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ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

5η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - ΕΣΝ Βριλήσσια 21 - 23

Ή ττα του Ιωνικού ΝΦ με τα Βριλήσσια στο ντέρμπ ι της 5ης αγω νισ τικής για  το πρωτάθλημα 
της Α2 ανδρών!
Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φ ιλαδέλφειας πάνω από 400 θεατές παρακολούθησαν ένα δυνατό 
ντέρμπ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του ΕΣΝ Βρ ιλησσ ίω ν για την 5η αγω νιστική Α2 ανδρών.
Η ομάδα των Φ ουντεδάκη - Μαντζόπουλου ξεκίνησε δυναμικά στο πρώτο δεκάλεπτο όμως 
τα Βριλήσσια αντέδρασαν, ισορρόπησαν τον ρυθμό του αγώνα και κατάφεραν να προηγη- 
θούν στο ημ ίχρονο 10-11 .
Στο δεύτερο ημ ίχρονο το ματς είχε τον ίδ ιο  ρυθμό με τις  δυο ομάδες να θέλουν την ν ίκη  και 
βρ ίσκονται κοντά στο σκορ. Στο 50' ο Ιωνικός έχασε τον πολύτιμο Μ πιτόπουλο με κόκκινη 
κάρτα (3 δίλεπτα).
Στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Σκούλας σ την αντεπ ίθεση σκόραρε και έδωσε την 
ν ίκη  γ ια  την  ομάδα του Καφφάτου με 21 - 23.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ οι Επαμεινώνδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ και Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
με 6 γκολ και για τον ΕΣΝ Βρ ιλησσ ίω ν ο Ηλίας ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ με 8 γκολ.

Δηλώσεις: Δύο πολύ καλοί φ ίλο ι εκτός γηπέδου, ο Χρήστος Εμμανουήλ και ο Χρήστος Φ ιλίππου είπαν για  τον αγώνα:

Χρήστος Εμμανουήλ
"Το π αιχνίδ ι ήταν ένα ντέρμπ ι από τα παλιά, εγ ινε ένα δυνατό π αιχνίδ ι μεταξύ δύο ομάδω ν ίδ ιας δυναμικότητας και δυστυχώς 
το ματς χάθηκε σ τις λεπτομέρειες για εμάς. Στον φ ίλο μου, τον Χρήστο Φ ιλίππου, έχω να του πω ότι θα τα πούμε στη ρεβάνς."

Χρήστος Φ ιλίππου
"Το π αιχνίδ ι ήταν πολύ καλό, από τα καλύτερα που θα δούμε φέτος στην κατηγορία, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που περά- 
σαμε ίσω ς από την π ιο  δύσκολη έδρα που θα παίξουμε φέτος το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είδα τους παλιούς 
μου συμπαίκτες που με πολλούς από αυτούς είμαστε και καλοί φ ίλοι. Θα ήθελα να σταθώ και στην δ ιοργάνω ση του π αιχν ι
διού που ήταν εξαιρετική, είδαμε ένα γεμάτο γήπεδο που δεν το βλέπουμε πολύ συχνά στο ελληνικό χάντμπολ και η παρουσία 
τω ν τσ ιρλίντερ  αλλά και τω ν ηχητικώ ν συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα."
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6η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
ΟΦΝΙ-Ιωνικός ΝΦ2 3 - 19

Ή ττα του Ιωνικού ΝΦ από τον ΟΦΝΙ στην 6η αγω νιστική γ ια  το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών! 
Στο κλειστό της Ν. Ιωνίας διεξήχθη ένα δυνατό π αιχνίδ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του ΟΦΝΙ 

γ ια  την 6η αγω νιστική Α2 ανδρών. Στο πρώτο ημ ίχρονο η ομάδα του Μπένια μπήκε 
αποφασισμένη στο π αιχνίδ ι γ ια  την ν ίκη, καθώς είχε τέσσερ ις αγω νιστικές χω ρίς ν ίκη, με

αποτέλεσμα να προηγηθεί στο ημ ίχρονο 12 -10 . 
Στο δεύτερο ημ ίχρονο ο Ιωνικός ΝΦ των Φ ουντεδάκη - Μαντζόπουλου προσπάθησε να αντι-

δράσει αλλά δεν τα κατάφερε.
Στο 52' ο Τσαγκογεώργας αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα (3 δίλεπτα) και στο 56' ο Κρητικός 
εγκατέλειψε τον αγώνα (τραυματισμός στην μύτη). Οι γηπεδούχοι στο 50' ξέφυγαν με τέσ 

σερα γκολ, διατήρησαντην διαφορά μέχρι την λήξη του αγώνα και πήραν την ν ίκη  με 2 3 -1 9 .

σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ ο Επαμεινώνδας ΚΡΗΤΙΚΟΣ με 5 γκολ και γ ια  τον ΟΦΝΙ οι 
Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Βασίλειος ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ με 5 γκολ.


