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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.



Στέλιος Μακρίδης: Η εξομολόγηση

●

●

●

●

● Στέλιος Μακρίδης. Ενας παίκτης με το χαμόγελο πάντα στα χείλη και  full  
αισιόδοξος όσο δύσκολα και αν είναι τα  πράγματα. Ενας βιρτουόζος των 
άκρων της ομάδας  που  έμεινε στην ομάδα την οποία βοήθησε πολύ αν και 
στον δεύτερο τελικό με τον Αιολικό ήταν τιμωρημένος.  Τελικά έμεινε και 
φέτος στη Νεάπολη και αν  και ταλαιπωρήθηκε απο τραυματισμό, τον 
ξεπέρασε και στα τελευταία δύο παιχνίδια είναι καταλυτικός.
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Στέλιο  επιστροφή στην έδρα μας  με αντίπαλο την 
Τρίγλια. Η ομάδα προέρχεται από πέντε παιχνίδια 
αήττητο. Πως περιμένεις το παιχνίδι;

●

●Ναι. Eπιστρέφουμε στο σπίτι μας και θέλουμε να 
συνεχίσουμε το σερί που έχουμε κτίσει για να 
μείνουμε στην κορυφή. δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι 
με την Τρίγλια όπως και κανένα παιχνίδι δεν είναι 
εύκολο ,αυτό το παιχνίδι το περιμένω πως και πως 
γιατί έμεινα καιρό εκτός λόγο του τραυματισμού που 
είχα ανυπομονώ να σφυρίξει ο διαιτητής

●

●Η ομάδα ξεκίνησε άσχημα αλλά βρήκε την ισορροπία 
της.Που οφείλεται αυτό;

●

Μια ομάδα που κτίζεται από την αρχή θέλει τον 
χρόνο της, να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους να 
περάσει την φιλοσοφία ο προπονητής. Ημουν 
σίγουρος πως όλα θα πήγαιναν καλά .



“Ηθελα πολύ να μείνω και φέτος”

● Εσύ πέρασες δύσκολα με τραυματισμούς .Κατάφερες  
να επιστρέψεις και αργά αλλά σταθερά 
επιστρέφεις.Πως αισθάνεσαι;

● Είχα έναν τραυματισμό που με κράτησε έξω για 3 
μήνες, δούλευα καθημερινά  για να μένω σε καλή 
κατάσταση ήταν δύσκολο γιατί έβλεπα την ομάδα να 
αγωνίζεται και δεν μπορούσα να βοηθήσω από την 
πλευρά μου. Τώρα είμαι υγιής και ανυπομονώ να έρθει 
η Κυριακή.

●  Το καλοκαίρι έμεινες στην ομάδα που έκανε και μια 
υπέρβαση με σένα παρόντα.Ποιος ήταν ο λόγος;

● Ήθελα εξαρχής να μείνω στην ομάδα διότι την 
αγάπησα και ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές έστω και για 
λίγο χρονικό διάστημα επίσης είναι η χαρά του 
ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται σε μία τέτοια ομάδα που 
κάθε Κυριακή γεμίζει το γήπεδο είτε εντός είτε εκτός 
έδρας και φτιάχνει μία τόσο όμορφη ατμόσφαιρα, 
επίσης λειτουργούμε σε πρότυπα α Εθνικής  από όλες 
τις απόψεις, και το πιο σημαντικό ότι είμαστε 
οικογένεια!.
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“Ινδαλμα μου ο Μέσι”

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου αριθμός;

● Ο αγαπημένος μου αριθμός είναι το νούμερο 7 
!Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο αλλά μου 
αρέσει σαν αριθμός.

● Πρότυπο;

● O παίκτης που μου αρέσει πολύ και τον έχω 
σαν πρότυπο είναι ο Λιονέλ Μέσι. Χαίρομαι 
που ζω στην εποχή του και βλέπω τα 
κατορθώματα του. 

● Πως είναι ο Μακρίδης εκτός γηπέδων;

● Μου αρέσει να περνάω χρόνο με την 
οικογένειά μου και τα αγαπημένα μου 
πρόσωπα.Eπίσης ,να περνάω χρόνο στο 
γυμναστήριο και να βλέπω αγώνες 
ποδοσφαίρου με φίλους..



“Δύναμη μας ο κόσμος”

● Ενα μήνυμα στον κόσμο;

● Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον 
κόσμο που βρίσκεται κοντά στην 
ομάδα και κάνει τόσα χιλιόμετρα για να 
είναι ο δωδέκατος παίκτης μας θέλω να 
 ζήσουμε στιγμές όπως πέρσι στο 
τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί!



ΦΟΡ ON FIRE

●

●

●

●

● Φαίνεται απόλυτα και ξεκάθαρα πως ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και οι δυο τους 
μαζί βοηθάνε  τον Ιωνικό να πετύχει τους στόχους του. Γιώργος Μάναλης και Στέλιος 
Κρητικός έχουν σκοράρει από τέσσερα γκολ έκαστος τη φετινή σεζόν. Τρία στο  
Πρωτάθλημα  και ένα στο Κύπελλο. Με τον  Κρητικό να έχει πάρει τη σκυτάλη απο 
τον “Μάνα” και να έχει τρία γκολ σερί . Μάλιστα το στατιστικό που ααφορά τον 
μακρυμάλλη φορ είναι πως έχει βάλει γκολ με όλους τους τρόπους, εκτός απο 
απευθείας εκτέλεση φάουλ.  
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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

● Βλαχομήτρος

● 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 Παναθλητικός Όμιλος Τρίγλιας, γνωστός απλά ως Π.Ο. Τρίγλιας και σε πλήρη σύντμηση ως 
»Π.Ο.Τ.», είναι αθλητικός σύλλογος που εδρεύει στην Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Επίσημο έτος ίδρυσης 
του συλλόγου είναι το 1952 και έχει χρώματα το μπλε και το λευκό. Δραστηριοποιείται στο άθλημα 
του ποδοσφαίρου και διαθέτει πλήρη ποδοσφαιρικό τμήμα. Ανήκει στη δύναμη της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής 
και από την περίοδο 2019-20 αγωνίζεται ως ΠΑΕ στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ 
με την επωνυμία Π.Ο. Τρίγλιας ΠΑΕ

Την περσινή σεζόν αναδείχθηκε δευτεραθλητής του 2ου ομίλου και κέρδισε τη συμμετοχή μέσω 
μπαράζ ανόδου, στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Football League. Στο μπαράζ επικράτησε του 
Νέστου Χρυσούπολης, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στη Φούτμπολ Λιγκ.



Το ρόστερ



Head 2 Head

                               Νίκες        Ισοπαλίες        Ηττες 

                                                   
● Footballl league(2019_2020) 5 vs 3             2 vs 1                     2 vs  5    

● Γκολ(Υπέρ κατά) :                  11-7                                        7-13
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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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