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ΧΑΝΤΜΠΟΛ
ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

7η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 23 - 24

Ήττα του Ιωνικού ΝΦ από τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων στην 7η αγωνιστική 
για το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!
Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φιλαδέλφειας πάνω από 350 θεατές παρακολούθη
σαν ένα δυνατό παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του Λεωνίδα Αγίων Αναργύ
ρων για την 7η αγωνιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα των Φουντεδάκη - Μαντζόπου- 
λου παρουσιάστηκε με πολλά προβλήματα τραυματισμών (Κρητικός, Τσακόγε- 
ωργας, Τσομπανίδης, Μπιτόπουλος, Εμμανουήλ, Βεζύρης και Παπαδιονυσίου), 
προσπάθησε να ελέγξει το παιχνίδι και κατάφερε να προηγηθεί στο ημίχρονο 
13-11.
Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς είχε τον ίδιο ρυθμό με τις δυο ομάδες να βρίσκον
ται κοντά στο σκορ. Στο 55' η ομάδα των Αγίων Αναργύρων ήταν μπροστά στο 
σκορ με 18 - 21, όμως η αποβολή του Παράσχη (μπλε κάρτα) έδωσε την ευκαι
ρία στην ομάδα του Ιωνικού να κυνηγήσει την ανατροπή στοτελευταίο πεντά
λεπτο. Δέκα δευτερόλεπτα πριν την λήξη του αγώνα ο Μπιτόπουλος με πέναλτι ισοφάρισε 23 - 23 για τον 
Ιωνικό αλλά η ομάδα του Αθανασιάδη κυνήγησε και κατάφερε με τον Γιαννόπουλο να σκοράρει από μεγάλη 
απόσταση σε νεκρό χρόνο και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με 23 - 24.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ ο Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ με 8 γκολ και για τον Λεωνίδα Αγίων Αναργύ
ρων ο Θεοφάνης ΤΣΑΟΥΣΗΣ με 6 γκολ.

Δηλώσεις: Ηρακλής Μπιτόπουλος
"Μετά από μια πολύ κακή εμφάνιση και ήττα από την Νέα Ιωνία είχαμε ένα πολύ δύσκολο και κομβικό παιχ
νίδι στην έδρα μας στο οποίο έπρεπε να αντιδράσουμε. Δυστυχώς για τρίτο συνεχόμενο ντέρμπι στην έδρα 
μας στο τέλος δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Για άλλη μια φορά χάσαμε ένα παιχνίδι στο γκολ και μάλιστα με τον 
χειρότερο τρόπο καθώς δεχθήκαμε το γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Μετά από έναν πολύ δύσκολο μήνα 
με αρνητικά αποτέλεσμα και πολλούς τραυματισμούς, έχουμε 15 μέρες ώστε να μπορέσουμε να ανασυνταχ
θούμε. Ακολουθεί ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Κερατσινίου όπου η νίκη είναι μονόδρομος."
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8η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ολυμπιακός Κερατσινίου - Ιωνικός ΝΦ 25 - 21

Ήττα του Ιωνικού ΝΦ από τον Ολυμπιακό Κερατσινίου στην 8η αγωνιστική για το πρωτάθληματης Α2
ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Κερατσινίου διεξήχθη ένα δυνατό παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του Ολυμ
πιακού Κερατσινίου για την 8η αγωνιστική Α2 ανδρών. 

Η ομάδα των Φουντεδάκη - Μαντζόπουλου ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι, στο 20' ο Κρητικός εγκατέλειψε τον 
αγώνα λόγω τραυματισμού και βρέθηκε από την αρχή να κυνηγάει το σκορ με αποτέλεσμα η ομάδα του Κε

ρατσινίου να προηγηθεί στο ημίχρονο 13-10. 
Στο δεύτερο ημίχρονο το ματς είχε τον ίδιο ρυθμό με τον Ιωνικό ΝΦ να προσπάθει να ισοφαρίσει τον αγώνα

αλλά η ομάδα του Ανταλή έλεγξε την πίεση και πήρε την νίκη με 25 - 21.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ ο Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ με 8 γκολ και για τον Ολυμπιακό Κερατσινίου
ο Μάριος ΔΑΛΕΚΟΣ με 7 γκολ.


