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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.



Τιεντσέ: Το “λιοντάρι” από τη Γιαουντέ 

Φράνκ Ερίκ Τιεντσέ. Ο πρώτος 
εκπρόσωπος του Καμερούν που 
φοράει τη φανέλα του Ιωνικού είναι ο 
αποψινός μας καλεσμένος.  Οσο 
“λιοντάρι” είναι εντός των τεσσάρων 
γραμμών,άλλο τόσο “ψυχούλα” και 
απόλυτα χαμογελαστός είναι εκτός 
αυτού.  Ο Ιωνικός είναι ο δεύτερος 
σταθμός του στη χώρα μας, μετά τη 
Σπάρτη, και μάλιστα,όπως δηλώνει 
νιώθει τη Νίκαια σαν το σπίτι του.    
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Ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μας με 
αντίπαλο ένα άκρως ανταγωνιστικό αντίπαλο.Πως το 
περιμένεις;

●

Ξέρουμε ότι η Βέροια είναι μία πάρα πολύ καλή 
ομάδα ,αλλά για μένα αυτό το παιχνίδι δεν είναι 
δύσκολο, μιας και όλες οι ομάδες του 
Πρωταθλήματος είναι δυνατές και ανταγωνιστικές. 
Εμείς έχουμε μία ομάδα με ώριμους ποδοσφαιριστές 
,ανταγωνιστικούς και με κουράγιο κάτι που φαίνεται 
και από το καλό σερί που έχουμε “χτίσει.” 

●

Ήρθες φέτος στην ομάδα . Ποιες οι εντυπώσεις σου;
●Βρίσκομαι στην ομάδα εδώ και ένα εξάμηνο και οι 
πρώτες μου εντυπώσεις είναι πως πρόκειται για ένα 
σύλλογο που είναι πάνω απο όλα οικογένεια. Στον Ιωνικό 
υπάρχει σεβασμός,οργάνωση υψηλού επιπέδου τόσο 
αγωνιστικά όσο και οργανωτικά .Με ανθρώπους 
εξαιρετικούς. Ολα αυτά μας κάνουν να φέρνουμε νίκες  
και ακόμα περισσότερη θέληση  να παλεύουμε και να 
συνεχίσουμε να δουλλεύουμε σκληρά.



“Ο Ιωνικός είναι οικογένεια μου”

● Είσαι ένας από τους παίκτες που ο κόσμος τους “γουστάρει” 
γιατί βγάζεις πάθος και δύναμη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό 
για σένα;

● Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος αγαπάει τους παίκτες που δίνουν 
την ψυχή τους .Αλλά ο κόσμος αγαπάει όλους τους παίκτες και 
όχι μόνο εμένα. Ο κόσμος βοηθάει για να φτιαχτεί μία καλή 
ομάδα. Εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε τον καλύτερο μας 
εαυτό κάθε Κυριακή και να τους κάνουμε χαρούμενους.   
Εκείνοι θέλουμε  να είναι κοντά μας και να μας εμψυχώνουν 
ανεξάρτητα αποτελέσματος .

●  Ησουν η πρώτη μεταγραφή του Ιωνικού. Ποιος ο λόγος που 
επέλεξες να πεις γρήγορα το ναι;

● Xωρίς να θέλω να πω ψέματα το γεγονός ότι είναι ομάδα της 
πρωτεύουσας ήταν σημαντικό  για μένα. Θα ήθελα μετά από 
αυτή τη σεζόν να συνεχίσω στην ομάδα και γιατί όχι και η 
ομάδα να έχει όφελος από μένα μιας και είναι οικογένεια μου.

●   Eχεις κάποιο πρότυπο;

● Προσωπικά  λατρεύω τον Λιονέλ Μέσι τον οποίο  θεωρώ 
καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Απο κει και πέρα απο 
τους παίκτες που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή μου αρέσει 
πολύ ο Μπουσκέτς τον οποίο θεωρώ “εγκεφαλικό “ παίκτη 
αλλά και τον Τόνι Κροος.
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“Μου αρέσουν οι ταινίες δράσης και τα θρίλερ”

●

● Ποια τα χόμπι σου εκτός γηπέδων;

● Μ'αρέσει να βγαίνω έξω και να περπατάω.Να 
παίζω με τους φίλους μου Play Station  και να 
βλέπω στην τηλεόραση ταινίες δράσης και  
Θρίλερ! Eίναι κάτι που στην κυριολεξία  με 
συναρπάζει 

 

● Αγαπημένος αριθμός;

● Το 26.

●



“Εχω τον κόσμο στην καρδιά μου”

● Ενα μήνυμα στον κόσμο;

● Θα το πώ σε πρώτο πρόσωπο. Να 
συνεχίζετε να μας υποστηρίζετε! Να 
μας αγαπάτε και να  μας σέβεστε, να 
μας δίνετε κουράγιο και στα καλά και 
στα άσχημα. Σας αγαπώ και σας έχω 
στην καρδιά μου!  .



Κρητικος mvp  Νοεμβρίου

●

●

●

●

● O Στέλιος Κρητικός ήταν ο απόλυτος σταρ του Ιωνικού για το μήνα Νοέμβριο. 
Καθοριστικά γκολ ,μεστές εμφανίσεις ,ένας πραγματικός ηγέτης στην επιθετική 
γραμμή της ομάδας .

● Μετά το πρώτο δίμηνο προσαρμογής , ο Στέλιος έγινε απλά Σ(τέλειο)ς  και φόβος και 
τρόμος για τις αντίπαλες άμυνες .
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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

● 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  

Την πρώτη της εμφάνιση στο πρωτάθλημα της Β' εθνικής έκανε την περίοδο 1962-63 όπου κατετάγη 6η. Το 1966 κατέκτησε τον τίτλο και 
προβιβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία, όπου και αγωνίστηκε έως το 1972 με εξαίρεση την περίοδο 1969-70 που αγωνίστηκε στη δεύτερη 
κατηγορία. Από το 1972 έως το 1991 η Βέροια ήταν από τις σταθερότερες παρουσίες στη Β' Εθνική, ενώ ενδιάμεσα πανηγύρισε την άνοδο 
στην Α' Εθνική δύο φορές, την περίοδο 1976-77 και την περίοδο 1985-86. Την πρώτη φορά έμεινε στη μεγάλη κατηγορία μόνο για μία περίοδο 
(1977-78), καθώς αντιμετώπισε αφαίρεση δέκα βαθμών λόγω υπόθεσης δωροδοκίας. Τη δεύτερη, η ομάδα με προπονητή τον Τέλη Μπατάκη 
αγωνίστηκε στην Α' Εθνική για δύο περιόδους (1986-88), ενώ την περίοδο 1986-87 κατέκτησε την καλύτερη θέση στην ιστορία της 
ισοβαθμώντας στην 7η θέση με την ΑΕΚ και τη Λάρισα. Το 1991 η Βέροια υποβιβάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γ΄εθνική. 
Επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία το 1993 και στην πρώτη το 1996. Μετά από δύο περιόδους, η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική το 2005, ενώ 
το 2007 επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, χωρίς όμως η μονοετής παρουσία της να έχει κάτι αξιοσημείωτο.Μετά απο  δύο διαδοχικούς 
υποβιβασμούς βρέθηκε στη Γ' Εθνική την περίοδο 2009-10 και την επόμενη στη Β' Εθνική. Την περίοδο 2011-12 κέρδισε την άνοδό της στα 
σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στις 4 Ιουλίου 2018, πραγματοποιήθηκε επανενεργοποίηση της ερασιτεχνικής Βέροιας με προσωρινή διοίκηση που διορίστηκε από το τοπικό 
δικαστήριο της Βέροιας, η οποία έθεσε την επίσημη ημέρα των εκλογών στις 30 Ιουλίου 2018. Στις 30 Ιουλίου 2018, κατά τη διάρκεια των 
εκλογών του ΓΑΣ Βέροια, ο Στέφανος Αποστολίδης διορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ερασιτέχνη ως εκπρόσωπος του 
Ομίλου και εταίρων των αδερφών Μπίκα.

Το καλοκαίρι του 2018 αποφασίστηκε η μεταφορά έδρας και η αλλαγή ονόματος του συλλόγου «Ελπίς Σκουτάρεως», μέλους της ΕΠΣ Σερρών, 
που αγωνίζοταν στη Γ΄ Εθνική. Το νέο όνομα του συλλόγου που αγωνίστηκε στη Γ΄ Εθνική της περιόδου 2018-19 ήταν «Π.Σ. Βέροια». Η 
ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια στον 2ο όμιλο της Γ΄ Εθνικής και κέρδισε την άνοδο της στην Football League. Στις 17 Ιουλίου 2019 
ανακοινώθηκε επίσημα η σύσταση της ΠΑΕ Ν.Π.Σ. Βέροια 2019.



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



Ιωνικός The official Match Programme
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