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ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Σ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

10η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - Αναγέννηση Βύρωνα 22 - 21

Νίκη του Ιωνικού ΝΦ με την  Αναγέννηση Βύρωνα στην 10η αγω νιστική γ ια  το πρωτάθλημα 
της Α2 ανδρών!
Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φ ιλαδέλφειας 250 θεατές παρακολούθησαν το παιχνίδ ι μεταξύ του 
Ιωνικού ΝΦ και της Αναγέννησης Βύρωνα γ ια  την 10η αγωνιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα του 
Φουντεδάκη εμφ ανίστηκε με νέα πρόσωπα και μπήκε αποφασισμένη να πάρει την νίκη. Το 
πρώ το ημίχρονο ήταν αμφίρροπο και τελείω σε με τις δύο ομάδες ισόπαλες με σκορ 10 -10 .
Στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας συνέχ ισε στο ίδιο τέμπο. Το τελευταίο δεκάλεπτο ο Ιωνικός 
ΝΦ βρήκε λύσεις με καλή άμυνα και σω στά τελειώματα σ τη ν  επίθεση, κατάφερε να 
στο σκορ και να κερδίσει τον αγώνα με 22 - 21.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια σ τον προπονήτη Βαγγέλη Μαντζόπουλο για 
την  απώ λεια  της μητέρας του.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ ο Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ με 5 γκολ και γ ια  την  Αναγέννη
ση Βύρωνα ο Κω νσταντίνος ΧΙΩΤΕΛΗΣ με 7 γκολ.

Δήλωση: Νικόλαος Μαυροφρύδης 
"Κατ' αρχάς να πω καλή χρονιά  σ' όλους με υγεία πάνω απ' όλα! Ό σ ον αφορά το ματς γενικά  ήταν ένα καλό π α ιχν ίδ ι μ' έναν 
πολύ σκληροτράχηλο αντίπαλο και το οποίο κρίθηκε στο π οιος το ήθελε π ιο πολύ και π ιστεύω  ότι η δ ίκ ιά  μου ομάδα έβγαλε 
αυτό το πάθος γ ια  να πάρει τη ν  ν ίκη  στο τέλος! Στο 1 ο ημ ίχρονο δεν μπήκαμε καλά. Λ ίγο το άγχος που είχαμε λ ίγο  τα δικά μας 
λάθη επέτρεψαν στην Αναγέννηση να πάρει ένα προβάδισμα 2 τερμάτω ν όμως από το 15' και μετά ισορροπήσαμε, βρήκαμε 
λύσεις σε άμυνα και επίθεση και έτσ ι π ήγαμε ισόπαλοι στο ημίχρονο! Στα αποδυτήρια με τα παιδ ιά  είπαμε οτι αυτό το ματς 
πρέπει να το πάρουμε και έτσ ι μπήκαμε π ιο  αποφασισμένοι γ ια  την ν ίκη και και παρόλο που ήμασταν κοντά στο σκορ π ισ τεύ
ω  ότι ελέγχαμε πλήρως τον αγώνα και στο τέλος ήμασταν εμείς που χαμογελάσαμε! Τέλος να δώ σω  συγχαρητήρια στους συμ- 
παίκτες μου γ ια  το πάθος και τη θέληση που βγάλαμε και αυτή η ν ίκη  είνα ι αφιερωμένη στο κόουτς Βαγγέλη Μαντζόπουλο ο 
οποίος δεν κατάφερε να κάτσει στο πάγκο σήμερα λόγω  του ξαφνικού χαμού της μητέρας του!"
Πως αισθάνθηκες που έπαιξες στο γήπεδο αυτό μετά από τόσα χρόνια;
"Γ ια  το πώ ς ένιωσα μετά από καιρό γ ια  μένα είναι τιμή να φοράω αυτή τη φανέλα με την οποία μεγάλωσα χαντμπολικά και να 
υπηρετώ αυτό το μεγάλο σω ματείο που λέγεται Ιωνικός!"
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11η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Αγριά Βόλου Κένταυρος - Ιωνικός ΝΦ 24 - 28

Νίκη του Ιωνικού ΝΦ με τη ν  Αγριά Βόλου Κένταυρος σ την 11η αγωνιστική γ ια  το πρωτάθλη
μα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Βόλου διεξήχθη ένα δυνατό π αιχνίδ ι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και 
την  Αγριά Βόλου Κένταυρος για  την 11 η αγωνιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα του Φουντεδάκη - 

Μαντζόπουλου ξεκίνησε δυνατά με στόχο να εκμεταλλευτεί τις  απουσίες τω νΖω ναρόπουλου 
και Μακρή και να πάρει την νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες ήταν μαζί στο σκορ και

τελείω σαν ισόπαλες με 12 -12.

δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός ΝΦ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της ομάδας του Τσιά- 
πα στο τελευταίο δεκάλεπτο και να κερδίσει τον αγώνα με 24 - 28.

Πρώτος σκόρερ γ ια  τον Ιωνικό ΝΦ οι Γεώργιος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και Ν ικόλαος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ με 7 γκολ και γ ια  την  Αγριά Βόλου Κένταυρος ο Κω νσταντίνος ΜΙΜΙΚΟΣ με 8 γκολ.


