
Προαναγγελία Βόλος – Παναιτωλικός 

Αν και έμεινε στην ισοπαλία με ΟΦΗ και Λαμία, ο Βόλος είναι στην κορυφή της 

βαθμολογίας των Playout και φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, που δίνει μάχη για την παραμονή 

του και ψάχνει την πρώτη του νίκη από τότε που επικράτησε του σημερινού του αντίπαλου 

στο Αγρίνιο. Ίσως είναι η κρισιμότερη ώρα για να κάνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη 

σεζόν. 

 

Ο Βόλος 

Ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες τα  Playout και παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο 

Παναιτωλικός είναι η τελευταία ομάδα που τον νίκησε. 

 Κέρδισε τρία από τα τελευταία επτά παιχνίδια του, ενώ είχε πέντε νίκες στα πρώτα 

21. 

 Έκανε δύο ισοπαλίες στα  Playout, αφού δεν έχει καμία στα έξι προηγούμενα. 

Ωστόσο έχει τώρα 11 ισοπαλίες, τις περισσότερες από όλες τις ομάδες. 

 Έχει δύο ισοπαλίες στα οκτώ τελευταία, αφού είχε εννέα στα πρώτα 20. 

 Είναι αήττητος στα τρία τελευταία παιχνίδια, αφού είχε χάσει τα αμέσως δύο 

προηγούμενα. 

 Έχει οκτώ ήττες στα 21 τελευταία παιχνίδια, αφού είχε μόλις μια στα πρώτα επτά 

της σεζόν. 

 Ο Βόλος έχει επτά ισοπαλίες με γκολ. Στις δύο με τη Λαμία προηγήθηκε και 

ισοφαρίστηκε, ενώ στις άλλες πέντε 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 

περισσότερα, επτά. Ο Βόλος έχει καταφέρει να πάρει οκτώ βαθμούς σε αγώνες που 

ήταν πίσω στο σκορ. 

 Έχει μαζέψει 18 βαθμούς εκτός έδρας και 17 στην έδρα του. 

 Έχει πετύχει 27 γκολ, τα 17 εκτός έδρας και μόνο 10 στην έδρα του. 

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

άλλη μια από τον ΟΦΗ το Νοέμβριο. 

 Από το καλοκαίρι έχει προπονητή τον Μιγκέλ Άνχελ Λόπεθ. 

 

Ο Βόλος εντός έδρας 

Ξεκίνησε τα Playout με ισοπαλία με τον ΟΦΗ, αφού είχε τελειώσει την κανονική περίοδο με 

τη νίκη επί της ΑΕΚ. 

 Έκανε δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία, όσες είχε συνολικά και στα 10 πρώτα.  

  Έκανε τρεις ήττες στα έξι τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε δύο ήττες στα οκτώ πρώτα. 

  Η νίκη επί της ΑΕΚ ήταν η 10η στην ιστορία του στη Super League εντός έδρας και 9η 

με ένα γκολ διαφορά. Η προηγούμενη νίκη με 2-0 επί του Απόλλωνα, ήταν η πρώτη 

στην ιστορία του στην κατηγορία εντός έδρας, με δύο γκολ διαφορά 

 Έφερε ισοπαλία με τον ΟΦΗ, αφού δεν είχε στα πέντε προηγούμενα. 

 Τώρα έχει μια ισοπαλία στα έξι τελευταία, αφού είχε τέσσερις στα οκτώ πρώτα. 

 Δεν σκόραρε με τον ΟΦΗ, αφού είχε σκοράρει στα τρία προηγούμενα. 

 Τώρα έχει σκοράρει στα τρία από τα τέσσερα τελευταία, αφού είχε πετύχει γκολ 

στα πέντε από τα 10 πρώτα. 

 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. Είναι και η μοναδική φορά 

που έχει συμβεί στη σεζόν. 

 

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. 

 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. 

Αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, αφού έχασε 4-2 στην Αθήνα και νίκησε 1-0 στο Βόλο.  

 

Τα Playouts για το Βόλο 

20.03.2021 Βόλος  - ΟΦΗ 0-0 

03.04.2021 Λαμία – Βόλος 1-1 

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 32, Μαρτίνες 31, Φεράρι και Ριένστρα από 30. 

 

Ο Παναιτωλικός 

Πήρε την ισοπαλία στη Λάρισα, που τον κράτησε στην 13η θέση, και παίζει πάλι στη 

Θεσσαλία. Η ήττα από τη Λαμία στο Αγρίνιο με το ευρύ 3-0 τον άφησε πάντως πολύ πίσω. 

 Ο Παναιτωλικός έκανε δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία της κανονικής περιόδου, 

όσα είχε κερδίσει σε όλο το προηγούμενο πρωτάθλημα, για να ανασάνει 

βαθμολογικά. 

 Ωστόσο δεν κέρδισε τα δύο πρώτα στα Playout.  

 Έχει τώρα δύο νίκες στα έξι τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα οκτώ προηγούμενα.  

 Ξεκίνησε με 10 παιχνίδια χωρίς νίκη, αλλά κέρδισε τα τέσσερα από τα 18 επόμενα. 

 Έχει χάσει τρία από τα επτά τελευταία, αφού είχε πέντε ήττες στα επτά 

προηγούμενα. 

 Έχει χάσει τρία από τα πέντε τελευταία, αφού είχε χάσει δύο από τα έξι 

προηγούμενα. 

 Έφερε ισοπαλία στη Λάρισα, αφού δεν είχε άλλη στα πέντε προηγούμενα. Έχει δύο 

στα εννέα τελευταία, αφού είχε τέσσερις στα αμέσως πέντε προηγούμενα. 

 Έχει εννέα ισοπαλίες, οι πέντε με 0-0. 

 Έχει πετύχει 14 γκολ, τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Στα 14 τελευταία παιχνίδια του δεν έχει ξεπεράσει το ένα γκολ. Μόλις δύο φορές 

στη σεζόν πέτυχε δύο γκολ, στις νίκες του με ΑΕΛ και ΟΦΗ εντός έδρας. 



 Έχει χάσει τρία πέναλτι από τα οκτώ που έχει κερδίσει. Τα δύο τα έχασε στις δύο 

πρώτες νίκες του με ΑΕΛ και ΟΦΗ! Μάλιστα ο Παναιτωλικός έχει εκτελέσει οκτώ 

πέναλτι, με έξι διαφορετικούς παίκτες. 

 Προπονητής του είναι ο Τραϊανός Δέλλας, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, 

αναλαμβάνοντας στις 10 Νοεμβρίου 2020. Είχε ξεκινήσει τη σεζόν ο Μάκης Χάβος. 

 

Ο Παναιτωλικός εκτός έδρας 

Ξεκίνησε με ισοπαλία στη Λάρισα τα Playout, αφού είχε χάσει τα δύο τελευταία της 

κανονικής περιόδου στη Λάρισα και τη Ριζούπολη. 

 Δεν έχει κερδίσει σε 15 επίσημα εκτός έδρας παιχνίδια στη σεζόν. Τα 14 για το 

πρωτάθλημα. 

 Έχει να κάνει «διπλό» από τις 11 Ιουλίου 2020, όταν νικώντας στη Νέα Σμύρνη τον 

Πανιώνιο έκανε άλμα παραμονής στην κατηγορία. 

 Έχει χάσει τα πέντε από τα επτά τελευταία, με εξαίρεση τις ισοπαλίες που πήρε από 

τον Άρη και την ΑΕΛ. 

 Στη Λάρισα έφερε 1-1, αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ισοπαλίες του ήταν με 

0-0. Μόνο στην πρώτη είχε πάρει άλλο ένα 1-1, στη Λαμία. 

 Σκόραρε στη Λάρισα, σταματώντας ένα σερί επτά αγώνων πρωταθλήματος Super 

League Interwetten και οκτώ επίσημων εκτός έδρας χωρίς γκολ! Το γκολ του 

Βέργου απέτρεψε ένα αρνητικό ρεκόρ.  

 Το γκολ του Βέργου είναι το πρώτο εκτός έδρας από την αρχή του πρωταθλήματος, 

με το παιχνίδι να παίζεται! Και τα δύο προηγούμενα, στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ 

και το Νοέμβρη με τον Παναθηναϊκό ήταν με πέναλτι. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Είχε την πιο αδύναμη επίθεση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Super 

League Interwetten με 13 γκολ, αλλά πέντε ομάδες είχαν χειρότερη άμυνα από 

αυτόν. 

 Στο Κύπελλο αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, χάνοντας και τα δύο παιχνίδια με 

το ίδιο σκορ, 3-0. 

 Μπήκαν 45 γκολ στα παιχνίδια του στην κανονική περίοδο, λιγότερα από κάθε άλλη 

ομάδα. 

 Δεν σκόραρε σε επτά διαδοχικά παιχνίδια Super League εκτός έδρας, 

ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του, καθώς από το Νοέμβριο του 2011 ως τον Ιανουάριο 

του 2012, επίσης δεν είχε σκοράρει σε επτά διαδοχικά. 

 Η μοναδική ομάδα που δεν νίκησε εκτός έδρας στην κανονική περίοδο. 

 

Τα Playouts για τον Παναιτωλικό 

20.03.2021: Παναιτωλικός – Λαμία 0-3 

03.04.2021: ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-1 

10.04.2021: Βόλος - Παναιτωλικός  

17.04.2021: Παναιτωλικός - Απόλλων 

24.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 

08.05.2021: Παναιτωλικός - Ατρόμητος 

15.05.2021: ΟΦΗ – Παναιτωλικός 

Περισσότερα γκολ: Αριγίμπι 4, Βέργος 3. 

Περισσότεροι αγώνες: Τσιγγάρας 29, Ντάλσιο 28, Χόρχε Ντίας και Αριγίμπι 27. 



 

Μεταξύ τους 

Όταν έπαιζαν για πρώτη φορά στις 9 Νοεμβρίου 2019 στο Πανθεσσαλικό, ο Βόλος 

πετύχαινε την πρώτη νίκη με ανατροπή στην ιστορία του στη Super League. Στη συνέχεια 

δεν κέρδισε τα τέσσερα επόμενα. 

 Ο Παναιτωλικός είναι αήττητος στα τέσσερα τελευταία, με δύο νίκες και δύο 

ισοπαλίες. 

 Στα πλέι άουτ πέρσι έπαιξαν στο Αγρίνιο στην τελευταία αγωνιστική και ο 

Παναιτωλικός ήθελε τουλάχιστον την ισοπαλία για να εξασφαλίσει την παραμονή 

του. Τελικά νίκησε και πανηγύρισε την παραμονή. 

 Ο Βόλος έχει πετύχει τέσσερα γκολ, όλα στο πρώτο ημίχρονο. 

 Ο Βόλος δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία. Ο Παναιτωλικός έχει σκοράρει στα 

τέσσερα από τα πέντε. 

 Έχουν τέσσερις αποβολές στα πέντε παιχνίδια τους μέχρι τώρα, τρεις ο 

Παναιτωλικός και μια ο Βόλος. 

Νίκες Βόλου: 1 

Ισοπαλίες: 2 

Νίκες Παναιτωλικού: 2 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο το Βόλο 

Ο Βόλος επικράτησε με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους και όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω είναι η πρώτη νίκη στην ιστορία του στην κατηγορία. 

Το φετινό παιχνίδι της κανονικής διάρκειας ήταν 0-0, αφού ο Μελίσσας απέκρουσε πέναλτι 

του Ουάρντα. Μάλιστα ο Παναιτωλικός έπαιζε από το 28’ με 10 παίκτες. 

 

Νίκες Βόλου: 1 

Ισοπαλίες: 1 

Νίκες Παναιτωλικού: 0 

 

Στην κανονική περίοδο 

13.12.2020: Βόλος – Παναιτωλικός 0-0  

(Στο 28’ 2η κίτρινη Τζανακάκης. Στο 60’ ο Μελίσσας απέκρουσε πέναλτι του Ουάρντα) 

07.03.2021: Παναιτωλικός – Βόλος 1-0 

(75’ σουτ Αριγίμπι) 


