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Τη νίκη και την καλή εμφάνιση θέλει στον αυριανό τελευταίο αγώνα της η Α.Ε.Μ κόντρα
στην ομάδα της Α.Ε. Καραϊσκάκης. Χωρίς άγχος πάει στην Κέρκυρα ο Άρης Αιτωλικού

Η ομάδα του Μεσολογγίου επιθυμεί να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο μια επιτυχημένη
χρονιά που την βρίσκει πρωταθλήτρια στον 5ο όμιλο της Δ΄ εθνικής και ταυτόχρονα να
κερδίζει το εισιτήριο για την νεοσύστατη Γ΄ Eθνική της επόμενης περιόδου.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να ευχαριστήσουν με την εμφάνιση τους , αλλά και με την πιθανή
νίκη τους τον κόσμο τους , έστω και αυτόν το λιγοστό που έρχεται στο γήπεδο και να
έχουν ένα φινάλε αντάξιο της πορείας που διέγραψαν φέτος στο πρωτάθλημα. Η
απώλεια του Κυπέλλου της ΕΠΣΝΑ είναι το μοναδικό μελανό σημείο στη φετινή
παρουσία της Α.Ε.Μ. που υπήρξε σχεδόν αρίστη.

Το ματς δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μιας και η ομάδα του Καραϊσκάκη , που
έχει τεχνικό τον Βασίλη Ξανθόπουλο , μετά από την ήττα της Φιλοθέης από τον
Όλυμπο Κέρκυρας εξασφάλισε και μαθηματικά την συμμετοχή της στην Γ΄ εθνική της
επομένης σεζόν .
Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Τριανταφυλλής Τίκας από την Ευρυτανία.

Χωρίς άγχος στην Κέρκυρα ο Άρης Αιτωλικού
Στην Κέρκυρα αγωνίζεται αύριο ο Άρης Αιτωλικού στην τελευταία αγωνιστική του
πρωταθλήματος και επιτέλους η ομάδα των κιτρίνων θα δώσει έναν αγώνα που δεν θα
έχει το άγχος των βαθμών. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό η ομάδα να ταξιδέψει από
σήμερα για το νησί των Φαιάκων ώστε να δώσει την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές να
χαρούν και λίγο μετά από μια δύσκολη χρονιά που είχαν και την μεγάλη προσπάθεια που
κατέβαλαν ώστε να πετύχουν την άνοδο στην Γ΄ Εθνική.

Στο ματς αυτό δεν θα είναι στη διάθεση του Αντώνη Ζήκου οι τιμωρημένοι Γρηγοριάδ
ης
και Καλ
οκαίρης
, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του
Γιάννη Παναγιωτόπουλου

1/2

Θέλει νίκη στο φινάλε η ΑΕΜ-χωρίς άγχος ο Αρης
Σάββατο, 30 Μάρτιος 2013 12:01

. Οι προπονήσεις αυτήν την εβδομάδα έγιναν σε ευχάριστο κλίμα μιας και η οριστική
άνοδος της ομάδας ήταν πλέον γεγονός.

Το ενδιαφέρον πλέον στον Άρη εστιάζεται στην επόμενη μέρα του συλλόγου που
πρέπει να βρει τις λύσεις , κύρια οικονομικές, ώστε να κάνει έγκαιρα τον
προγραμματισμό του για την νέα σεζόν όπου οι απαιτήσεις θα είναι αρκετά
μεγαλύτερες.
Διαιτητής του αυριανού αγώνα στην Κέρκυρα με τον Όλυμπο που θα αρχίσει στις
ορίστηκε ο Μιχάλης Ρίππης από την Πρέβεζα.

Γ.Μ.
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