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Το ταξίδι του Μυγδονιακού στο Κύπελλο Ελλάδας, για την αγωνιστική περίοδο 2016 - 2017,
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 όταν στις 18/11/2016 τα κορίτσια της κας Άντζυ Τρύψια
επικράτησαν της ομάδας του Μακεδονικού (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ 0--3, ΕΑΚ
Νεάπολης). Με τη νίκη αυτή ο Μυγδονιακός έγινε μία από τις τέσσερις ομάδες που θα
διεκδικούσαν το Κύπελλο της ΕΠΕΣΘ το 2017 αλλά και το Κύπελλο Ελλάδας (Κ.Ε.) της
ΕΟΠΕ.

Η "κλήρωση" της 1/12/2016 για την 1η αγωνιστική της Β' Φάσης του Κ.Ε. έφερε την ομάδα
του Α.Ε.Σ.Μ. αντιμέτωπη με μία παλιά και γνώριμη ομάδα, το Πειραματικό. Η νίκη είχε
διπλή σημασία, ρεβάνς του μόλις περσινού τελικού Κυπέλλου της ΕΠΕΣΘ, αλλά και πόθος
για συνέχεια στο Κ.Ε. Έτσι κι έγινε, ο Α.Ε.Σ.Μ. έφυγε νικητής από το Κονταξοπούλειο, όπου
αν και βρήκε αντίσταση απο το Πειραματικό, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.
(ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3--1, Κονταξοπούλειο).

Η ομάδα της Μυγδονίας δεν ήταν μία από αυτές που έβγαλε η κλήρωση της 5/12/2016 για
την 2η αγωνιστική της Β' φάσης και το ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ στην 3η αγωνιστική, αν και τυχερό,
παραμόνευε με πονηρές εκπλήξεις για τη συνέχεια.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στις 19/12/2016 η κλήρωση για την 3η αγωνιστική έστειλε ξανά
τον Α.Ε.Σ.Μ. στο Κονταξοπούλειο, αλλά με αντίπαλο αυτή τη φορά τον δικέφαλο του
Βορρά. Άλλη μια ευκαιρία είχαν πλέον τα κορίτσια της Μυγδονίας για να δικαιώσουν αυτούς
που υποστήριζαν ότι "μόνο ο Μυγδονιακός μπορεί να κερδίσει τον φετινό ΠΑΟΚ", κι ας μην
το είχαν καταφέρει νωρίτερα στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Όμως και όταν οι γιορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είχαν τελιώσει για όλους, στις 4/1/2017 όλες οι
αθλήτριες, προπονητές και φίλοι του Μυγδονιακού πανηγύρισαν και γιόρτασαν την
καλύτερη ίσως αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας, την πρόκριση στην επόμενη φάση του
Κ.Ε., αλλά και μία νίκη απέναντι σε μία ομάδα αήττητη μεν αλλά όχι ανίκητη!
(ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 3--0, Κονταξοπούλειο) Ο Π.Α.Ο.Κ. υπέκυψε στο ταλέντο των
κοριτσιών του Μυγδονιακού και παρέδωσε το χαρτάκι της κλήρωσης της 4ης αγωνιστικής
για το Κ.Ε. που θεωρούσε δικό του.

Την επόμενη του αγώνα ημέρα στις 5/1/2017 η αγωνία για την κλήρωση ήταν διπλή, όχι μόνο
ποιά θα είναι η νέα αντίπαλος, αλλά και από που θα έρθει, καθώς η κληρωτίδα
συμπεριλάμβανε και ομάδες άλλων περιφερειών και κατηγοριών. Πριν λοιπόν καταλαγιάσει
το "μεθύσι" από την νίκη με τον Π.Α.Ο.Κ. μια άλλη Νίκη ήρθε στο προσκήνιο. Ήταν η Νίκη
Αλεξανδρούπολης της Α2 και του Γιάννη Ανδρεάδη ο νέος αντίπαλος για το Κ.Ε. και η
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αναμέτρηση των δύο ομάδων τελικά ορίστηκε για τις 18/1/2017 στο Κονταξοπούλειο. Όταν
εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η ομάδα του Έβρου από την Αλεξανδρούπολη δεν θα μπορούσε
κανείς να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Ο αγώνας διήρκησε 6 ώρες λόγω αλλεπάλληλων
διακοπών ρεύματος και τελικά διεκόπη παρά την επιθυμία των πιο ρομαντικών να τελιώσει
με χαμηλό φωτισμό. Ως προς το αγωνιστικό μέρος, ο Μυγδονιακός ήταν μπροστά στο σκορ
στη διακοπή, αλλά όχι ο νικητής. (ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ-ΝΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3--0,
Κονταξοπούλειο). Ο αγώνας δεν τελίωσε ποτέ αλλά η Νίκη άνοιξε το δρόμο στον
Μυγδονιακό προς την επόμενη 5η αγωνιστική του Κ.Ε.

Ο νέος αντίπαλος μετά την κλήρωση της 20/1/2017 ήταν ήδη γνωστή ομάδα. Για πρώτη
φορά ο Μυγδονιακός θα έπαιζε μακριά από το Κονταξοπούλειο στο γειτονικό Κιλκίς με την
τοπική ομάδα του Αίαντα. Η ξένη έδρα, το κρύο στο ΔΑΚ Κιλκίς, το άγχος, οι απουσίες και η
ατυχία δεν άφησαν τα κορίτσια της Μυγδονίας να επιβληθούν με το πάθος και το ταλέντο
τους απέναντι σε μια πολύ έμπειρη και αξιόλογη ομάδα. (ΑΙΑΝΤΑΣ/ΑΤΕΡΜΩΝ
ΚΙΛΚΙΣ-ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ 3--0, ΔΑΚ Κιλκίς).

Εκεί τελείωσε το ταξίδι του Μυγδονιακού στο Κύπελλο Ελλάδας για το 2016-2017, την
Τετάρτη 25/1/2017 στην 5η αγωνιστική της Β' Φάσης. Ο Μυγδονιακός πρόσθεσε επιτυχίες
στην ιστορία του αποκομμίζοντας εμπειρίες, πανελλήνια αναγνώριση και το χειροκρότημα
όλων.

Συγχαρητήρια, μας κάνατε περήφανους!

ΜΥΓΔΟΝΙΑΚΟΣ: [ΑΝΩ ΣΕΙΡΑ] Άντζυ Τρύψια, Μποσταντζόγλου Ελένη, Πατέλη Λίτσα,
Χατζίκου Βίκυ, Πρόνινα Χριστίνα, Τσιτσιπλάμη Ελένη, Καραγιαννίδου Λαμπρινή,
Καραγιάννη Θέη, [ΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ] Ρωφαλίκου Στέλλα, Λάκη Ειρήνη, Βεργή Γωγώ, Λάκη Μαρία,
Ξανθοπούλου Μαρτίνα, Νίκα Ίνα, Καραντάκη Δήμητρα, Φούρα Ξανθή, +Ευφραιμίδου Εβελίνα.
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(Κατά σειρά εμφάνισης στη φωτογραφία.)
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