
Προαναγγελία Λαμία – Βόλος 

Προερχόμενη από τη μεγάλη νίκη στο Αγρίνιο, η Λαμία θέλει να εκμεταλλευθεί μαζί με τη 

φόρα της και την έδρα της. Ξέρει ότι μια νίκη επί του Βόλου μπορεί να την φέρει πολύ 

κοντά στην ασφάλεια. Ο Βόλος ξεκίνησε πρώτος τα Playouts και θα ήθελε να μείνει εκεί.  

 

Η Λαμία 

Όχι μόνο συνέχισε την ανοδική της πορεία, αλλά πέτυχε και σπουδαία νίκη μέσα στο 

Αγρίνιο, με την πλησιέστερη ομάδα στη βαθμολογία, τον Παναιτωλικό. 

 Με επτά βαθμούς στα τρία τελευταία παιχνίδια της ανέβηκε στους 26 βαθμούς. 

 Έκανε πέντε νίκες στα 11 τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ενώ είχε κάνει 

μια στα 16 πρώτα. 

 Έχει κερδίσει έξι από τα 17 τελευταία παιχνίδια της, αφού δεν είχε νίκη στα 

προηγούμενα 16. Τα 10 στην αρχή της σεζόν και άλλα έξι από πέρσι. 

 Έχει κάνει μόλις δύο ήττες στα 13 τελευταία παιχνίδια και αυτές είναι στις έδρες 

του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.  

 Έχει έξι ισοπαλίες στα 13 τελευταία, αφού είχε δύο στα 14 πρώτα. 

 Έχει δεχτεί γκολ σε τρία από τα 12 τελευταία. Από την ΑΕΛ με το αυτογκόλ του 

Επασί, και βέβαια από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που έχασε. Στα άλλα εννέα κράτησε το 

«μηδέν». Στα πρώτα 15 είχε κρατήσει δύο φορές το «μηδέν». 

 Η Λαμία έχει συγκεντρώσει 24 βαθμούς στα 17 τελευταία παιχνίδια, από τότε που 

ανέλαβε ο Μιχάλης Γρηγορίου, ενώ είχε μόλις δύο βαθμούς στα 10 πρώτα. 

 Ακόμη έχει 21 βαθμούς στα 13 τελευταία, ενώ είχε πέντε στα πρώτα 14. 

 Πέτυχε για πρώτη φορά στη σεζόν τρία γκολ στο Αγρίνιο, και τα τρία μάλιστα στο 

πρώτο ημίχρονο! 

 Η τελευταία εντός έδρας νίκη επί της ΑΕΛ, είναι η πρώτη της Λαμίας, σε παιχνίδι 

που δεν προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο! Προηγείτο βέβαια μέχρι τις 

καθυστερήσεις του ημιχρόνου, αλλά την ισοφάρισε ο… τερματοφύλακάς της με το 

αυτογκόλ. Έχει προηγηθεί έξι φορές στο ημίχρονο και νίκησε τις πέντε. 

 

Η Λαμία εντός έδρας 

Από τα 14 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα, τα τέσσερα ήταν εντός έδρας και τα 

10 εκτός! Κατάφερε να βελτιώσει τα αποτελέσματά της και στην έδρα της για να ανέβει 

βαθμολογικά, αν και στο τελευταίο έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο. 

 Από τότε που μπήκε το 2021 σε έξι παιχνίδια στην έδρα της κέρδισε τρία και έχασε 

μόνο ένα.  

 Στα πρώτα επτά παιχνίδια της έδρας της δεν είχε νίκη, αρκούμενη σε δύο 

ισοπαλίες, ενώ είχε και πέντε ήττες.  

 Μάζεψε δηλαδή στην έδρα της δύο βαθμούς στα πρώτα επτά παιχνίδια, και 11 

βαθμούς στα έξι τελευταία! 

 Έχει πετύχει εννέα γκολ στην έδρα της, μόνο η ΑΕΛ έχει βάλει λιγότερα. 

 Έχει σκοράρει μόνο στα τρία από τα οκτώ τελευταία, δηλαδή μόνο σε αυτά που 

κέρδισε. 

 Έχει δεχτεί δύο γκολ στα έξι τελευταία, αυτά από την ΑΕΚ και την ΑΕΛ, ενώ είχε 

δεχτεί 16 στα επτά προηγούμενα παιχνίδια! 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 



 Στην αρχή του πρωταθλήματος έκανε τέσσερις σερί ισοπαλίες εντός έδρας, ρεκόρ 

στην ιστορία της στης κατηγορία. 

 Στην αρχή του 2021 έκανε το ίδιο ακριβώς εκτός έδρας, τέσσερις σερί ισοπαλίες, 

επίσης ρεκόρ της. 

 Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έμεινε αήττητη σε πέντε εκτός έδρας αγώνες, 

ρεκόρ της στην κατηγορία.   

 

Τα Playouts για τη Λαμία 

20.03.2021: Παναιτωλικός – Λαμία 0-3 

03.04.2021: Λαμία - Βόλος 

12.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Λαμία 

19.04.2021: Λαμία - ΑΕΛ 

24.04.2021: Ατρόμητος - Λαμία 

08.05.2021: Λαμία - ΟΦΗ 

15.05.2021: Απόλλων - Λαμία 

Περισσότερα γκολ: Αραμπούλι και Ντέλετιτς από 4. 

Περισσότεροι αγώνες: Αντέτζο 26, Ρόμανιτς 25, Καραμάνος 24. 

 

Ο Βόλος 

Η ομάδα του Βόλου μπήκε πρώτη στη βαθμολογία των Playouts, νικώντας 1-0 την ΑΕΚ, 

αλλά απέκτησε συγκάτοικο τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, μετά την πρώτη αγωνιστική, όπου 

έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ. 

 Κέρδισε τέσσερα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια, όσα είχε κερδίσει και στα 

πρώτα 18.  

 Έφερε ισοπαλία με τον ΟΦΗ, αφού δεν έχει καμία στα έξι προηγούμενα. Ωστόσο 

έγινε η πρώτη ομάδα, που έφτασε τις 10 ισοπαλίες στη σεζόν. 

 Έχει τρεις ισοπαλίες στα 14 τελευταία, αφού είχε επτά στα πρώτα 13. 

 Δεν έχασε και δεν δέχτηκε γκολ στα δύο τελευταία, αφού είχε χάσει τα δύο αμέσως 

προηγούμενα. 

 Έχει οκτώ ήττες στα 20 τελευταία παιχνίδια, αφού είχε μόλις μια στα πρώτα επτά 

της σεζόν.  

 Έχει πετύχει 26 γκολ, τα 16 εκτός έδρας και μόνο 10 στην έδρα του. 

 Με τη Λαμία ο Βόλος έφερε τη μοναδική ισοπαλία, 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 περισσότερα, επτά. Ο 

Βόλος έχει καταφέρει να πάρει οκτώ βαθμούς σε αγώνες που ήταν πίσω στο σκορ. 

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

 Η ήττα από τον Παναιτωλικό ήταν η δεύτερη από ομάδα εκτός πρώτης εξάδας. Έχει 

άλλη μια από τον ΟΦΗ το Νοέμβριο. 

 

Ο Βόλος εκτός έδρας 

Έχασε το τελευταίο παιχνίδι του στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό, ολοκληρώνοντας 

ωστόσο μια πετυχημένη πορεία εκτός έδρας, που του έδωσε 17 βαθμούς, ενώ πέρσι 

μάζεψε μόλις εννέα.  



 Έχασε ένα από τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας. Είχε χάσει τρία από τα πέντε 

προηγούμενα. 

 Έχασε τέσσερα από τα εννέα τελευταία, αφού δεν είχε ήττα στα τέσσερα πρώτα. 

 Η ήττα στο Αγρίνιο ήταν η πρώτη σε έδρα της περιφέρειας, αφού είχε χάσει μόνο 

από Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. 

 Ήταν αήττητος σε έξι παιχνίδια σε έδρες ομάδων της περιφέρειας, με τέσσερις νίκες 

και δύο ισοπαλίες, μέχρι το παιχνίδι του Αγρινίου. 

 Ξεκίνησε με δύο νίκες εκτός έδρας, έκανε επτά χωρίς νίκη και έκανε άλλες δύο στα 

τέσσερα τελευταία. 

 Έχει δεχτεί γκολ σε δύο από τα τέσσερα τελευταία, αφού είχε δεχτεί και στα οκτώ 

προηγούμενα. 

 Έχει πέντε ισοπαλίες εκτός έδρας στα 11 τελευταία. 

 Έχει σκοράρει στα 10 από τα 13 εκτός έδρας παιχνίδια του. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Στη δεύτερη σεζόν του στη Super League συγκέντρωσε 33 βαθμούς έναντι 27 στην 

πρώτη. 

 Ξεκίνησε την κανονική διάρκεια με τρεις νίκες σε πέντε παιχνίδια και την έκλεισε με 

τον ίδιο ακριβώς τρόπο! Ενδιάμεσα έκανε δύο νίκες σε 16 παιχνίδια! 

 Δεν έχασε τα πρώτα τέσσερα εκτός έδρας, κάνοντας ρεκόρ στην κατηγορία. 

 Από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο δέχτηκε γκολ σε οκτώ σερί παιχνίδια, ρεκόρ 

του στην κατηγορία. 

 

Τα Playouts για το Βόλο 

20.03.2021 Βόλος  - ΟΦΗ 0-0 

03.04.2021 Λαμία - Βόλος 

10.04.2021 Βόλος - Παναιτωλικός 

17.04.2021 Βόλος - ΠΑΣ Γιάννινα 

26.04.2021 Απόλλων - Βόλος 

08.05.2021 Βόλος - ΑΕΛ 

15.05.2021 Ατρόμητος – Βόλος 

Περισσότερα γκολ: Δουβίκας 13, Μπαριέντος και Περέα από 3. 

Περισσότεροι αγώνες: Δουβίκας 31, Μαρτίνες 30, Φεράρι και Ριένστρα από 29. 

 

Μεταξύ τους 

Στις 17 Ιανουαρίου στο Βόλο η Λαμία πήρε τον πρώτο της βαθμό εκτός έδρας, μετά από 

πέντε ήττες. Στον πρώτο γύρο είχε χάσει στην έδρα της. 

  Ο Βόλος δεν έχει χάσει τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους, με δύο νίκες και δύο 

ισοπαλίες εναλλάξ. 

 Η Λαμία είχε κερδίσει μόνο το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους στην κατηγορία, 

στις 4 Νοεμβρίου 2019 με 1-0 (80’ σουτ Τουράμ). Ήταν και η πρώτη της νίκη στην 

περσινή σεζόν. 

 Έπαιξαν και πέρσι στα Playouts, αλλά στο Βόλο. 

 Έχουν δύο ισοπαλίες στα τρία τελευταία. 

 Η Λαμία δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα πέντε παιχνίδια τους στο πρώτο 

ημίχρονο, ενώ ο Βόλος έχει πετύχει ένα γκολ.  



 

Νίκες Λαμίας: 1 

Ισοπαλίες: 2 

Νίκες Βόλου: 2 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τη Λαμία 

Η Λαμία κέρδισε το πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους στην έδρα της, που αναφέρεται παραπάνω, 

ενώ το φετινό το κέρδισε ο Βόλος, αφού χρειάστηκε να αποκρούσει και πέναλτι ο 

Γκαραβέλης.  

 

Νίκες Λαμίας: 1 

Ισοπαλίες: 0 

Νίκες Βόλου: 1 

 

Στην κανονική διάρκεια 

05.10.2020: Λαμία – Βόλος 1-2 

(48’ σουτ Μπιανκόνι – 24’ σουτ Δουβίκας, 64’ σουτ Δουβίκας. Στο 45’ ο Γκαραβέλης 

απέκρουσε πέναλτι του Μπιανκόνι) 

 17.01.2021: Βόλος – Λαμία 1-1 

(51’ σουτ Δουβίκας – 52’ σουτ Ντέλετιτς. Στο 68’ 2η κίτρινη Ντέλετιτς)  


