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Tα στατιστικά του 5ου Ομίλου όπου αγωνίστηκαν ΑΕΜ και Αρης Αιτωλικού. H
πρωταθλήτρια oμάδα του Μεσολογγίου, ειχε την καλύτερη άμυνα και πέτυχε τις
περισσότερες νίκες

Ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα το πρωτάθλημα στον 5ο όμιλο της Δ΄ εθνικής .
Οι ομάδες της Αιτωλοακαρνανίας επέτυχαν απόλυτα το στόχο τους , να ανέβουν δηλαδή
στη νεοσύστατη Γ΄ Εθνική μετά την αναδιάρθρωση που έγινε στα εθνικές κατηγορίες
από την ομοσπονδία του αθλήματος

Η ομάδα της Α.Ε. Μεσολογγίου που κατέκτησε το πρωτάθλημα επανήλθε στη Γ΄ εθνική
μετά από 20 χρόνια , ενώ ο Άρης Αιτωλικού που κατέλαβε 4η την θέση θα παίξει για
πρώτη φορά σ΄ αυτήν την κατηγορία.
Τα πολλά οικονομικά προβλήματα που υπήρξαν επηρέασαν σίγουρα την ποιότητα και την
ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετείχαν σε αυτόν τον
όμιλο μόλις 11ομαδες από τις οποίες, μετά την αναδιάρθρωση, θα υποβιβάζονταν οι 4
τελευταίες. Έτσι δεν τα κατάφεραν η αδύναμη και από την 1η κιόλας αγωνιστική
ουραγός, Αναγέννηση Περιβόλου, ο Οδυσσέας Νυδριού, τα Μετέωρα που πάλεψαν μέχρι
τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές και η Φιλοθέη Άρτας που δεν κατάφερε να αξιοποιήσει
την έδρα της στον τελευταίο αγώνα με τον Κεραυνό Θεσπρωτικού και έχασε την
κατηγορία μέσα στο σπίτι της.
Ας δούμε με αριθμούς τι ακριβώς έκαναν οι ομάδες στον 5ο όμιλο.
Ο Όλυμπος Κέρκυρας είχε την καλύτερη επίθεση με 37 γκολ. Η πρωταθλήτρια Α.Ε.Μ.
δέχτηκε τα λιγότερα γκολ , 11 και είχε την καλύτερη άμυνα . Επίσης η ομάδα του
Μεσολογγίου είχε τις περισσότερές νίκες, 13 , αλλά ταυτόχρονα και τις λιγότερες
ήττες, μόλις 3, στο πρωτάθλημα. Τρείς παίκτες της Μεσολογγίτικης ομάδας σημείωσαν 22
από τα 35 γκολ που πέτυχαν οι κυανόλευκοι. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Θανάσης Καβαλάρης
με 8 γκολ και ακολούθησαν με 7
Καρακίτσος
και
Πέντσας
. Πρώτος σκόρερ στον 5ο Όμιλο αναδείχθηκε ο Γιώργος Γραβάνης των Μετεώρων με 13
γκολ. Αυτά όμως δεν βοήθησαν την ομάδα του να παραμείνει στην κατηγορία.
Η Α.Ε. Καραϊσκάκης που προήρθε από την συγχώνευση των ομάδων Αετός Διάσελου και
Ομόνοια Πέτρας, με προπονητή τον Αγρινιώτη Βασίλη Ξανθόπουλο ήταν η ομάδα με
τις περισσότερες ισοπαλίες στον όμιλο , συνολικά 8. Ήταν μάλιστα και η μοναδική
ομάδα που κράτησε το αήττητο στην έδρα της στους 10 αγώνες που έδωσε. Ο Εθνικός
Φιλιππιαδας ήταν η μοναδική ομάδα που δεν είχε ισοπαλία στην έδρα της.
Την χειρότερη επίθεση είχε ο Οδυσσέας Νυδριού με 17 μόνο τέρματα σε όλο το
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πρωτάθλημα , ενώ η Αναγέννηση Περιβόλου με 59 παθητικά γκολ είχε την χειρότερη
άμυνα.
Γ.Μ.
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