
Προαναγγελία ΟΦΗ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

Μετά το βαθμό που πήρε στο Βόλο και σταμάτησε το σερί των δέκα ηττών, ο ΟΦΗ 

«καίγεται» πλέον για τη νίκη με αντίπαλο τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Ηπειρώτες νίκησαν 

τον Ατρόμητο και πάτησαν την κορυφή της βαθμολογίας των Playouts.  

 

Ο ΟΦΗ 

Ξεκίνησε τα Playouts με ισοπαλία στο Βόλο, σταματώντας το εφιαλτικό σερί των δέκα 

ηττών, με το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 

 Απέφυγε την ήττα με το 0-0 στο Βόλο, μετά από 10 ήττες στη σειρά. Είχε να πάρει 

βαθμό από τις 10 Ιανουαρίου, όταν είχε φέρει ισοπαλία με τον Ατρόμητο. 

 Δεν έχει νίκη στα 12 τελευταία, μετά από αυτή επί της Λαμίας στις 7 Ιανουαρίου. 

Πριν από αυτά τα 12 παιχνίδια, είχε τέσσερις νίκες σε επτά. 

 Η ισοπαλία στο Βόλο είναι η μοναδική στα 11 τελευταία και μόλις δεύτερη στα 22 

τελευταία. Είχε τρεις στα πέντε πρώτα. 

 Έχει σκοράρει σε τρία από τα έξι τελευταία, αφού δεν είχε σκοράρει στα έξι αμέσως 

προηγούμενα για το πρωτάθλημα, πάνω από 10 ώρες παιχνιδιού. 

 Έτσι τώρα έχει σκοράρει σε τρία από τα 12 τελευταία, ενώ είχε σκοράρει στα 10 

από τα 15 πρώτα της σεζόν. 

 Έχει πετύχει τέσσερα γκολ στα 12 τελευταία, ενώ είχε 18 γκολ στα 15 πρώτα.  

 Σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο στα δύο από τα τέσσερα τελευταία, αφού δεν το είχε 

κάνει στα οκτώ προηγούμενα. 

 Κράτησε το «μηδέν» στο Βόλο μετά από 10 παιχνίδια. Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 

τέσσερα από τα 27 παιχνίδια του. Τα τρία σε διάστημα ενός μήνα, 12 Δεκεμβρίου 

και 7 και 10 Ιανουαρίου. 

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

και της Θεσσαλονίκης έχει τρεις ισοπαλίες και εννέα ήττες. 

 Στις 8 Μαρτίου ανέλαβε την ομάδα ο Νίκος Νιόπλιας, αντικαθιστώντας το Γιώργο 

Σίμο, που ήταν στον πάγκο της ομάδα από το καλοκαίρι του 2019. 

 

Ο ΟΦΗ εντός έδρας 

Το «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» κάθε άλλο παρά όπλο του είναι στη σεζόν. 

 Έχει χάσει τα πέντε τελευταία στην έδρα του και επτά από τα οκτώ τελευταία, με 

εξαίρεση τη νίκη επί της Λαμίας. 

 Οι πέντε σερί ήττες είναι αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία.  

 Έχει οκτώ ήττες στην έδρα του, καμία ομάδα δεν έχει περισσότερες, μόνο ο 

Απόλλων έχει επίσης οκτώ. 

 Μάζεψε εννέα βαθμούς, ενώ πέρσι στην κανονική διάρκεια είχε συγκεντρώσει 26. 

 Έχει κάνει δύο νίκες, με ΠΑΣ Γιάννινα και Λαμία, που είναι και οι μοναδικές στα 17 

τελευταία εντός έδρας! 

 Ξεκίνησε με τρεις ισοπαλίες στην έδρα του, αλλά δεν έκανε άλλη σε 10 παιχνίδια, 

αφού ακολούθησαν δύο νίκες και οκτώ ήττες. 

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

μοναδικό από τα 16 τελευταία στο Ηράκλειο, που κράτησε το «μηδέν». 

 Στα δύο τελευταία με Βόλο και ΑΕΛ σκόραρε, αφού δεν είχε βάλει γκολ στα τρία 

προηγούμενα. Δεν είχε σκοράρει στις έξι ήττες στην έδρα του, μέχρι που έβαλε 

γκολ σε Βόλο και ΑΕΛ. 



 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Οι δέκα διαδοχικές ήττες που έκανε ως το τέλος της κανονικής περιόδου είναι 

αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία. 

 Τερμάτισε με 15 βαθμούς λιγότερους από την περσινή κανονική περίοδο και οκτώ 

θέσεις πιο χαμηλά. 

 Έκανε τις περισσότερες ήττες στο πρωτάθλημα, 17, μια παραπάνω από την ΑΕΛ,  

που είχε 16. 

 Δέχτηκε 43 γκολ στην κανονική περίοδο, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στο 

πρωτάθλημα. 

 

Τα Playouts για τον ΟΦΗ 

20.03.2021 Βόλος  - ΟΦΗ 0-0 

03.04.2021 ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 

10.04.2021 Απόλλων - ΟΦΗ 

17.04.2021 ΟΦΗ - Ατρόμητος 

24.04.2021 ΑΕΛ - ΟΦΗ 

08.05.2021 Λαμία - ΟΦΗ 

15.05.2021 ΟΦΗ - Παναιτωλικός 

Περισσότερα γκολ: Στάρτζεον και Σαρδινέρο από 5. 

Περισσότεροι αγώνες: Κοροβέσης και Ουές από 29, Στάρτζεον 27. 

 

Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

Το εντυπωσιακό φινάλε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος συνεχίστηκε στα 

Playouts, όπου νίκησε τον Ατρόμητο στους «Ζωσιμάδες». Πέρασε στην κορυφή της 

βαθμολογίας, ενώ παράλληλα βρίσκεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. 

 Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα είναι αήττητος στα επτά τελευταία επίσημα παιχνίδια του, 

μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, που το χρησιμοποίησε ως έδρα. Έχει έξι 

νίκες και μια ισοπαλία σε αυτά!   

 Αυτή η ήττα από τον ΠΑΟΚ είναι και η μοναδική στα 10 τελευταία, όπου έχει οκτώ 

νίκες και μια ισοπαλία! Και οι οκτώ νίκες είναι με ένα γκολ διαφορά! 

 Έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία επίσημα παιχνίδια του 

 Το σερί του ενισχύουν οι τρεις νίκες στο Κύπελλο, αλλά και μόνο στο πρωτάθλημα 

έχει κάνει εντυπωσιακό σερί, αφού δεν έχασε τα πέντε τελευταία. Μέχρι τότε δεν 

είχε καταφέρει να μείνει ούτε για τρία παιχνίδια αήττητος! 

 Έχει κάνει έξι νίκες στα εννέα τελευταία του, αφού δεν είχε καμία στα επτά 

προηγούμενα. 

 Έχει κάνει εννέα νίκες στο πρωτάθλημα, τις πέντε από αυτές εκτός έδρας! 

 Κέρδισε τα τρία τελευταία με Παναθηναϊκό, Αστέρα Τρίπολης και Ατρόμητο. Είχε να 

κάνει τρεις διαδοχικές νίκες από τον Οκτώβριο του 2016. 

 Η ήττα από τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα επτά τελευταία, όπου έχει πέντε νίκες 

και μια ισοπαλία. 

 Έχει μια ισοπαλία στα 11 τελευταία. Και οι τρεις τελευταίες ισοπαλίες του είναι 0-0. 

 Δεν έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια του για  το πρωτάθλημα. 

 Η νίκη του με τον Παναιτωλικό είναι η μοναδική με ανατροπή. Σε επτά από τις 

εννέα νίκες του προηγήθηκε από το πρώτο ημίχρονο. 



 Παρουσιάζεται καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο αφού έχει πετύχει 16 από τα 24 

γκολ του σε αυτό. Αντίθετα αμυντικά ακολουθεί τον κανόνα, αφού έχει δεχτεί 8 

γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 18 στο δεύτερο. 

 Έχει προηγηθεί σε 16 παιχνίδια του, αλλά δεν νίκησε τα επτά από αυτά, 

περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα! Έχει χάσει 18 βαθμούς ως τώρα σε αγώνες που 

έχει προηγηθεί, περισσότερους από κάθε άλλη ομάδα. 

 

Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας 

Ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα, κάνοντας ρεκόρ 

νικών εκτός έδρας και έχοντας θετική διαφορά τερμάτων! 

 Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα έμεινε αήττητος στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του εκτός 

έδρας, παίρνοντας 10 βαθμούς σε αυτά, ενώ είχε μόλις ένα βαθμό στα πέντε 

προηγούμενα!  

 Έχει μια ήττα στα έξι τελευταία, αυτή από τον Ολυμπιακό, αφού είχε χάσει και τα 

τρία αμέσως προηγούμενα στο τέλος του 2020. 

  Έχει πέντε νίκες εκτός έδρας, τρεις στην Αθήνα και αυτές στο Αγρίνιο και την 

Τρίπολη. 

 Έχει σκοράρει σε τρία από τα επτά τελευταία, μόνο αυτά που νίκησε. Είχε πετύχει 

γκολ και στα έξι πρώτα. Ωστόσο πήρε μόνο επτά βαθμούς στα έξι πρώτα και 11 στα 

επτά τελευταία, παρά τα λιγότερα γκολ. Αυτό συμβαίνει γιατί αν και σκόραρε δεν 

νικούσε, ενώ τελευταία δεν σκοράρει στα παιχνίδια που δεν νικά! 

 Κράτησε το «μηδέν» σε τέσσερα από τα έξι τελευταία, ενώ είχε δεχτεί γκολ στα έξι 

από τα επτά πρώτα. 

 Έχει δεχτεί τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 10 στο δεύτερο. Αντίθετα έχει πετύχει 

10 στο πρώτο ημίχρονο και τέσσερα στο δεύτερο! 

 Τα γκολ του εκτός έδρας έχουν θετικό πρόσημο, 14 υπέρ και 13 κατά.  

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Ισοφάρισε το ρεκόρ νικών του εκτός έδρας με πέντε, αλλά με τους λιγότερους 

αγώνες, 13. Το προηγούμενο, το 2015-16 ήταν σε 15 αγώνες.  

 Στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας μάζεψε 16 βαθμούς, ενώ 

στα 18 πρώτα είχε μόλις 15 βαθμούς! Έκανε εντυπωσιακή πορεία στο τέλος. 

 

Τα Playouts για τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

20.03.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος 1-0 

03.04.2021: ΟΦΗ - Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα 

07.04.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 

12.04.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία 

17.04.2021: Βόλος - Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα 

24.04.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 

28.04.2021: Ολυμπιακός - Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 

08.05.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων 

15.05.2021: ΑΕΛ - Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα 

Περισσότερα γκολ: Παμλίδης 7, Ελευθεριάδης 5.  

Περισσότεροι αγώνες: Καρτάλης και Παμλίδης από 30, Πέρσμαν 29. 

 

Μεταξύ τους 



Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι τους τον Φεβρουάριο στους 

«Ζωσιμάδες», που ήταν η 13η νίκη του επί του ΟΦΗ στην ιστορία τους στην κατηγορία. 

 Ο ΟΦΗ κέρδισε τα δύο από τα τρία τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα πέντε 

αμέσως προηγούμενα με τον ΠΑΣ Γιάννινα. 

 Ο ΟΦΗ είχε να κερδίσει διαδοχικά παιχνίδια από το 1987. 

 Ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει μια νίκη στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε κερδίσει τα πέντε 

από τα επτά προηγούμενα. 

  Έχουν μια ισοπαλία στα έξι τελευταία και δύο στα 11 τελευταία. 

 Στην ιστορία έχουν μείνει τα μπαράζ παραμονής του 2001, όταν ο ΟΦΗ νίκησε δύο 

φορές τυπικά γηπεδούχος στη Ρόδο και σώθηκε, ενώ είχε χάσει στα Γιάννενα 

ενδιάμεσα.  

 Οι δύο από τις πιο πετυχημένες και ιστορικές ομάδες της περιφέρειας έχουν δώσει 

συναρπαστικά παιχνίδια στο παρελθόν. Στις 6 Απριλίου 2019 οι δύο ομάδες 

προσπαθούσαν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Ο ΟΦΗ ήταν τέσσερις βαθμούς 

πίσω από τον ΠΑΣ και κατάφερε να επικρατήσει με 1-0. Έτσι πλησίασε στο βαθμό 

και στη συνέχεια τον ξεπέρασε, με αποτέλεσμα ο ΠΑΣ να πέσει και ο ΟΦΗ να 

κρατηθεί στην κατηγορία στα πλέι άουτ με τον Πλατανιά. 

 

Νίκες ΟΦΗ: 16 

Ισοπαλίες: 12 

Νίκες ΠΑΣ Γιάννινα: 13 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον ΟΦΗ 

Ο ΟΦΗ κυριαρχεί στην ιστορία τους στο Ηράκλειο, έχοντας κερδίσει τα δύο τρίτα των 

αγώνων τους. Το κατάφερε και στα δύο τελευταία. 

 Ο ΟΦΗ κέρδισε τα δύο τελευταία και τρία από τα πέντε τελευταία. Στα άλλα δύο 

έχουν μια ισοπαλία και ο ΠΑΣ μετράει μια νίκη, χωρίς αγώνα όμως, το 2015, όταν ο 

ΟΦΗ είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.  

 Οι άλλες δύο νίκες του ΠΑΣ είναι το 1977 και το 2012.  

 Η πρώτη από τις τρεις νίκες του ΠΑΣ στο Ηράκλειο ήταν στις 16 Ιανουαρίου 1977 

ήταν η πρώτη τους συνάντηση στη μεγάλη κατηγορία. Ο ΟΦΗ του Νίκου 

Αλέφαντου είχε προηγηθεί στο 19' με σουτ του Δημήτρη Παπαδόπουλου, αλλά στο 

δεύτερο ημίχρονο ο Σέρχιο Εσπινόζα πέτυχε δύο γκολ, με κεφαλιά στο 51' και σουτ 

στο 84' για να νικήσει με 2-1 ο ΠΑΣ. 

 Και οι τέσσερις ισοπαλίες που έγιναν στην ιστορία τους στο Ηράκλειο ήταν όλες με 

1-1. 

 

Νίκες ΟΦΗ: 14 

Ισοπαλίες: 4 

Νίκες ΠΑΣ Γιάννινα: 3 

 

Τα παιχνίδια τους στην κανονική περίοδο 

29.11.2020: ΟΦΗ – ΠΑΣ Γιάννινα 2-1 

(20’ σουτ Στάρτζεον, 68’ πέναλτι Νέιρα – 45’ σουτ Ελευθεριάδης) 

21.02.2021: ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ 1-0 

(4’ κεφαλιά Παμλίδης) 


