
Προαναγγελία ΟΦΗ - Βόλος 

Δέκα μέρες μετά το ισόπαλο 1-1 για το Κύπελλο, που χάρισε την πρόκριση στο Βόλο, ο ΟΦΗ 

τον  υποδέχεται και πάλι για το πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι μετά από συνεχείς απώλειες 

έχουν ανάγκη από βαθμούς, καθώς υποχώρησαν σημαντικά, αλλά ο Βόλος έχει δυναμώσει 

εκτός έδρας και σε έδρες της περιφέρειας δεν χάνει. 

 

Ο ΟΦΗ 

Στην 11η θέση της βαθμολογίας έχει υποχωρήσει ο ΟΦΗ, καθώς οι διαδοχικές ήττες τον 

έχουν κρατήσει στους 19 βαθμούς και πλέον κοιτάζει πίσω του. Η ομάδα της Κρήτης έχει 

χάσει το μεγάλο ατού της έδρας, που πέρσι την έφερε στα πλέι οφ και την Ευρώπη. 

  Ο ΟΦΗ έχει χάσει τα πέντε τελευταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, και δεν 

έχει νίκη στα έξι τελευταία, μετά από αυτή επί της Λαμίας. 

 Όταν νικούσε τη Λαμία στις 7 Ιανουαρίου ήταν δύο βαθμούς από την έκτη θέση και 

ισόβαθμος με τον Αστέρα Τρίπολης. Μέσα σε έξι αγωνιστικές ο ΟΦΗ πήρε ένα 

βαθμό, ο Αστέρας 18 και τώρα η ομάδα της Κρήτης, που πέρσι είχε μπει στην 

εξάδα, απέχει 17 από τον έκτο σήμερα Αστέρα! 

  Η νίκη του ΟΦΗ με τη Λαμία είναι η μοναδική στα 10 τελευταία, όπου έχει κάνει 

επτά ήττες. Πριν από αυτά τα 10 είχε κάνει τρεις νίκες σε διάστημα 20 ημερών! 

 Και οι πέντε νίκες του είναι με ομάδες της περιφέρειας. Με τις ομάδες της Αθήνας 

και της Θεσσαλονίκης έχει τρεις ισοπαλίες και εννέα ήττες. 

 Έχει μια ισοπαλία στα 16 τελευταία παιχνίδια του, αυτή στο Περιστέρι με τον 

Ατρόμητο, ενώ είχε τρεις στα πέντε πρώτα. 

 Δεν έχει σκοράρει στα έξι τελευταία για το πρωτάθλημα, ενώ είχε σκοράρει στα 10 

από τα 15 πρώτα της σεζόν. 

 Έχει ξεπεράσει τις εννέα ώρες συνεχούς παιχνιδιού χωρίς γκολ. 

 Έχει πετύχει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 11 τελευταία παιχνίδια, αυτό που 

άνοιξε το σκορ με τη Λαμία. 

 Έχει δεχτεί 34 γκολ, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. 

 Έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία. Πάντως έχει κρατήσει τρεις φορές το «μηδέν» 

στα 10 τελευταία, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα 11 πρώτα για το πρωτάθλημα. 

 Στο Κύπελλο Ελλάδας αποκλείστηκε από το Βόλο, χάνοντας 2-0 εκτός και μένοντας 

στο 1-1 στο Ηράκλειο. 

 Πέρσι κατάφερε να μπει στην εξάδα και να παίξει στα πλέι οφ. 

 Ο προπονητής Γιώργος Σίμος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα, αφού είχε 

αναλάβει το καλοκαίρι του 2019. 

 

Ο ΟΦΗ εντός έδρας 

Προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», από ΠΑΟΚ, 

Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ, ενώ του μένει να υποδεχτεί τις δύο ομάδες της Θεσσαλίας. Πέρσι 

μάζεψε στην κανονική διάρκεια 26 βαθμούς στην έδρα του, τώρα έχει εννέα, και δεν 

μπορεί να ξεπεράσει τους 15!  

 Ο ΟΦΗ έχει χάσει τα τρία τελευταία στην έδρα του και πέντε από τα έξι τελευταία, 

με εξαίρεση τη νίκη επί της Λαμίας. 

 Σκόραρε μόνο στο νικηφόρο με τη Λαμία, ενώ δεν βρήκε δίχτυα στις υπόλοιπες 

πέντε ήττες του. 

 Δεν έχει σκοράρει και στις έξι ήττες που έχει στην έδρα του.  



 Έχει δύο νίκες στα επτά τελευταία, με ΠΑΣ και Λαμία, που όμως είναι οι μοναδικές 

στα 16 τελευταία. 

 Ξεκίνησε με τρεις ισοπαλίες στην έδρα του, αλλά δεν έκανε άλλη, αφού 

ακολούθησαν δύο νίκες και έξι ήττες. 

 Έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια, πλην αυτού με τη Λαμία. Είναι μάλιστα το 

μοναδικό από τα 14 τελευταία στο Ηράκλειο, που κράτησε το «μηδέν». 

 

Τα προηγούμενα παιχνίδια 

03.01.2021: Παναιτωλικός – ΟΦΗ 2-1 

07.01.2021: ΟΦΗ – Λαμία 2-0 

10.01.2021: Ατρόμητος – ΟΦΗ 0-0 

17.01.2021: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3 

20.01.2021: Βόλος – ΟΦΗ (Κύπελλο) 2-0 

23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0 

26.01.2021: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 0-1 

31.01.2021: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-2 

04.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος (Κύπελλο) 1-1 

07.02.2021: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 

Τι ακολουθεί 

14.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος 

21.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ 

27.02.2021: Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ 

06.03.2021: ΟΦΗ – ΑΕΛ 

14.03.2021: Άρης - ΟΦΗ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Σαρντινέρο 5, Στάρτζεον 4, Νέιρα 3. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Κοροβέσης 24, Ουές 23, Σαρντινέρο 22. 

 

Ο Βόλος 

Ακόμα και αν κάνει πέντε νίκες είναι απίθανο να προλάβει την εξάδα, κάτι που σημαίνει ότι 

ο Βόλος έχει πλέον στόχο την άνετη παραμονή και την καλύτερη δυνατή κατάταξη. Η ήττα 

από τον Αστέρα Τρίπολης έφερε και το τέλος των ελπίδων για τα πλέι οφ. 

 Έχει μία νίκη στα επτά τελευταία και δύο στα 16 τελευταία, αφού είχε ξεκινήσει με 

τρεις στα πέντε πρώτα. 

 Έχασε μια φορά στα επτά πρώτα παιχνίδια του, ενώ έκανε έξι ήττες στα 14 

τελευταία. 

 Έχει εννέα ισοπαλίες, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Αλλά έχει μόνο δύο 

στα οκτώ τελευταία, αφού είχε επτά στα πρώτα 13. 

 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 έχει καταφέρει να μην χάσει σε έξι παιχνίδια, που βρέθηκε πίσω στο σκορ! 

Ένα κέρδισε και σε πέντε έφερε ισοπαλία. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει κάτι 

ανάλογο. Έχει καταφέρει να πάρει οκτώ βαθμούς σε αγώνες που ήταν πίσω στο 

σκορ. 

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

έχει βάλει λιγότερα στην έδρα της. 

 Έχει μαζέψει 14 βαθμούς εκτός έδρας και 10 στην έδρα του. 



  Με εξαίρεση αυτή από τον ΟΦΗ το Νοέμβριο εντός έδρας, οι ήττες του είναι από 

τις ομάδες της πρώτης εξάδας. 

 Προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στα προημιτελικά του Κυπέλλου 

Ελλάδας, αποκλείοντας τον ΟΦΗ, με 2-0 στο Βόλο και 1-1 στο Ηράκλειο. Έχασε το 

πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 5-2. 

 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 εκτός έδρας 

Πήρε ισοπαλία χωρίς γκολ στο τελευταίο του παιχνίδι στη Λάρισα, συνεχίζοντας να έχει 

καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας. Μάλιστα δεν δέχτηκε γκολ στα δύο τελευταία, αν και 

ως τώρα παρουσίαζε αδύνατη άμυνα. 

  Έχει κερδίσει 14 από τους 24 βαθμούς του σε εκτός έδρας παιχνίδια. 

 Μετά τη νίκη στα Γιάννενα, πήρε ισοπαλία στη Λάρισα, χωρίς να δεχτεί γκολ σε 

αυτά τα δύο παιχνίδια. Είναι κάτι που συνέβη για πρώτη φορά, από τότε που είναι 

στην κατηγορία. 

 Είχε δεχτεί γκολ και στα οκτώ προηγούμενα, 17 συνολικά γκολ. 

 Η νίκη στα Γιάννενα είναι η μοναδική του στα εννέα τελευταία, ενώ είχε ξεκινήσει 

με δύο «διπλά».  

 Έχει πέντε ισοπαλίες εκτός έδρας, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Και οι 

πέντε είναι στα εννέα τελευταία. 

  Οι τρεις ήττες του είναι από Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. 

 Έχασε και τα τρία παιχνίδια πέρσι στα πλέι άουτ σε πόλεις της περιφέρειας, όμως 

φέτος είναι αήττητος, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Έχει δύο ακόμα εκτός, και 

αυτά στην περιφέρεια, με ΟΦΗ και Παναιτωλικό. 

 Έχει σκοράρει στα εννέα από τα 11 εκτός έδρας παιχνίδια του, αφού μόνο στο 

«Κλεάνθης Βικελίδης» και στο Αλκαζάρ δεν τα κατάφερε.  

 

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 

27.01.2021: Βόλος – Παναθηναϊκός 0-2 

30.01.2021: ΑΕΛ – Βόλος 0-0 

03.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος (Κύπελλο) 1-1 

07.02.2021: Βόλος - Αστέρας Τρίπολης 0-1 

10.02.2021: ΑΕΚ – Βόλος (Κύπελλο) 4-2 

Τι ακολουθεί 

14.02.2021: ΟΦΗ - Βόλος 

21.02.2021: Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 

01.03.2021: Βόλος – Ολυμπιακός 

03.03.2021: Βόλος – ΑΕΚ (Κύπελλο) 

07.03.2021: Παναιτωλικός – Βόλος 



14.03.2021: Βόλος - ΑΕΚ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Δουβίκας 9, Μπαριέντος 3. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Δουβίκας 24, Μαρτίνες, Ριένστρα και Φεράρι από 23. 

 

Μεταξύ τους 

Παίζουν για τέταρτη φορά στη σεζόν, αφού βρέθηκαν αντίπαλοι και στους «16» του 

Κυπέλλου, όπου ο Βόλος πήρε την πρόκριση με νίκη στην έδρα του και ισοπαλία στην 

Κρήτη. Στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ο ΟΦΗ πέτυχε ευρεία νίκη με 4-1, 

εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι ο Βόλος έπαιζε από το 30’ με 10 παίκτες. Το παιχνίδι είχε 

πάντως τα τέσσερα από τα πέντε γκολ από το 80’ και μετά. 

 Ο Βόλος κερδίσει τα δύο από τα τρία παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα και τρία 

από τα πέντε επίσημα. 

 Ο ΟΦΗ έχει μια νίκη, αυτή του πρώτου γύρου, στο μοναδικό από τα πέντε 

παιχνίδια τους, που είχε κόκκινη και πέναλτι. 

 Ο Βόλος έχει σκοράρει και στα πέντε παιχνίδια μεταξύ τους. 

Νίκες ΟΦΗ: 1 

Ισοπαλίες: 0 

Νίκες Βόλος: 2 

Γκολ: ΟΦΗ 5 – Βόλος 4 

 

Με γηπεδούχο τον ΟΦΗ 

Ο ΟΦΗ δεν νίκησε στην έδρα του σε κανένα από τα δύο παιχνίδια που τον επισκέφθηκε ο 

Βόλος. Στο πρωτάθλημα πέρσι ηττήθηκε με 2-1, χάνοντας για πρώτη φορά μάλιστα εντός 

έδρας, και αυτή ήταν η μία από τις δύο ήττες που είχε στην κανονική διάρκεια. 

Το άλλο παιχνίδι είναι η ρεβάνς του Κυπέλλου στις 4 Φεβρουαρίου, που ο Βόλος πήρε το 1-

1 και την πρόκριση. 

Νίκες ΟΦΗ: 0 

Ισοπαλίες: 0 

Νίκες Βόλος: 1 

Γκολ: ΟΦΗ 1 – Βόλος 2 

 

Στον πρώτο γύρο 

23.11.2020: Βόλος – ΟΦΗ 1-4 

(84’ κεφαλιά Δημόπουλος – 39’ σουτ Ντε Γκουσμάν, 80’ σουτ Σαρντινέρο, 88’ πέναλτι 

Νέιρα, 90’+ σουτ Στάρτζεον. Στο 30’ κόκκινη Σάντσες του Βόλου) 

Πέρσι 

04.01.2020: ΟΦΗ – Βόλος 1-2 

(58’ σουτ Νέιρα – 35’ κεφαλιά Λύρατζης, 79’ κεφαλιά Φερνάντο Ζοάο) 


