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ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

3η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - ΓΑΣ Καματερού 26 27 HANDBALL

Δυνατό τταιχνίδι με παράπονα για την διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός ΝΦ γνώρισε την ήττα για το 
πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!
Πάνω από 400 θεατές παρακολούθησαν ένα δυνατό ντέρμπι στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φιλαδέλφειας μεταξύ 
του Ιωνικού ΝΦ και του ΓΑΣ Καματερού για την 3η αγωνία τική Α2 ανδρών. Ο Ιωνικός ΝΦ ξεκίνησε μουδιασμένος 
και βρέθηκε να χάνει με τρία γκολ αλλά μετά αντέδρασε και με πρωταγωνιστές τον Επαμεινώνδα Κρητικό στην 
επίθεση και τον Κωνσταντίνο Σωτηρίου στο τέρμα κατάφερε να προηγηθα στο ημίχρονο 15 -13.
Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς είχε την ίδια μορφή. Η μονή διαφοροποίηση ήταν η απόδοση των διαιτητών η 
οποία ήταν εμφανώς υπέρ του Καματερού με αποτέλεσμα να κρίνουν την έχβαση του αγώνα και να πάρουν την 
νίκη οι φιλοξενούμενοι με 26 - 27.
Ίσως να έπαιξε ρόλο και η συνομιλία που είχαν με τον κύριο Λεωνίδα Ιωάννου κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, 
τον οποίο και τον απομάκρυνε ο αστυνομικός έξω από τα αποδυτήρια των διαπητών μετά από αίτημα του 
Ιωνικού. Οι διαιτητές δεν ανέφεραν τίποτα στο φύλλο αγώνος.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιω^κό ΝΦ ο Επαμεινώνδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ με 9 γκολ και για τον ΓΑΣ Καματερού ο Γιώργος 
ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ με 13 γκολ.

Δήλωση: Μάικ Φουντεδάκης - Προπονητής του Ιωνικού ΝΦ
"Το κυριότερο γεγονός είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει να νιώθουν την παρουσία του Ιωνικού και της αντρικής __________________________________
ομάδας αλλά και της εφηβικής ομάδας. Η ομάδα μαζεύτηκε τον Αύγουστο μ' έναν σκοπό να φέρει τον Ιωνικό εκεί ττου έπρεττε να είναι. Ο Ιωνικός είναι 
ο αυτοκράτορας του χάντμπολ. είναι αυτός που έφερε και δίδαξε το πώς παίζετε ένα πραγματικό χάντμπολ, χάντμπολ με αξίες, χάντμπολ αθλητικό, 
αυτό το έχουμε δείξα σε όλα τα παιχνίδια.
Στο σημερινό παιχνίδι αν και δεν έχω συνηθίσει να αναφέρομαι στους διαιτητές, λυπάμαι για τον ποινικό κώδικα που εφήρμοσαν μόνο από την μια 
πλευρά, είτε αυτό ήταν στις ποινές με πς κίτρινες και σπς δίλετττες είτε αυτό ήταν με πς ποινές των πέναλπ. Ακόμα και τώρα ττου έχει τελειώσει ο 
αγώνας δεν έχω καταλάβει γιατί μας κυνηγούσαν οι διαιτητές να μας δώσουν δίλεπτο και πέναλπ. Οσο ήμασταν μπροστά στο σκορ στο δεύτερο 
ημίχρονο παίζαμε με παίχτη ή παίχτες λιγότερους. Δεν γίνεται σ ' ένα παιχνίδι η μια ομάδα να σουτάρει 10 ττέναλπ και να βάζει τα 7 και η άλλη να 
σουτάρα μόνο 3.
Στην συνέχεια εμείς θα προσπαθήσουμε καθώς δεν έχουμε εφησυχαστει όπ παίζουμε καλό χάντμπολ να κάνουμε τπο δυνατή την παρουσία μας. Να 
συνεχίσουμε την καλή δουλαά στην προπόνηση ώστε η ομάδα να καταφέρει πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος ή με το τέλος του να έχει εξασφαλίσει την 
παρουσία της στην κατηγορία και την εττομένη σεζόν και μετά βλέπουμε.
Στο σημερινό παιχνίδι για πρώτη φορά δεν αποφύγαμε κάποια λάθη που έχουν σχέση με την μη καλή παρουσία μας στο δεύτερο ημίχρονο στην 
επίθεση. Η άμυνα μας και στα δυο ημίχρονα ήταν καλή, ττήγαν καλά και οι τερματοφύλακες μας και άδικά ο Κώστας Σωτηρίου. Ο Νώντας Κρηπκός 
ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε εκτελεστής μετά την προετοιμασία που είχαμε κάνα στην προπόνηση. Αυτό που με λυπεί είναι ότι όταν φτάνουμε για 
γκολ και ο παίκτης μας είναι καθαρά στα έξι μέτρα για να σκοράρει θα πρέπει να υπάρχει και ο κώδικας των ποινών και σττένανπ σπς άλλες ομάδες. 
ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ ΟΑ ΤΟΝ ΝΙΟΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΞΑΝΑ 
ΘΑ ΤΟΝ ΝΙΟΣΟΥΝ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ.**

4η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Έσπερος Καλλιθέας - Ιωνικός ΝΦ 21 - 24

Διπλό στην έδρα του Εσπέρου Καλλιθέας ο Ιωνικός ΝΦ για το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών! 
Στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας ο Έσπερος Καλλιθέας υποδέχτηκε τονίω^κό ΝΦ για την 4η αγωνιστική 
Ανδρών. Το πρώτο ημίχρονο ο Έσπερος Καλλιθέας προηγήθηκε 2-0 στο πεντάλεπτο και ο Ιωνικός ΝΦ συνε- 

χίσε τον αγώνα χωρίς τον τερματοφύλακα Κώστα Σωτηρίου λόγω τραυματισμού. 
Η ομάδας της Νέας Φιλαδέλφεια όμως αντέδρασε, βρήκε ρυθμό και με καλή αμυνα και σωστά τελαώματα κατά· 
φερε να προηγηθεί στο ημίχρονο με 9 -11. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός ΝΦ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού

και ττήρε την νίκη με 21 - 24.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ ο Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ με 7 γκολ και για τον Έσπερο Καλλιθέας ο Πανα
γιώτης ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ με 9 γκολ.

Δήλωση: Ευάγγελος Τσαγκογεώργας 
"Ήταν μια δύσκολη νίκη σε μια ττολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα δεμένη, σκληροτράχηλη, πολύ 

ανταγωνιστική, με έμπορους τταίχτες που ξέρουν π ζητάνε μέσα στο παιχνίδι τους. Στην αρχή μπήκαμε στο 
ματς νωχελικά, αγχωμένοι και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Στη συνεχεία όμως ανεβάσαμε την απόδοση μας 
και με βελτιωμένες άμυνες και κάττοιες αντεπιθέσεις με γρήγορα γκολ καταφέραμε να ττάμε στα αποδυτήρια

έχοντας κεφάλι στο σκορ.
Το δεύτερο ημίχρονο κύλισε στο ίδιο μοτίβο. Παίζοντας καλή άμυνα κατά διαστήματα και με καλές και οργα

νωμένες επιθέσεις μπροστά, κατορθώσαμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, έχοντας μεγάλη συγκέντρωση, να 
φύγουμε με το δπτλό από τον Έσπερο. Η ομάδα σιγά σιγά αρχίζει και βρίσκει τα πατήματα της και αρχίζρ και "βγάζει" μέσα στο γήπεδο όλα αυτά ττου

δουλεύουμε σπς προπονήσεις τόσο καιρό. 
Αγώνα με τον αγώνα βελπωνόμαστε και ο κάθε παίχτης δίνει τον καλύτερο του εαυτό. 

Τέλος, θέλουμε σαν ομάδα να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη στους συμπαίκτες μας Κωνσταντίνο Πατταδιονυσίου, Χρήστο Εμμανουήλ και Αντώνη Βεζύρη 
που ανπμετωττίζουν προβλήματα τραυμαπσμού και τταρά τη μεγάλη θέληση τους δεν μπορούν να είναι μαζί μας μέσα στο γήπεδο και να βοηθήσουν

την ομάδα"


