
Προαναγγελία ΠΑΟΚ - Λαμία
Μπορεί να έχουν περάσει μόλις 11 μέρες από το παιχνίδι Κυπέλλου στην Τούμπα, όπου ο
ΠΑΟΚ επικράτησε 5-2 της Λαμίας και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, στο
πρωτάθλημα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ είναι επιρρεπής στις ισοπαλίες, ενώ
Λαμία τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί εκτός έδρας. Απαντήσεις θα πάρουμε από την εξέλιξη
του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ
Νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα την περασμένη Δευτέρα στο Περιστέρι και βρίσκεται τώρα χέρι
χέρι με την ΑΕΚ και τον Άρη στη βαθμολογία. Επιθετικά βρίσκει λύσεις, ωστόσο αμυντικά
έχει δείξει αδυναμίες, ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λαμία, που του έβαλε δύο
γκολ.

 Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε αήττητος για δέκα παιχνίδια, αλλά έχασε από τα μέσα
Δεκεμβρίου τρία από τα 12 τελευταία.

 Τώρα δεν έχει χάσει τα τρία τελευταία, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Νέο
Φάληρο.

 Είχε επτά νίκες στα 10 πρώτα, αλλά έκανε μόλις πέντε στα 12 επόμενα.
 Έχει τέσσερις ισοπαλίες στα 17 τελευταία με τον Πάμπλο Γκαρσία, ενώ είχε τρεις

στα πέντε πρώτα με τον Άμπελ Φερνάντες.
 Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 41 γκολ, 14 λιγότερα από τον Ολυμπιακό και

πέντε περισσότερα από την ΑΕΚ.
 Έχει σκοράρει στα τρία τελευταία, εννέα γκολ συνολικά. Το παιχνίδι με τον

Ολυμπιακό είναι το μοναδικό από τα 11 τελευταία, που δεν πέτυχε γκολ. Έχει
σκοράρει στα 19 από τα 22.

 Έχει δεχτεί γκολ στα εννέα από τα 12 τελευταία, αν και είχε κρατήσει το «μηδέν»
στα πέντε από τα 10 πρώτα.

 Έχει δεχτεί 15 γκολ στα 12 τελευταία, αφού είχε δεχτεί πέντε στα 10 πρώτα.
 Δεν είχε δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κάποιο από τα 13 πρώτα παιχνίδια του. Στα

εννέα τελευταία έχει δεχτεί τρία από Ατρόμητο και Ολυμπιακό και δύο από ΑΕΚ και
Απόλλωνα.

 Έχει πάρει 10 βαθμούς σε παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ, περισσότερους
από κάθε άλλη ομάδα.

 Όπως και πέρσι έκανε την πρώτη του ήττα από τον Άρη.
 Στο Κύπελλο Ελλάδας προκρίθηκε επί της ΑΕΛ, νικώντας 5-0 στην Τούμπα και 2-1

στη Λάρισα. Στα προημιτελικά ξεκίνησε νίκη 5-2 επί της Λαμίας εντός έδρας.
 Από τις 30 Οκτωβρίου έχει στον πάγκο του τον Πάμπλο Γκαρσία, που αντικατέστησε

τον Άμπελ Φερέιρα.

Ο ΠΑΟΚ εντός έδρας
Η ευρεία νίκη με 5-0 επί του Παναιτωλικού δεν αποτέλεσε αρχή ενός καλού σερί για τον
ΠΑΟΚ, αφού επέστρεψε στις εντός έδρας ισοπαλίες, αυτή τη φορά μάλιστα με τον
Απόλλωνα Σμύρνης, όπου απειλήθηκε και με ήττα.

 Ο ΠΑΟΚ έφερε τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε κερδίσει τα πέντε
προηγούμενα.

 Είναι αήττητος στα 11 φετινά ματς της έδρας του, 13 επεκτείνοντας και πέρσι. Έχει
να χάσει από την 1η Ιουλίου, όταν τον νίκησε η ΑΕΚ. Έχει επτά νίκες και πέντε
ισοπαλίες στο διάστημα αυτό.



 Έχει σκοράρει και στα 11 παιχνίδια του για τη Super League Interwetten. Από τα 18
που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις δεν σκόραρε μόνο σε αυτό με τη Γρανάδα.

 Κράτησε το «μηδέν» με τον Ατρόμητο, αλλά αμέσως μετά δέχτηκε δύο γκολ από
τον Απόλλωνα και δύο από τη Λαμία στο Κύπελλο.

 Έχει δεχτεί γκολ στα πέντε από τα έξι τελευταία, ενώ είχε δεχτεί στα δύο από τα
πέντε πρώτα.

 Έχει δεχτεί επτά γκολ στα έξι τελευταία για το πρωτάθλημα, ενώ είχε δεχτεί δύο
στα πέντε πρώτα

Τα προηγούμενα παιχνίδια
03.01.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1
07.01.2021: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 3-2
10.01.2021: ΠΑΟΚ – Βόλος 3-1
13.01.2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1
17.01.2021: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3
20.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Κύπελλο) 5-0
24.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2
27.01.2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0
31.01.2021: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 5-0
03.02.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 1-2
07.02.2021: ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης 2-2
10.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία (Κύπελλο) 5-2
15.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ 0-2
Τι ακολουθεί
21.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία
27.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
03.03.2021: Λαμία – ΠΑΟΚ (Κύπελλο)
07.03.2021: ΠΑΟΚ – Άρης
14.03.2021: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
Οι πρώτοι σκόρερ: Τζόλης 15, Σφιντέρσκι 9, Ζίβκοβιτς και Σβαμπ από 6.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Τζόλης και Α. Ζίβκοβιτς από 33, Σβαμπ 32.

Η Λαμία
Την Πέμπτη πέτυχε σπουδαία νίκη μέσα στη Ριζούπολη επί του Απόλλωνα σε ένα παιχνίδι
που εκκρεμούσε από τον πρώτο γύρο. Ήταν το πρώτο της «διπλό» στη σεζόν, συνεχίζοντας
εντυπωσιακά σερί! Μάλιστα για πρώτη φορά στη σεζόν βρίσκεται σε θέση παραμονής στη
βαθμολογία, αφού ανέβηκε 12η.

 Η Λαμία έμεινε για έκτο παιχνίδι του πρωταθλήματος Super League Interewtten στη
σειρά αήττητη, πλησιάζοντας το ρεκόρ της στην κατηγορία, που είναι τα επτά.

 Στα προηγούμενα 14 μόλις τρεις φορές έμεινε αήττητη!
 Πήρε 10 βαθμούς στα έξι τελευταία, ενώ είχε πέντε στα 14 πρώτα!
 Επίσης η Λαμία έχει πάρει 13 βαθμούς στα 10 τελευταία παιχνίδια της ενώ είχε δύο

στα δέκα πρώτα. Αυτή η δεκάδα αγώνων ξεκίνησε με τη νίκη επί του Άρη, στο
ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο της Λαμίας.

 Έχει τρεις ήττες στα 10 τελευταία, ενώ είχε οκτώ στα δέκα πρώτα.
 Έχει κερδίσει τρία από τα 10 τελευταία παιχνίδια, της, αφού δεν είχε νίκη στα

προηγούμενα 16.



 Έκανε τέσσερις ισοπαλίες στα έξι τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα έξι στα
αμέσως προηγούμενα.

 Με 11 γκολ έχει τη χειρότερη επίθεση, μαζί με Παναιτωλικό και ΑΕΛ. Έχει πετύχει
δύο στα πέντε τελευταία και τέσσερα στα εννέα τελευταία.

 Κράτησε το «μηδέν» στα πέντε τελευταία παιχνίδια της, έστω και αν η ίδια πέτυχε
δύο. Τα πέντε ματς χωρίς γκολ είναι νέο ρεκόρ της στην κατηγορία, όπως ήταν και
τα τέσσερα!

 Έχει προηγηθεί μόλις τέσσερις φορές στο πρώτο ημίχρονο. Τις δύο με τον Άρη και
με τις δύο τον Απόλλωνα! Έχασε στη Θεσσαλονίκη, αλλά κέρδισε τα άλλα τρία έδρα
της.

 Αυτό σημαίνει ότι για να κερδίσει πρέπει να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο.
 Στο Κύπελλο προκρίθηκε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά, όπου έχασε το πρώτο

παιχνίδι από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 5-2.
 Έχει αλλάξει ήδη τρεις προπονητές, αφού ο Γιώργος Πετράκης απολύθηκε στις 6

Οκτωβρίου, ο Μπάμπης Τεννές ανέλαβε στις 8 Οκτωβρίου, αλλά έφυγε στις 14
Δεκεμβρίου, ενώ από τις 15 Δεκεμβρίου είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Η Λαμία εκτός έδρας
Παίζει το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι εκτός έδρας, πέμπτο στη μαζί με αυτό του Κυπέλλου.
Και έχοντας να παίξει και στη Λάρισα μεσοβδόμαδα, θα συμπληρώσει έξι στη σειρά εκτός
έδρας!

 Έκανε την πρώτη της νίκη εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, μετά από 16 αγώνες! Για
όλες τις διοργανώσεις δεν είχε νίκη σε 19 παιχνίδια! Είχε να κάνει νίκη από τις 5
Ιανουαρίου 2020 στη Νέα Σμύρνη, 1-0 επί του Πανιωνίου.

 Ξεκίνησε με πέντε ήττες, ακολούθησαν τέσσερις ισοπαλίες και τώρα ήλθε η νίκη.
 Δεν έχει δεχτεί γκολ στα τέσσερα τελευταία, κάνοντας ρεκόρ στην ιστορία της στη

Super League. Έχει τρία διαδοχικά 0-0 με Παναιτωλικό, Παναθηναϊκό και Αστέρα
Τρίπολης και τη νίκη 1-0 επί του Απόλλωνα. Είχε δεχτεί και στα επτά προηγούμενα
στο πρωτάθλημα.

 Έχει πετύχει τέσσερα γκολ εκτός έδρας, μόνο ο Παναιτωλικός έχει λιγότερα. Με Άρη
και Ατρόμητο προηγήθηκε, αλλά έχασε με ανατροπή. Και στο Βόλο ισοφάρισε ένα
λεπτό μετά το γκολ που δέχτηκε. Και με τον Απόλλωνα προηγήθηκε και το κράτησε.

Τα τελευταία παιχνίδια
04.01.2021: Λαμία – Άρης 2-0
07.01.2021: ΟΦΗ – Λαμία 2-0
11.01.2021: Λαμία – ΑΕΚ 0-1
14.01.2021: Ατρόμητος – Λαμία 2-1
17.01.2021: Βόλος – Λαμία 1-1
24.01.2021: Παναιτωλικός – Λαμία 0-0
27.01.2021: Λαμία – Απόλλων Σμύρνης 1-0
30.01.2021: Παναθηναϊκός – Λαμία 0-0
06.02.2021: Λαμία – ΑΕΛ (δεν έγινε)
10.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία (Κύπελλο) 5-2
13.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – Λαμία 0-0
17.02.2021: Απόλλων – Λαμία 0-1
Τι ακολουθεί



21.02.2021: ΠΑΟΚ – Λαμία
24.02.2021: ΑΕΛ – Λαμία
28.02.2021: Λαμία – ΠΑΣ Γιάννινα
03.03.2021: Λαμία – ΠΑΟΚ (Κύπελλο)
07.03.2021: Ολυμπιακός – Λαμία
14.03.2021: Λαμία - Ατρόμητος
ΟΙ πρώτοι σκόρερ: Αραμπούλι 3, Ρόμανιτς, Ντέλετιτς και Καραμάνος από 2.
ΟΙ πρώτοι σε συμμετοχές: Αντέτζο 21, Καραμάνος και Ρόμανιτς από 19.

Μεταξύ τους
Ο ΠΑΟΚ έχει το απόλυτο στα παιχνίδια του με τη Λαμία, με την οποία μάλιστα βρίσκεται
αντίπαλος και στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Έχει κερδίσει πριν από 10 μέρες με 5-2 στην
Τούμπα και έχει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του αγώνα της Λαμίας στις 3
Μαρτίου.

 Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα επτά παιχνίδια με αντίπαλο τη Λαμία στη Super League
Interwetten, αλλά και τέσσερα ακόμα για το Κύπελλο Ελλάδας.

 Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 16 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ η Λαμία δεν έχει σκοράρει!
 Στις 10 Ιανουαρίου στο πρώτο παιχνίδι Κυπέλλου η Λαμία ισοφάρισε δύο φορές,

σκοράροντας σε βάρος του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια. Το
προηγούμενο και μοναδικό γκολ το είχε βάλει σε παιχνίδι Κυπέλλου στις 20
Φεβρουαρίου 1985, όταν είχε χάσει στη Λαμία από τον ΠΑΟΚ με 9-1.

Νίκες ΠΑΟΚ: 7
Ισοπαλίες: 0
Νίκες Λαμίας: 0

Με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε στις 10 Φεβρουαρίου στο Κύπελλο με 5-2, κάνοντας το έξι στα έξι στην
έδρα του για όλες τις διοργανώσεις με αντίπαλο τη Λαμία.

 Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα τρία παιχνίδια πρωταθλήματος στην έδρα του.
 Έχει πετύχει δέκα γκολ στα τρία παιχνίδια, έναντι κανενός της Λαμίας.
 Και στις τρεις νίκες του ο ΠΑΟΚ έχει προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο,

πετυχαίνοντας έξι από τα 10 γκολ του σε αυτό.

Νίκες ΠΑΟΚ: 3
Ισοπαλίες: 0
Νίκες Λαμίας: 0

Στον πρώτο γύρο
29.11.2020: Λαμία – ΠΑΟΚ 0-2
(12’ σουτ Τζόλης, 64’ φάουλ Βιεϊρίνια)
Πέρσι
20.10.2019: ΠΑΟΚ – Λαμία 3-0
(2’ σουτ Μίσιτς, 6’ κεφαλιά Λημνιός, 11’ σουτ Σβιντέρσκι)


