
 

Προαναγγελία Βόλος – Παναθηναϊκός 

Τα καλά αποτελέσματα δημιουργούν και καλή διάθεση στις ομάδες και όταν δύο από αυτές 

συναντιούνται και στο γήπεδο, το παιχνίδι τους αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ο Βόλος με 

τη σημαντική νίκη στα Γιάννενα βρέθηκε να χτυπάει την πόρτα της εξάδας, ενώ ο 

Παναθηναϊκός με τις τέσσερις διαδοχικές νίκες του κοιτάζει ψηλότερα, στην τετράδα, που 

δίνει ευρωπαϊκά εισιτήρια. 

 

Ο Βόλος 

Με τη νίκη του στα Γιάννενα, ο Βόλος ανέβηκε μια θέση και παρέμεινε σε απόσταση 

τεσσάρων βαθμών από την έκτη. Και θα προσπαθήσει να μείνει όσο πιο κοντά μπορεί μέχρι 

το – όπως δείχνει τώρα η διαμορφωμένη κατάσταση – καθοριστικό παιχνίδι με τον Αστέρα 

Τρίπολης στις 7 Φεβρουαρίου. 

 

 Η νίκη στα Γιάννενα ήταν μόλις η δεύτερη στα 13 τελευταία, αφού είχε ξεκινήσει με 

τρεις στα πέντε πρώτα. 

 Έχει οκτώ ισοπαλίες, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά έχει μόνο μία 

στα πέντε τελευταία. 

 Έχασε μια φορά στα επτά πρώτα παιχνίδια του, ενώ έκανε τέσσερις ήττες στα 11 

τελευταία. 

 Με τη Λαμία ήταν η πρώτη ισοπαλία του Βόλου, σε παιχνίδι που προηγήθηκε. Στις 

άλλες πέντε που είχαν σκορ, είχε βρεθεί πίσω και ισοφάρισε. Ως τώρα έχει 

ισοφαρίσει τρία παιχνίδια στο 90’+ και ένα στο 83’! 

 Ο Βόλος είναι η μοναδική ομάδα, που έχει καταφέρει να μην χάσει σε έξι παιχνίδια, 

που βρέθηκε πίσω στο σκορ! Ένα κέρδισε και σε πέντε έφερε ισοπαλία. 

  Έχει καταφέρει να πάρει οκτώ βαθμούς σε αγώνες που ήταν πίσω στο σκορ, 

περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα! 

 Έχει πετύχει 20 γκολ, τα 14 εκτός έδρας και μόνο έξι στην έδρα του. 

 Έχει μαζέψει 13 βαθμούς εκτός έδρας και 10 στην έδρα του. 

 Στο Κύπελλο νίκησε στο πρώτο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, 2-0 στο Βόλο. 

 Παίζει για δεύτερη σεζόν στη Super League και είναι η πιο καινούρια ομάδα της, 

αφού δημιουργήθηκε το 2017. 

 Από το καλοκαίρι έχει προπονητή τον Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ. 

 

Ο Βόλος εντός έδρας 

Ξεκίνησε το 2021 με μια νίκη επί του Ατρομήτου, αλλά έμεινε στο 1-1 με τη Λαμία, που δεν 

είχε βαθμό εκτός έδρας 

 Έχει μόνο μια νίκη στα πέντε τελευταία, με τρεις ισοπαλίες και μια ήττα ακόμα. 

 Ωστόσο έχει χάσει μόνο ένα από τα επτά τελευταία στην έδρα του, αυτό από τον 

ΟΦΗ. Είχε χάσει και το πρώτο από τον Άρη. 

 Δεν έχει διαδοχικά ίδια αποτελέσματα στην έδρα του στη σεζόν. Αν συνεχίσει κάτι 

τέτοιο, δεν θα κάνει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. 

 Έχει πετύχει μόλις έξι γκολ στην έδρα του σε οκτώ παιχνίδια, ενώ έχει 14 εκτός! 

 Με τον Ατρόμητο είναι το μοναδικό από τα οκτώ παιχνίδια της έδρας του, που 

σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο. Και το μόνο που πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο 

σκορ. 



 Έχει δεχτεί ένα γκολ στα τρία τελευταία, αφού δέχτηκε επτά στα πρώτα πέντε. 

 

Τα προηγούμενα 

04.01.2021: Βόλος – Ατρόμητος 1-0 

07.01.2021: Άρης – Βόλος 2-0 

10.01.2021: ΠΑΟΚ – Βόλος 3-1 

17.01.2021: Βόλος – Λαμία 1-1 

20.01.2021: Βόλος – ΟΦΗ (Κύπελλο) 2-0 

24.01.2021: ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-1 

Τι ακολουθεί 

27.01.2021: Βόλος - Παναθηναϊκός 

30.01.2021: ΑΕΛ – Βόλος 

03.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος (Κύπελλο) 

07.02.2021: Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 

Οι πρώτοι σκόρερ: Δουβίκας 7, Μπαριέντος 3. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Δουβίκας 19, Μαρτίνες, Φεράρι και Περέα από 18. 

 

Ο Παναθηναϊκός 

Πέτυχε την τέταρτη διαδοχική νίκη του στο πρωτάθλημα επί του ΟΦΗ και πλησίασε στους 

πέντε βαθμούς από την τέταρτη θέση, που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

 Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ μέσα στο 2021. Δεν έχει δεχτεί 

στα πέντε τελευταία, ενώ μέχρι το τέλος του 2020 δεν είχε καταφέρει ως τώρα να 

κρατήσει το «μηδέν» ούτε σε δύο διαδοχικά παιχνίδια! 

 Έχει 22 βαθμούς στα εννέα τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μόλις εννέα στα πρώτα 

εννέα! 

 Έχει μία ήττα στα εννέα τελευταία, από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είχε τέσσερις 

ήττες στα εννέα πρώτα. 

 Είναι αήττητος στα πέντε τελευταία, με μια ισοπαλία και τέσσερις νίκες. 

 Ξεκίνησε το 2021 με ισοπαλία 0-0 στην έδρα του με τον Αστέρα Τρίπολης, μοναδική 

ισοπαλία στα 13 τελευταία, όπου έχει εννέα νίκες και τρεις ήττες. 

 Και στις εννέα νίκες του προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο! Δεν έχει χάσει κανένα 

από τα εννέα παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. 

 Δεν έχει πετύχει, αλλά ούτε δεχτεί περισσότερα από δύο γκολ σε ένα αγώνα φέτος. 

 Έχει προηγηθεί σε 10 πρώτα ημίχρονα, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Έχουν μπει 32 γκολ στα 18 παιχνίδια του, μόνο στου Παναιτωλικού έχουν μπει 

λιγότερα, 31. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεκίνησε με πέντε αγώνες χωρίς νίκη. 

 Προκρίθηκε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 

 Από τις 19 Οκτωβρίου έχει στον πάγκο του τον Λάζλο Μπόλονι, που αντικατέστησε 

τον Ντάνι Πογιάτος. 

Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας 

Νίκησε τα δύο τελευταία παιχνίδια του, 1-0 στη Ριζούπολη και 1-0 στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης». Είχε δύο συνολικά νίκες στα επτά προηγούμενα παιχνίδια του εκτός. 

 Έφτασε τις τέσσερις νίκες στα έξι τελευταία, όπου έχει χάσει από Ολυμπιακό και 

ΠΑΟΚ, αφού δεν είχε νίκη στα τρία πρώτα. 

 Κράτησε το «μηδέν» στα δύο τελευταία παιχνίδια του, κάτι που είχε κάνει μια μόλο 

φορά στα επτά προηγούμενα. 



 Έχει σκοράρει και στα τέσσερα τελευταία, αφού δεν τα είχε καταφέρει σε δύο από 

τα πέντε πρώτα. 

Τα προηγούμενα παιχνίδια 

03.01.2021: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0 

06.01.2021: Απόλλων – Παναθηναϊκός 0-1 

10.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0 

17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1 

23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0 

Τα τρία επόμενα 

27.01.2021: Βόλος – Παναθηναϊκός 

30.01.2021: Παναθηναϊκός - Λαμία 

06.02.2021: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 

Οι πρώτοι σκόρερ: Καρλίτος 5, Μακέντα 4. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Διούδης, Σένκεφελντ και Καρλίτος 17. 

 

Μεταξύ  τους 

Τρία μόλις παιχνίδια έχουν δώσει οι δύο ομάδες στο παρελθόν. Πέρσι ο Παναθηναϊκός 

πήρε ισοπαλία στο Βόλο και νίκησε 4-1 στην έδρα του. Ήταν τα τελευταία παιχνίδια του 

κάθε γύρου. Στη φετινή σεζόν ο Βόλος πήρε ισοπαλία 1-1 στο «Σπύρος Λούης». Ήταν το 

παιχνίδι που έκανε ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Λάζλο Μπόλονι. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει παιχνίδι μεταξύ τους. 

 Και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει στα τρία παιχνίδια, με το Βόλο να πετυχαίνει 

σταθερά από ένα γκολ. 

 

Στον πρώτο γύρο 

24.10.2020: Παναθηναϊκός – Βόλος 1-1 

(56’ κεφαλιά Καρλίτος – 90’ σουτ Μπαρτόλο. Πριν το γκολ του Παναθηναϊκού, ο 

Γκαραβέλης απέκρουσε πέναλτι του Καρλίτος). 

Πέρσι 

08.12.2019: Βόλος – Παναθηναϊκός 1-1 

(34’ πέναλτι Μουνίθ – 7’ πέναλτι Χατζηγιοβάνης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


