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Ασπρόπυργο, εντός και εκτός
αγωνιστικού χώρου !
Ομάδα ερείπιο η Καλαμάτα, δέχθηκε για πλάκα
πέντε γκολ στο ντέρμπι από τον Ασπρόπυργο-και
με έντονες υποψίες χειραγώγησης του αγώνα-και
έπειτα έδρασε η αλητεία της εξέδρας με
επεισόδια που μας εξέθεσαν σε όλη την Ελλάδα !
Όλοι περιμέναμε πως και πως το μεγάλο ντέρμπι της ομάδας της
Καλαμάτας στον Ασπρόπυργο, το οποίο θα έκρινε και την άνοδο
στη δεύτερη κατηγορία, αλλά τελικά αυτό που είδαμε σίγουρα
δεν το περίμενε κανένας ή σχεδόν κανένας !
Ήττα 5-0 με κάτω τα χέρια- με 4-0 στο ημίχρονο- και με μια
μαύρη θύελλα που ουσιαστικά δεν κατέβηκε ποτέ στο γήπεδο,
έβαλε τον Ασπρόπυργο από το πρώτο λεπτό στα καρέ της και
κάνοντας προκλητικά λάθη, έδινε τα γκολ σαν δώρο στους
παίκτες του Ασπρόπυργου !
Και- για να μην κοιροϊδευόμαστε μεταξύ οι Καλαματιανοί- οι
υποψίες στοιχηματικής ή άλλης χειραγώγησης του αγώνα είναι
από χθες έντονες στους περισσότερους οπαδούς της Μαύρης
Θύελλας !
Αυτό βέβαια, τουλάχιστον προς το παρών, δεν μπορεί βέβαια να
το αποδείξει κανένας, αλλά μπορούμε να το υποψιαστούμε,
διότι μας δίνει το δικαίωμα και το τελικό σκορ και η μορφή
του αγώνα και τα αστεία γκολ που δέχθηκε η ομάδα μας…
Και αφού έγινε ότι έγινε εκεί στον Ασπρόπυργο, έδρασε
απτόητη και η αλητεία της εξέδρας με σοβαρά επεισόδια με
τους κακόφημους ντόπιους τα οποία μας εξέθεσαν ως πόλη και

ως ομάδα σε όλη την Ελλάδα !
Αλήθεια δεν σκέφτηκε κανένας από την ανύπαρκτη διοίκηση του
Αγαθοκλή Χριστόπουλου πως είναι επικίνδυνο να στείλει στον
Ασπρόπυργο επτά πούλμαν, χωρίς τουλάχιστον να ελέγξει το
ποιόν των φιλάθλων και τον εξοπλισμό τους με φωτοβολίδες
κλπ. ;
Και σε ποια πόλη τους έστειλε ; Σε μια από τις πιο
τριτοκοσμικές πόλεις στην Ελλάδα, με κατοίκους κυρίως
βιομηχανικούς εργάτες χαμηλής μόρφωσης και όπου η Χρυσή Αυγή
χτυπάει κοντά στο 20 % ! Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η σπίθα
δεν ήθελε και πολύ για να ανάψει…
Αλήθεια γιατί οι κακόφημοι «bulldogs»-ακόμα και σήμερα μετά
την καταδίκη για τον ξυλοδαρμό Κωνσταντινέα και το κλείσιμο
τους από την αστυνομία Καλαμάτας-συνεχίζουν να μπαίνουν
οργανωμένοι και ανενόχλητοι στο γήπεδο ; Ποιος μπορεί να μας
απαντήσει ;
Ανυπαρξία (και πιθανώς ανηθικότητα) αγωνιστική, ανυπαρξία
προπονητική, τουλάχιστον σε αυτό το ματς, (με τον Γιάννη
Χριστόπουλο να κάνει αλλαγές μόνο μετά το 5-0…) και κυρίως
μια ανύπαρκτη διοίκηση που εξαντλούνται μόνο σε μεταξύ τους
κοκορομαχίες, έφεραν τον διασυρμό, το διαφαινόμενο χάσιμο
της ανόδου και μια ιστορική ομάδα που απειλείται με
ανυπαρξία για τα επόμενα χρόνια !
Και δυστυχώς δίνουν το δικαίωμα και στον Γεωργούντζο, και
κάθε λογής Γεωγρούντζους, που ουσιαστικά εχθρεύονται
διαχρονικά την ομάδα (και την εκμεταλλεύονται για να στήνουν
τα φθηνά και ποταπά show και εκπομπές τους) να κομπάζουν
πλέον ως επιβεβαιωμένοι.
Ποιοι; Αυτοί που πρωτοστάτησαν (μαζί με τους φίλους τους
«bulldogs» να φύγει ο Παπαδόπουλος για να έρθει ο…σωτήρας εκ
Θουρίας Αγαθοκλής ! Έτσι για να μην νομίζουν κάποιοι ότι
έχουμε και κοντή μνήμη…

Δείτε στα παρακάτω βίντεο τα γκολ του αγώνα (σε γελοία
περιγραφή του ακατανόμαστου), αλλά και σκηνές από τα
επεισόδια και βγάλτε τα συμπεράσματά σας…

