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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
      Ο Ακλθτικόσ Ποδοςφαιρικόσ Όμιλοσ ''Η ΑΣΑΛΑΝΣΗ'' μετά τθν απόφαςθ τθσ Ε.Π.Ο. για τθν διακοπι-λιξθ του 
πρωτακλιματοσ τθσ Γ' Εκνικισ εκφράηει τα κερμά τθσ ςυγχαρθτιρια, ξεχωριςτά ςτουσ παίκτεσ, το προπονθτικό 
team, τον φίλακλο κόςμο, αλλά και ςτθ διοίκθςθ, οι οποίοι όλοι μαηί ςυντζλεςαν ςτο να παραμείνει θ ομάδασ μασ 
ςτθν κατθγορία. Η προςπάκεια και θ αγωνία για τθν παραμονι κακϋ όλθ τθ χρονιά ιταν διαρκισ εντόσ και εκτόσ 
αγωνιςτικοφ χϊρου και ςτζφκθκε με επιτυχία ικανοποιϊντασ μασ όλουσ.  
     Παρότι ωσ νεοφϊτιςτοι ςτθν κατθγορία, το εγχείρθμα μασ να ςτθριχκοφμε ςε ζνα μείγμα νεαρϊν 
ποδοςφαιριςτϊν του Νομοφ μασ πζτυχε, γιατί πιςτζψαμε ςτο μζλλον του Φκιωτικοφ ποδοςφαίρου. Οι νζοι αυτοί 
ταλαντοφχοι ποδοςφαιριςτζσ παρά τα άτυχα λόγω ζλλειψθσ εμπειρίασ αποτελζςματα και τουσ τραυματιςμοφσ 
κατάφεραν να διατθριςουν τθν ομάδα ςε όλθ τθ διάρκεια του πρωτακλιματοσ πάνω από τθν ηϊνθ του 
υποβιβαςμοφ αλλά και να τθν φτάςουν μζχρι τον 4ο γφρο του κυπζλλου Ελλάδοσ όπου χρειάςτθκε θ παράταςθ για 
να ζρκει ο αποκλειςμόσ από τθν Π.Α.Ε. Α.. ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΤ. 
     το ςθμείο αυτό κζλουμε να ευχαριςτιςουμε τουσ μεγάλουσ χορθγοφσ μασ ATLAS TAPES S.A. και SPEED MOTOR 
OIL Α.Ε.Β.Ε., το Διμο Λοκρϊν για τθν όςο καλφτερθ κατάςταςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων που μασ παρείχε 
κακϊσ και όλεσ τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ μασ που ςτιριξαν αυτι τθν προςπάκεια. 
     Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ ςτον ιατρό τθσ ομάδασ μασ κ. Πολφμερο Νικόλαο που με γνϊμονα τθν κοινωνικι 
προςφορά ιταν κοντά ςτουσ ακλθτζσ μασ ςε κάκε αγϊνα. 
     υγχαίρουμε τθν πρϊτθ ομάδα του Νομοφ μασ Π.Α.Ε. Π.Α.. ΛΑΜΙΑ 1964 για τθν παραμονι τθσ ςτθν Super 
League 1 και τθν ευχαριςτοφμε για τθν ςθμαντικι βοικεια με τον δανειςμό ποδοςφαιριςτϊν. 
     Επίςθσ κα κζλαμε να ςυγχαροφμε τθν πρωτακλιτρια ομάδα .Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟ όπωσ και όλεσ τισ ομάδεσ που 
ςυμμετείχαν ςτον όμιλο μασ.  
     Σισ πρωτακλιτριεσ ομάδεσ των τοπικϊν κατθγοριϊν του Νομοφ μασ, όλα τα αγωνιηόμενα ςωματεία για τθν 
προςπάκεια, κακϊσ και τα Μ.Μ.Ε. για τθν προβολι του εραςιτεχνικοφ ποδοςφαίρου.   
     Ζνα εραςιτεχνικό ποδόςφαιρο που εκπζμπει ςιμα βιωςιμότθτασ, αν δεν ςτθριχκεί από τουσ φορείσ ςτθν μετά 
COVID-19 εποχι...Καλό καλοκαίρι με υγεία ςε όλουσ και με ευχζσ να ξεπεράςουμε τθν δφςκολθ για όλουσ εποχι 
που διανφουμε. 
     Μετά τιμισ για το Δ.. 

                                                                  
 
 
  


