
Προαναγγελία Βόλος – Ολυμπιακός 

Την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά από δύο αγώνες, θα επιδιώξει ο 

Ολυμπιακός στο Βόλο, μετά την ευρωπαϊκή του επιτυχία. Ωστόσο η θεσσαλική ομάδα, με 

λιγότερο βαθμολογικό άγχος, χάρη στις δύο τελευταίες νίκες, θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της 

σε μια αγωνιστική πρόκληση. 

 

Ο Βόλος 

Με τη νίκη του επί του Απόλλωνα Σμύρνης, ο Βόλος πήρε πολλές αποστάσεις από τις 

ομάδες που ανησυχούν βαθμολογικά. Αν και απομένουν τρεις αγωνιστικές, έχει 30 

βαθμούς, κάνοντας ήδη καλύτερη σεζόν, από την πρώτη του περσινή, που τελείωσε με 27 

βαθμούς. 

 Ο Βόλος κέρδισε τα δύο τελευταία παιχνίδια του, ενώ είχε συνολικά δύο νίκες στα 

16 προηγούμενα παιχνίδια του! 

 Κέρδισε τρία από τα έξι τελευταία, ενώ είχε τέσσερις νίκες στα 17 προηγούμενα. 

 Ξεκίνησε με τρεις νίκες στα πέντε πρώτα. 

 Έχασε μια φορά στα επτά πρώτα παιχνίδια του, ενώ έκανε έξι ήττες στα 16 

τελευταία. 

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

στα 10 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 και ο Ατρόμητος έχουν 

καταφέρει κάτι ανάλογο. Ο Βόλος έχει καταφέρει να πάρει οκτώ βαθμούς σε 

αγώνες που ήταν πίσω στο σκορ. 

 Έχει πετύχει 24 γκολ, τα 16 εκτός έδρας και μόνο οκτώ στην έδρα του. 

 Έχει μαζέψει 17 βαθμούς εκτός έδρας και 13 στην έδρα του. 

 Με εξαίρεση αυτή από τον ΟΦΗ το Νοέμβριο εντός έδρας, οι άλλες 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 εντός έδρας 

Νίκησε τον Απόλλωνα και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του στην κατηγορία, 

που κερδίζει παιχνίδι στην έδρα του με δύο γκολ διαφορά! Και οι οκτώ εντός έδρας νίκες 

του, από το καλοκαίρι του 2019 που ανέβηκε ήταν στο γκολ. 

 Νίκησε τον Απόλλωνα, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, όπου είχε δύο ήττες και 

μια ισοπαλία. 

 Τώρα έχει μια νίκη στα τέσσερα τελευταία και δύο στα οκτώ τελευταία. 

 Έχει πετύχει μόλις οκτώ γκολ στην έδρα του σε 11 παιχνίδια, μόνο η ΑΕΛ και η 

Λαμία έχουν βάλει λιγότερα στην έδρα τους. Ο Βόλος δεν έχει σκοράρει σε πέντε 

παιχνίδια της έδρας του. 



 Μόνο με τον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Απόλλωνα κατάφερε να πετύχει δύο γκολ στο 

Πανθεσσαλικό 

 Χάνοντας από τον Παναθηναϊκό και τον Αστέρα Τρίπολης, ο Βόλος έκανε για πρώτη 

φορά δύο διαδοχικά ίδια αποτελέσματα στην έδρα του. 

 Έχει πετύχει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ατρόμητο και τον Απόλλωνα. Τα 

άλλα έξι τα έχει βάλει στο δεύτερο. 

 

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 

14.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος 1-2 

21.02.2021: Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 2-0 

Τι ακολουθεί 

01.03.2021: Βόλος – Ολυμπιακός 

04.03.2021: Βόλος – ΑΕΚ (Κύπελλο) 

07.03.2021: Παναιτωλικός – Βόλος 

14.03.2021: Βόλος - ΑΕΚ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Δουβίκας 11, Μπαριέντος και Περέα από 3. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Δουβίκας 26, Μαρτίνες, Ριένστρα και Φεράρι από 25. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Ήττα με ήττα έχουν διαφορά. Πριν από δύο εβδομάδες αυτή από τον Παναθηναϊκό 

στερούσε από τον Ολυμπιακό το αήττητο στο πρωτάθλημα. Αυτή όμως της περασμένης 

Πέμπτης στην Ολλανδία, ήταν μια ήττα που δεν κόστισε, αντίθετα με τη λήξη 

πανηγυρίστηκε η μεγάλη πρόκριση στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ, όπου θα αντιμετωπίσει 

την Άρσεναλ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αποχαιρετά το Φεβρουάριο συνεχίζοντας και στους 

τρεις στόχους του. 

 Παρά την πρώτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα, αυτή από τον Παναθηναϊκό με 

2-1 στο «Απόστολος Νικολαϊδης», και την εντός έδρας ισοπαλία με τον Άρη, 

παραμένει 12 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ. 

 Δεν νίκησε δύο διαδοχικά παιχνίδια για πρώτη φορά από τον Δεκέμβρη του 2019.  

 Η ήττα από τον Παναθηναϊκό είναι η μοναδική στα 25 τελευταία του για το 

πρωτάθλημα, με 20 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. 

 Έχει 18 νίκες στο πρωτάθλημα Super League Interwetten, πέντε τουλάχιστον 

περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. 

 Έχασε από τον Παναθηναϊκό, αφού είχε μια ήττα στα προηγούμενα 67! Τώρα έχει 

δύο στα τελευταία 69. 

 Ο Παναθηναϊκός του σταμάτησε και ένα σερί πέντε νικών. 



 Και οι τέσσερις ισοπαλίες του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι με σκορ 1-1. 

 Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει και στα 25 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος μετά 

την περσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στα πλέι άουτ. 

  Έχει πετύχει 55 γκολ, 11 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει 

πετύχει πάντως 14 γκολ στα οκτώ τελευταία, αφού είχε πετύχει 21 στα έξι 

προηγούμενα. 

 Έχει πετύχει δέκα φορές τουλάχιστον τρία γκολ και τις πέντε από αυτές 

τουλάχιστον τέσσερα.   

 Ξεκίνησε χωρίς να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα έξι πρώτα παιχνίδια, αλλά 

τώρα έχει σκοράρει στα 12 από τα 17 τελευταία πρώτα ημίχρονα. Ωστόσο έχει 

μόλις 17 γκολ στο πρώτο ημίχρονο έναντι 39 στο δεύτερο. 

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με 11 γκολ, με οκτώ από αυτά να τα δέχεται στα 

τελευταία 13 παιχνίδια. 

 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν είχε συμβεί στα 24 

προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι τώρα το μοναδικό από τα 26 

τελευταία που συνέβη. 

 Ο Παναθηναϊκός έγινε η πρώτη ομάδα, που νίκησε τον Ολυμπιακό, μετά τις 21 

Οκτωβρίου 2018, όταν το είχε κάνει ο ΟΦΗ, εξαιρούμενου του ΠΑΟΚ. Ενδιάμεσα, 

σε 80 παιχνίδια μόνο ο ΠΑΟΚ τον είχε νικήσει. 

 Στο Κύπελλο προκρίθηκε εύκολα επί του Παναιτωλικού, νικώντας τον δύο φορές με 

3-0. Ξεκίνησε τα προημιτελικά με νίκη εντός επί του Άρη με 2-1. 

 Προκρίθηκε στους «16» του Europa League, αποκλείοντας την Αϊντχόφεν, και τώρα 

αντιμετωπίζει την Άρσεναλ. 

 Κατέκτησε το νταμπλ πέρσι, μετά από δύο σεζόν χωρίς τίτλο. 

 Για τρίτη σεζόν έχει στον πάγκο του τον Πορτογάλο Πέδρο Μαρτίνς. 

 

Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας 

Έχασε το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, και αυτό του στέρησε 

τόσο το αήττητο της σεζόν, αλλά και την ισοφάριση του ρεκόρ των 34 αγώνων εκτός έδρας 

χωρίς ήττα! Ρεκόρ, που ο Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει από το 2012 ως το 2014. 

 Έχασε αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας, μετά από δύο και πλέον χρόνια. Από τις 

10 Φεβρουαρίου 2019, όταν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Και ξανάχασε στις 14 

Φεβρουαρίου 2021. 

 Έχει μια ισοπαλία στα έξι τελευταία, αυτή στην Τούμπα. Και οι τρεις ισοπαλίες του 

Ολυμπιακού εκτός έδρας είναι με 1-1. 

  Έχει σκοράρει και στα 13 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος εκτός έδρας, 

 Έχει δεχτεί οκτώ γκολ εκτός έδρας, μόνο τα δύο στο πρώτο ημίχρονο, αυτό στα 

Γιάννενα και από τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης έχει δεχτεί ένα λιγότερο, επτά. 

 Με 24 γκολ έχει την καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 

06.01.2021: Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-4 

09.01.2021: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 1-2 

13.01.2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1 

17.01.2021: Ολυμπιακός – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 

20.01.2021: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 0-3 



24.01.2021: Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-1 

27.01.2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0 

31.01.2021: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 1-3 

03.02.2021: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Κύπελλο) 3-0 

07.02.2021: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 

10.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης (Κύπελλο) 2-1 

14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1 

18.02.2021: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν (Europa League) 4-2 

21.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης 1-1 

25.02.2021: Αϊντχόβεν – Ολυμπιακός (Europa League) 2-1 

Τι ακολουθεί 

01.03.2021: Βόλος – Ολυμπιακός 

04.03.2021: Άρης – Ολυμπιακός (Κύπελλο) 

07.03.2021: Ολυμπιακός – Λαμία 

11.03.2021: Ολυμπιακός – Άρσεναλ (Europa League) 

14.03.2021: ΑΕΛ – Ολυμπιακός 

18.03.2021: Άρσεναλ - Ολυμπιακός (Europa League) 

Οι πρώτοι σκόρερ: Ελ Αραμπί 19, Χασάν 11, Μασούρας 9. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Εμβιλά, Ρούμπεν Σεμέδο και Μασούρας από 32. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα δύο παιχνίδια της έδρας του, με 5-0 και 4-1, ενώ στο 

Πανθεσσαλικό οι δύο ομάδες είχαν έλθει ισόπαλες 0-0. 

Τα τέσσερα από τα εννέα γκολ του Ολυμπιακού τα έχει βάλει ο Ελ Αραμπί. 

Το μοναδικό γκολ του Βόλου, με το οποίο μάλιστα προηγήθηκε στο Νέο Φάληρο φέτος, έχει 

μπει με πέναλτι. 

 

Η ιστορία 

Νίκες Βόλου: 0 

Ισοπαλίες: 1 

Νίκες Ολυμπιακού: 2 

Με γηπεδούχο το Βόλο 

Νίκες Βόλου: 0 

Ισοπαλίες: 1 

Νίκες Ολυμπιακού: 0 

 

Στον πρώτο γύρο 

05.12.2020: Ολυμπιακός – Βόλος 4-1 

(44’ κεφαλιά Μασούρας, 66’ σουτ Ελ Αραμπί, 80’ σουτ Ελ Αραμπί, 90’ σουτ Ελ Αραμπί – 11’ 

πέναλτι Μπαριέντος) 

Πέρσι  

22.12.2019: Βόλος – Ολυμπιακός 0-0 

 


