
Προαναγγελία Απόλλων Σμφρνησ - Λαμία 

Σο ζνα από τα δφο παιχνίδια που εκκρεμοφν από τον πρώτο γφρο διεξάγεται ςτο «Γεώργιοσ 

Καμάρασ», ανάμεςα ςτον Απόλλωνα, που ζχει πολφ... φρζςκια τθ νίκθ του επί του 

Ατρομιτου, και τθσ Λαμίασ, που μαηεφει βακμοφσ εκτόσ ζδρασ, ςτθν προςπάκεια τθσ 

παραμονισ ςτθν κατθγορία. Μόλισ 20 μζρεσ πριν ζπαιξαν το παιχνίδι του δεφτερου γφρου. 

 

Ο Απόλλων Σμφρνησ 

Η ιςοπαλία ςτθν Σοφμπα και θ νίκθ επί του Ατρομιτου ζδωςαν βακμολογικι ανάςα ςτον 

Απόλλωνα μφρνθσ, αφοφ είχαν προθγθκεί τρεισ ιττεσ. τόχοσ του να ξεφφγει όςο μπορεί 

από τισ δφο τελευταίεσ κζςεισ, αλλά και να δθμιουργιςει τισ βάςεισ για τθν επόμενθ ςεηόν. 

 Αν και νίκθςε τον Ατρόμθτο ςτο τελευταίο παιχνίδι, εξακολουκεί να ζχει 

υπερδιπλάςιουσ βακμοφσ εκτόσ ζδρασ, 15, από όςουσ εντόσ, μόλισ 7. 

 Δεν ζχαςε τα δφο τελευταία παιχνίδια του, μετά από τρεισ διαδοχικζσ ιττεσ. 

 Επικράτθςε 2-1 του Ατρομιτου, μετά από τζςςερα παιχνίδια χωρίσ νίκθ. 

 Ζχει δφο νίκεσ ςτα οκτώ τελευταία, αφοφ είχε τρεισ ςτα τζςςερα αμζςωσ 

προθγοφμενα. 

 Ωςτόςο ζχει πζντε νίκεσ ςτα 12 τελευταία, αφοφ είχε μόνο μια ςτα εννζα πρώτα. 

 Ζχει χάςει τα πζντε από τα οκτώ τελευταία, αφοφ είχε μία μόλισ ιττα ςτα επτά 

αμζςωσ προθγοφμενα. 

 Ζχαςε πζντε από τα ζξι πρώτα, αλλά ζξι από τα 15 που ακολοφκθςαν. 

 Η ιςοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι θ μοναδικι του ςτα 12 τελευταία, αφοφ ζκλειςε το 

Νοζμβρθ με τρεισ διαδοχικζσ ιςοπαλίεσ. 

 Βρζκθκε πίςω ςε 13 παιχνίδια, και μόνο ςε δφο από αυτά δεν ζχαςε. τα Γιάννενα 

νίκθςε με ανατροπι και με τον ΠΑΟΚ ζφερε ιςοπαλία. 

 Πζτυχε τζςςερα γκολ ςτα δφο τελευταία παιχνίδια, αφοφ είχε πετφχει δφο ςτα ζξι 

προθγοφμενα. 

 Ζχει πετφχει τρεισ φορζσ τρία γκολ, αλλά νίκθςε μόνο ςε μια από αυτζσ, 3-1 ςτα 

Γιάννενα. Οι άλλεσ ιταν το 3-3 με το Βόλο και το 3-4 με τθν ΑΕΚ. 

 το Κφπελλο αποκλείςτθκε από τθν ΑΕΚ, χάνοντασ ςτο «πφροσ Λοφθσ» 2-0, για να 

νικιςει ςτο δεφτερο παιχνίδι με 2-1, αλλά δεν ιταν αρκετό. 

 

 

Ο Απόλλων Σμφρνησ εντόσ ζδρασ 

Μετά από τζςςερισ και πλζον μινεσ, κατάφερε να κάνει νίκθ ςτθν ζδρα του, το 

περαςμζνο άββατο επί του Ατρομιτου με 2-1. Είχε να κερδίςει ςτθ Ριηοφπολθ από τθν 

πρεμιζρα του ςτο πρωτάκλθμα Super League Interwetten. Βζβαια πριν από τον 

Ατρόμθτο νίκθςαν και τθν ΑΕΚ ςτο Κφπελλο, αλλά χωρίσ αντίκριςμα. 

 Νίκθςε τον Ατρόμθτο, μετά από οκτώ παιχνίδια χωρίσ νίκθ, από τα οποία είχε 

χάςει τα επτά. Είχε χάςει και πζντε προθγοφμενα! 

 Ζχει επτά ιττεσ εντόσ ζδρασ, μαηί με τον ΟΦΗ τισ περιςςότερεσ ςτο 

πρωτάκλθμα. 

 Η νίκθ επί του Ατρόμθτου είναι θ μοναδικι ςτα εννζα τελευταία, ενώ ζχει δφο 

ςτα 18 τελευταία εντόσ ζδρασ. 

 Ζχει επτά βακμοφσ ςτθν ζδρα του, μόνο θ ΑΕΛ ζχει λιγότερουσ. 



 Δεν ζχει ιςοπαλία ςτα ζξι τελευταία. Μοναδικι του ιςοπαλία αυτι με το Βόλο, 

όπου προθγικθκε 3-0 και ιςοφαρίςτθκε 3-3! 

 κόραρε ςτα πζντε πρώτα, ενώ ζχει ςκοράρει ςε δφο από τα πζντε τελευταία. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Car.gr ΠΑ Γιάννινα – Απόλλων 1-3 

06.01.2021: Απόλλων – Πανακθναϊκόσ 0-1 

10.01.2021: Απόλλων – Αςτζρασ Σρίπολθσ 0-1 

16.01.2021: ΑΕΛ – Απόλλων 0-1 

20.01.2021: ΑΕΚ – Απόλλων (Κφπελλο) 2-0 

23.01.2021: Απόλλων – Άρθσ 0-1 

27.01.2021: Λαμία – Απόλλων 1-0 

31.01.2021: Απόλλων – Ολυμπιακόσ 1-3 

04.02.2021: Απόλλων – ΑΕΚ (Κφπελλο) 2-1 

07.02.2021: ΠΑΟΚ – Απόλλων 2-2 

13.02.2021: Απόλλων – Ατρόμθτοσ 2-1 

Τι ακολουθεί 

17.02.2021: Απόλλων – Λαμία 

21.02.2021: Βόλοσ – Απόλλων 

27.02.2021: Απόλλων – ΟΦΗ 

08.03.2021: ΑΕΚ - Απόλλων 

14.03.2021: Απόλλων - Παναιτωλικόσ 

Οι πρώτοι ςκόρερ: Φατιόν, Ντάουντα και Σςιλοφλθσ από 4. 

Οι πρώτοι ςε ςυμμετοχζσ: Ντομίνγκεσ και Μπαξεβανίδθσ από 21, Λιςγάρασ, Κολ και Σομάσ 

από 20. 

 

Η Λαμία 

 

Η Λαμία ζχει τρία παιχνίδια λιγότερα από τισ περιςςότερεσ ομάδεσ, αυτό με τον Απόλλωνα 

που κα παίξει και τα δφο με τθν ΑΕΛ, που βάςει προγράμματοσ κα ζπρεπε να ζχουν γίνει. 

Κάνει εντυπωςιακι πορεία ςτισ τελευταίεσ αγωνιςτικζσ, ενώ ζχαςε τθν περαςμζνθ Σετάρτθ 

ςτο πρώτο ματσ του Κυπζλλου από τον ΠΑΟΚ ςτθν Σοφμπα με 5-2.    

 Η Λαμία δεν ζχει ιττα ςτα πζντε τελευταία παιχνίδια πρωτακλιματοσ, ενώ είχε 

αποφφγει τθν ιττα μόλισ ςε τρία από τα προθγοφμενα 15! 

 Πιρε επτά βακμοφσ ςτα πζντε τελευταία, ενώ είχε πζντε ςτα 14 πρώτα! 

 Επίςθσ θ Λαμία ζχει πάρει 10 βακμοφσ ςτα εννζα τελευταία παιχνίδια τθσ ενώ είχε 

δφο ςτα δζκα πρώτα. Αυτι θ οκτάδα αγώνων ξεκίνθςε με τθ νίκθ επί του Άρθ, ςτο 

ντεμποφτο του Μιχάλθ Γρθγορίου ςτον πάγκο τθσ Λαμίασ. 

 Ζχει τρεισ ιττεσ ςτα εννζα τελευταία, ενώ είχε οκτώ ςτα δζκα πρώτα. 

 Ζχει κερδίςει δφο από τα εννζα τελευταία παιχνίδια, τθσ, αφοφ δεν είχε νίκθ ςτα 

προθγοφμενα 16. 

 Ζκανε τζςςερισ ιςοπαλίεσ ςτα πζντε τελευταία, αφοφ δεν είχε καμία ςτα ζξι ςτα 

αμζςωσ προθγοφμενα. 

 Με 10 γκολ ζχει τθ χειρότερθ επίκεςθ. Ζχει πετφχει ζνα ςτα τζςςερα τελευταία και 

τρία ςτα οκτώ τελευταία. 



 Κράτθςε το «μθδζν» ςτα τζςςερα τελευταία παιχνίδια τθσ, ζςτω και αν θ ίδια 

πζτυχε ζνα. Σα τζςςερα ματσ χωρίσ γκολ είναι ρεκόρ τθσ ςτθν κατθγορία. 

 Ζχει προθγθκεί μόλισ τρεισ φορζσ ςτο πρώτο θμίχρονο. Σισ δφο με τον Άρθ και με 

τον Απόλλωνα! Ζχαςε ςτθ Θεςςαλονίκθ, αλλά κζρδιςε τα δφο ςτθν ζδρα τθσ. 

 το Κφπελλο προκρίκθκε χωρίσ αγώνα ςτα προθμιτελικά, όπου ζχαςε το πρώτο 

παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ ςτθν Σοφμπα με 5-2. 

 Ζχει αλλάξει ιδθ τρεισ προπονθτζσ, αφοφ ο Γιώργοσ Πετράκθσ απολφκθκε ςτισ 6 

Οκτωβρίου, ο Μπάμπθσ Σεννζσ ανζλαβε ςτισ 8 Οκτωβρίου, αλλά ζφυγε ςτισ 14 

Δεκεμβρίου, ενώ από τισ 15 Δεκεμβρίου είναι ο Μιχάλθσ Γρθγορίου. 

 

Η Λαμία εκτόσ ζδρασ 

Παίηει το τρίτο παιχνίδι εκτόσ ζδρασ, από τα πζντε διαδοχικά που τθσ ζφερε το πρόγραμμα. 

Ζχει βελτιωκεί κεαματικά μακριά από τθν ζδρα τθσ. 

 Πιρε ιςοπαλία ςτα τζςςερα τελευταία εκτόσ ζδρασ, αφοφ είχε χάςει τα πζντε 

πρώτα! 

 Μαηί με τον Παναιτωλικό είναι οι μοναδικζσ ομάδεσ χωρίσ νίκθ εκτόσ ζδρασ. 

 Δεν ζχει νίκθ ςτα 16 τελευταία, ζχοντασ κλείςει χρόνο από τθν τελευταία τθσ, που 

ιταν ςτισ 5 Ιανουαρίου 2020 ςτθ Νζα μφρνθ, 1-0 επί του Πανιωνίου. Για όλεσ τισ 

διοργανώςεισ δεν ζχει νίκθ εκτόσ ςε 16 παιχνίδια. 

 Από τότε ζχει εννζα ιςοπαλίεσ και επτά ιττεσ για το πρωτάκλθμα. 

 Ζχει πετφχει τρία γκολ εκτόσ ζδρασ, μόνο ο Παναιτωλικόσ ζχει λιγότερα. Με Άρθ και 

Ατρόμθτο προθγικθκε, αλλά ζχαςε με ανατροπι.  Και ςτο Βόλο ιςοφάριςε ζνα 

λεπτό μετά το γκολ που δζχτθκε. 

 Ζχει δώςει εννζα εκτόσ, τα λιγότερα από κάκε άλλθ ομάδα. 

 Δεν ζχει δεχτεί γκολ ςτα τρία τελευταία, ζςτω μζνοντασ ςτο 0-0 με Παναιτωλικό, 

Πανακθναϊκό και Αςτζρα Σρίπολθσ. Είχε δεχτεί και ςτα επτά προθγοφμενα για τθν 

κατθγορία. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

04.01.2021: Λαμία – Άρθσ 2-0 

07.01.2021: ΟΦΗ – Λαμία 2-0 

11.01.2021: Λαμία – ΑΕΚ 0-1 

14.01.2021: Ατρόμθτοσ – Λαμία 2-1 

17.01.2021: Βόλοσ – Λαμία 1-1 

24.01.2021: Παναιτωλικόσ – Λαμία 0-0 

27.01.2021: Λαμία – Απόλλων μφρνθσ 1-0 

30.01.2021: Πανακθναϊκόσ – Λαμία 0-0 

06.02.2021: Λαμία – ΑΕΛ (δεν ζγινε) 

10.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία (Κφπελλο) 5-2 

13.02.2021: Αςτζρασ Σρίπολθσ – Λαμία 0-0 

Τι ακολουθεί 

17.02.2021: Απόλλων – Λαμία 

21.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία 

24.02.2021: ΑΕΛ – Λαμία 

28.02.2021: Λαμία – ΠΑ Γιάννινα 



03.03.2021: Λαμία – ΠΑΟΚ (Κφπελλο) 

07.03.2021: Ολυμπιακόσ – Λαμία 

14.03.2021: Λαμία - Ατρόμθτοσ 

ΟΙ πρώτοι ςκόρερ: Ρόμανιτσ, Ντζλετιτσ, Αραμποφλι και Καραμάνοσ από 2. 

ΟΙ πρώτοι ςε ςυμμετοχζσ: Αντζτηο 20, Καραμάνοσ και Ρόμανιτσ από 18. 

 

Μεταξφ τουσ 

Οι δφο ομάδεσ παίηουν το ματσ του πρώτου γφρου, αφοφ ζπαιξαν ςτισ 27 Ιανουαρίου του 

δεφτερου ςτθ Λαμία, με τουσ γθπεδοφχουσ να ςυνεχίςουν τθν μικρι παράδοςθ που ζχουν 

δθμιουργιςει. 

 Η Λαμία ζχει κερδίςει και τα τρία τελευταία παιχνίδια μεταξφ τουσ ςτθν κατθγορία. 

 Ο Απόλλων δεν ζχει κερδίςει ποτζ, αφοφ και τα δφο πρώτα το 2017-18, όταν 

ανζβθκαν μαηί ςτθν κατθγορία ιταν ιςόπαλα. 

 Ο Απόλλων ζχει πετφχει δφο γκολ ςτα πζντε παιχνίδια, ενώ θ Λαμία επτά. 

 Η Λαμία ζχει κερδίςει τρία πζναλτι ςτα πζντε παιχνίδια, ενώ ο Απόλλων ζχει μια 

αποβολι. 

Νίκεσ Απόλλωνα: 0 

Ιςοπαλίεσ: 2 

Νίκεσ Λαμίασ: 3 

 

Με γηπεδοφχο τον Απόλλωνα Σμφρνησ 

Σο πρώτο τουσ παιχνίδι για τθ Super League ςτθ Ριηοφπολθ ιλκε ιςόπαλο με δφο γκολ ςτα 

τελευταία λεπτά. 

Και το δεφτερο, ςτθν τελευταία αγωνιςτικι του 2018-19 το κζρδιςε με 3-0 θ Λαμία, για να 

εξαςφαλίςει τον άτυπο τίτλο τθσ καλφτερθσ ομάδασ τθσ περιφζρειασ ςτθ ςεηόν. 

Νίκεσ Απόλλωνα: 0 

Ιςοπαλίεσ: 1 

Νίκεσ Λαμίασ: 1 

 

Στο πρώτο παιχνίδι  

27.01.2021: Λαμία – Απόλλων μφρνθσ 1-0 

(13’ ςουτ Καραμάνοσ) 

Το τελευταίο παιχνίδι 

04.05.2019: Απόλλων μφρνθσ – Λαμία 0-3 

(50’ πζναλτι Μπαράλεσ, 62’ ςουτ Μπερτόλιο, 70’ αυτογκόλ Οριχουζλα) 


