατηγοριών και θέλει 
να κάνει ντεμπούτο με το δεξί .

● Οι δύο ομάδες προέρχονται από 
αγώνες Κυπέλλου, εκεί όπου η ομάδα 
μας γνώρισε την ήττα από την 
Παναχαϊκή με 1-2, ενώ  τα Τρίκαλα 
επικράτησαν της Δόξας Δράμας με 1-
0 . 
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Νίκος Μουστάκης 
“Καθε ματς είναι ξεχωριστό”

● Ο Νίκος Μουστάκης  αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του Ιωνικού και τη φετινή 
σεζόν.Πέρυσι, με την ποιότητα και το πάθος του,ερχόμενος τον Ιανουάριο αποτέλεσε λίρα 100 με 
την παρουσία του στο δεξί άκρο της άμυνας. Οσο πάθος βγάζει πάντως στο γήπεδο, εκτός αυτού 
έχει μία αξιοθαύμαστη ηρεμία.

●

●      



  

“Είμαστε Ιωνικός και δεν φοβόμαστε κανένα”

Ξεκίνημα της Football league με εντός έδρας ματς κόντρα στα 
Τρίκαλα..Η ερώτηση απλή.. Υπάρχει άγχος;

● Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχηθώ καλη ποδοσφαιρική χρονιά και 
υγεία στους ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων.Η πρώτη 
αγωνιστική μας φέρνει αντιμέτωπους με μια από τις καλύτερες 
ομάδες της κατηγορίας κατά την γνώμη μου.Το θετικό είναι για 
εμάς ότι θα τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας που όλος ο 
κόσμος γνωρίζει τι εστί Νεάπολη.Αγχος φυσικά υπάρχει αλλά 
είναι δημιουργικό και θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό 
καθώς βρισκόμαστε σε μια ομάδα που παίζει πάντα για την 
νίκη.Υπαρχει δίψα για αυτό το παιχνίδι γιατί θέλουμε πολύ να 
ξεκινήσουμε με νίκη και να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας.

● Είσαι ένας από τους παίκτες που την περσινή σεζόν αποτέλεσες 
κολώνα της ομάδας για την άνοδο.Φέτος που το πάτε;

●

● Φέτος όπως και πέρσι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά με στόχο 
πάντα την νίκη είτε αγωνιζόμαστε εντός είτε εκτός έδρας.Ειναι 
άλλωστε το όνομα της ομάδας μας τέτοιο και η ιστορία της που 
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απέναντι ακόμη και αγωνιζόμενη 
κόντρα στις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.Αυτή την 
νοοτροπία είχαμε πέρσι κι αυτή εξακολουθούμε να έχουμε και 
στο τέλος θα δούμε τι έχουμε καταφέρει.
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Ας πάμε στο καλοκαίρι.Τι σε κράτησε στην Ιωνικό.

●Η προσέγγιση της οικογένειας Τσιριγώτη και του κοουτς 
κ.Αρναουτη σε συνδυασμό με την αγάπη και την στήριξη 
του κόσμου δεν με άφησε λεπτό να σκεφτώ το ενδεχόμενο 
να μην ανανεώσω.

●

●Χαρακτηρίζεσαι ως ένα απο τα καλύτερα μπακ της 
κατηγορίας,ενώ μάθαμε ότι έχεις το παρατσούκλι “Ομάρ”. 
Πως αισθάνεσαι όταν μιλάνε με κολακευτικά λόγια για σένα 
και να έχεις κάποιο πρότυπο στη θέση του δεξιού μπακ; 

●

●Το προσωνύμιο αυτό μου το έβγαλε ο Νίκος Αβραμίδης, 
που είναι στην επικοινωνία της ομάδας .Εγω δεν έχω 
κάποιο πρότυπο.Αυτό που κοιτάω είναι να βελτιώνομαι 
και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα. Γενικά 
δεν μου αρέσει να μιλάω για μένα γιατί ο καθρέφτης ή αν 
θέλετε ο λόγος του ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο.

●



  

“’Να κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας”

Πέρυσι έβαλες γκολ με κεφαλιά σε κρίσιμο 
αγώνα..Κυνηγάς το γκολ γενικά;

● Ήταν ένα γεγονός που με έκανε ιδιαίτερα 
χαρούμενο καθώς ξεκλείδωσε με με αυτόν τον 
τρόπο την αντίπαλη άμυνα κι έγινε ακόμη πιο 
εύκολη η δουλειά μας στην συνέχεια του αγώνα. 
Το σημαντικότερο φυσικά είναι ότι κατάφερε η 
ομάδα να πάρει την άνοδο.

●

● Που μπορεί να φτάσει ο Ιωνικός και ποιο το 
μήνυμα στον κόσμο;

● Κλείνοντας θα ήθελα να πω στον κόσμο ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη του και να του 
υποσχεθώ πως εγώ προσωπικά αλλά και η ομάδα 
θα δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να τους 
κάνουμε περήφανους σε όλη την Ελλάδα.

●
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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 την ομάδα να επιστρέφει στις επαγγελματικές 
κατηγορίες. .



  

Το ρόστερ του Ιωνικού

Τερματοφύλακες

● Φυλακτός

● Κουρεπίνης

● Τάφας

● Αμυντικοί

Κολλαράς

● Μανωλάς 

● 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 άλλες ομάδες. 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 Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα (Α.Ο.Τ.) είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1963 στα 
Τρίκαλα από τη συγχώνευση του ΑΟ Τρικάλων «Ο Αχιλλεύς» με την ΑΕ Τρικάλων. Έδρα του 
αποτελεί το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Ο Σύλλογος αγωνίστηκε στην Α΄ Εθνική για 6 συνολικά 
περιόδους μέσα σε 10 χρόνια. Ακολούθως σταθεροποιήθηκε επί ένα ίδιο διάστημα στη Β' κατηγορία, 
πριν αρχίσει να εναλλάσσεται μεταξύ αυτής και της Γ΄. Νέα ανοδική πορεία από το 1994, οδήγησε 
στον τίτλο του πρωταθλητή της Β΄ Εθνικής (για 4η φορά) το 1999 και την επιστροφή στα "μεγάλα 
σαλόνια" έπειτα από μία 26ετία.

Στο τέλος της περιόδου 2010–11 τιμωρήθηκε, λόγω κατάθεσης πλαστής εγγυητικής επιστολής στην 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), με υποβιβασμό από τη Φούτμπολ Λιγκ (Β΄ κατηγορία) 
στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα (Δ΄). Παραιτήθηκε από αυτό πριν την έναρξή του, ενώ δεν μετείχε 
ούτε στην Α' κατηγορία της ΕΠΣ Τρικάλων, με συνέπεια την κατάπτωση για την επόμενη αγωνιστική 
χρονιά στο τρίτο της και τελευταίο επίπεδο, όπου επίσης δεν έλαβε μέρος. Από την περίοδο 2013–14, ο 
ΑΟ Τρίκαλα επανεκκίνησε την αγωνιστική του δράση με αφετηρία την Α1 ερασιτεχνική κατηγορία της 
ΕΠΣ Τρικάλων (β΄ τοπικό επίπεδο). Την επόμενη σεζόν ο Α.Ο.Τ συγχωνεύθηκε με τον ΑΟ 
Φλαμουλίου με την ομάδα να αγωνίζεται στην Γ΄ Εθνική κατηγορία ξεκινώντας την διαδικασία 
επιστροφής  στις μεγάλες κατηγορίες.  Την περίοδο 2014-2015 κέρδισε την άνοδο απο την Γ 
κατηγορία στην Football League, ενώ το 2015 κατέκτησε το  Κύπελλο Ερασιτεχνών μετά τη νίκη επί 
του Εθνικού  με 3-2 



  

Το ρόστερ



  

Head 2 Head

● Διοργάνωση             Ιωνικός   ΙΣΟΠ     A.O Tρίκαλα
● Α' Εθνική                     1              1                0
● Β' Εθνική                     1              1                3
● Κύπελλο Ελλάδος       -              -                    -
● Σύνολο                         2              2                3  



  

Οκτώ χρόνια πίσω

Πέρασαν κιόλας οκτώ χρόνια και κάτι μήνεςαπο το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων. 5-1-2011,με την 
αποψινή αντίπαλο μας  να επικρατεί με 2-0 μέσα στη Νεάπολη ,χάρις στα γκολ του Κόρμπου στο 41 και 
του Ενοκ  στο 92. Στο 45 είχε χάσει πέναλτι για τον Ιωνικό ο Ντε Φαρία. 

.
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To πρόγραμμα της Πρεμιέρας
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