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1η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - Αγριά Βόλου Κένταυρος 2 8 - 17

Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών 
ο Ιωνικός ΝΦ!
Πριν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
του Τάσου Δανήλου.
Πάνω από 200 θεατές βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φιλαδέλ
φειας για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση του Ιωνικού ΝΦ με 
την Αγριά Βόλου Κένταυρος για την 1η αγωνιστική Α2 ανδρών με το 
αποτέλεσμα να λήγει 28 -17 (14 -9 ημχ.) υπέρ των γηπεδούχων.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ οι Επαμεινώνδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ και 
Ευάγγελος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ με 7 γκολ και για την Αγριά Βόλου Κένταυ
ρος ο Κωνσταντίνος ΜΙΜΙΚΟΣ με 5 γκολ.

Δήλωση: Επαμεινώνδας Κρητικός 
"Ξεραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν μαχητικό αντίπαλο. Από την αρχή όμως μπήκαμε 
δυναμικά και καταφέραμε στις αρχές του 2ου ημιχρόνου να ξεφύγουμε στο σκορ και να φθά- 
σουμε στη νίκη. Η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του κ. Τάσου Δανήλου."

WIND

2η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Αναγέννηση Βύρωνα - Ιωνικός ΝΦ 19 - 24

Με 2/2 στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών ο Ιωνικός ΝΦ! 
Ο Ιωνικός ΝΦ ξεκίνησε δυνατά το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με 

καλή άμυνα και πίεση σ' όλο το γήπεδο κατάφερε να ξεφύγει και να 
κλείσει το ημίχρονο 2 -1 1  στο κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα! Στο 

δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και κατάφεραν να 
μειώσουν την διαφορά με το αποτέλεσμα να λήγει 19 - 24 (2 -11 ημχ.)

υπέρ της ομάδας την Νέας Φιλαδέλφειας.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ οι Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ και 
Ευάγγελος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ με 5 γκολ και για την Αναγέννηση Βύρωνα

ο Δημήτριος ΤΣΟΡΔΑΣ με 6 γκολ.

Δήλωση: Κωνσταντίνος Σωτηρίου 
"Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα και ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με 
9 γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως μπήκαμε αδικαιολόγητα χαλαροί στο γήπεδο με αποτέ

λεσμα να μειωθεί η διαφορά. Κρατάμε τους δυο βαθμούς απ' αυτή την εμφάνιση οι οποίοι
είναι πολύ σημαντικοί για τη συνέχεια."


