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12η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
Ιωνικός ΝΦ - Έσπερος Καλλιθέας 29 - 25
Νίκη του Ιωνικού ΝΦ με τον Έ σ π ερ ο  Καλλιθέας στην 12η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γήπεδο της Ν. Φιλαδέλφειας 150 θεατές παρακολούθησαν το παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του Ε σ π έρ ο υ  
Καλλιθέας για την 12η αγωνιστική Α2 ανδρών. Η ομάδα του Φουντεδάκη - Μαντζόπουλου ξεκίνησε με στόχο την τέταρτη συνε
χόμενη νίκη. Το πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν αμφ ίρροπος και για τις δυο ομάδες με τον Ιωνικό ΝΦ να έχει μικρό προβάδ ισ 
μα 14-13 .

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιωνικός ΝΦ κατάφερε μετά το 50' να ελέγξει τον αγώνα και να πάρει την νίκη με τελικό σκορ 29 - 25.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ ο Ηρακλής ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ με 7 γκολ και για τον Έ σ π ερ ο  Καλλιθέας ο  Γρηγόριος ΚΑ Ρ Α Μ Α- 
ΓΚ ΕΛ Α Σ  με 9 γκολ.

Δήλωση: Γιώργος Γιαννόπουλος

"Πρώτα α π ' όλα να δώ σω  συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στο προπονητικό team γιατί όλοι συνέβαλλαν στο να φτά 
σουμε στη νίκη. Ο  Έ σ π ερ ο ς  είναι μια μαχητική και έμπειρη ομάδα και φάνηκε να μας αιφνιδιάζει στα πρώτα λεπτά γΓ αυτό και 
πήραν ένα ελαφρύ προβάδισμα. Στη συνέχεια βρήκαμε τα πατήματα μας στο γήπεδο και φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και 
κάνοντας ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά πήραμε την διαφορά τεσσάρω ν τερμάτων! Είμαστε ευχαριστημένοι με τη νίκη 
αλλά όχι με την εικόνα μας. Έχουμε πολλά να δείξουμε ακόμα στα ματς που έρχονται και πρέπει να δίνουμε το 100%  σε κάθε 
παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση! Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ε σ π έρ ο υ  και όσο  για μας το μυαλό μας είναι στο επόμενο 
παιχνίδι και τους 2 βαθμούς!"

13η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
ΓΑΣ Καματερού - Ιωνικός ΝΦ 22 - 20
Ήττα του Ιωνικού ΝΦ με τον ΓΑΣ Καματερού στην 13η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2  ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού διεξήχθη το παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του ΓΑΣ Καματερού για την 13η αγωνισ
τική Α 2  ανδρών. Το πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν αμφ ίρροπος και για τις δυο ομάδες με την ομάδα του Μ εσσήνη να έχει 
μικρό προβάδισμα 11 -9 . Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Φουντεδάκη - Μαντζόπουλου είχε ευκαιρίες να γυρίσει το αγώνα 
και να προηγηθεί αλλά ο ΓΑΣ Καματερού άντεξε την π ίεση και να π ήρε την νίκη με σκορ 22 - 20.

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ οι Νικόλαος ΑΝΤΩ ΝΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ και Αντώ νης ΒΕΖΥΡ Η Σ  με 4 γκολ και για τον ΓΑΣ Καματερού 
ο Χρήστος ΑΜ ΑΝ ΑΤ ΙΔ Η Σ  με 6 γκολ.
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14η αγωνιστική Α2 Ανδρών 
ΕΣΝ Βριλήσσια - Ιωνικός ΝΦ 24-17
Ήττα του Ιωνικού ΝΦ με τον ΕΣΝ Βρ ιλησσ ίω ν στην 14η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της Α2 ανδρών!

Στο κλειστό γυμναστήριο Βρ ιλησσ ίω ν διεξήχθη το παιχνίδι μεταξύ του Ιωνικού ΝΦ και του ΕΣΝ Βρ ιλησσ ίω ν για την 14η αγω 
νιστική Α 2  ανδρών. Το πρώτο ημίχρονο ο αγώνας ήταν αμφ ίρροπος και για τις δυο ομάδες με την ομάδα του του Φουντεδάκη 
- Μαντζόπουλου να έχει μικρό προβάδισμα  8 -1 0 . Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Καφφάτου με αντεπίθεση διαρκείας ι 
σοφάρισε γρήγορα, έλεγξε τον ρυθμό του αγώνα και κατάφερε να πάρει την νίκη με 2 4 -17 .

Πρώτος σκόρερ για τον Ιωνικό ΝΦ οι Γεώργιος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ και Αντώ νης ΒΕΖΥΡ Η Σ  με 3 γκολ και για τον ΕΣΝ Βριλησσίω ν 
ο Φώτιος Τ ΖΑΝ ΙΔΑΚ Η Σ  με 5 γκολ.


