
Προαναγγελία Άρης – ΑΕΛ 

 

Νικώντας τον Απόλλωνα, ο Άρης ξαναμπήκε «σφήνα» ανάμεσα στους «δικέφαλους» και 

παραμένει ισότιμος διεκδικητής της δεύτερης τουλάχιστον θέσης της βαθμολογίας στην 

κανονική περίοδο. Αυτή η νίκη του θα αποκτήσει διπλή αξία, αν καταφέρει να επικρατήσει 

και της ΑΕΛ, που με νέο προπονητή τον Τζιανλούκα Φέστα, αναζητά βαθμούς επιβίωσης, 

καθώς κινδυνεύει να βρεθεί ακόμα και στην τελευταία θέση. 

 

Ο Άρης 

Νίκησε στη Ριζούπολη τον Απόλλωνα, αφού δεν είχε νίκη στα τρία προηγούμενα, χάνοντας 

μάλιστα δύο από αυτά. 

 

Έχει χάσει τα τρία από τα έξι τελευταία, αφού είχε μια στα 12 πρώτα του πρωταθλήματος.  

Ξεκίνησε χωρίς ήττα στα επτά πρώτα, αλλά έχει τώρα τέσσερις στα 11 τελευταία. 

Έκανε έξι νίκες στα πρώτα επτά παιχνίδια και πέντε στα 11 τελευταία. 

 

Δεν έχει χάσει ούτε βαθμό, αλλά ούτε και έχει ισοφαριστεί, σε παιχνίδι που προηγήθηκε 

στο σκορ! Και τα 10 που προηγήθηκε τα κέρδισε! Αντίθετα έχει πάρει πέντε βαθμούς σε 

παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ. 

Και στις δέκα τελευταίες νίκες του δεν έχει δεχτεί γκολ. Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί από την 

πρεμιέρα, όταν νίκησε 3-1 τη Λαμία, αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Οι επτά από τις 10 

νίκες είναι με 1-0! 

 

Δεν σκόραρε στα τέσσερα από τα έξι τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε σκοράρει και στα 

12 πρώτα! Έχει πετύχει μόλις 23 γκολ και είναι η μοναδική ομάδα που κάθε γκολ της 

αποφέρει κατά μέσο όρο περίπου ενάμισι βαθμό. Έχει 36 βαθμούς με 23 μόλις γκολ! 

 

Έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα μετά τον Ολυμπιακό, έχοντας δεχτεί 11 γκολ. Τα οκτώ στο 

πρώτο ημίχρονο και τρία στο δεύτερο. 

Η ήττα από την ΑΕΚ είναι η μοναδική του Άρη, που προέκυψε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι 

άλλες τρεις διαμορφώθηκαν από το πρώτο. 

Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 11 παιχνίδια. 

 

Αν υπολογίσουμε τους αγώνες του πρώτου γύρου, ο Άρης τερμάτισε δεύτερος στη 

βαθμολογία του. Είναι η ένατη φορά στην ιστορία του που τερματίζει πρώτος ή δεύτερος, 

αλλά πρώτη φορά από το 1986 και μετά. 

Στο Κύπελλο ξεκίνησε νικηφόρα με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην έδρα του. 

Στην Ευρώπη αποκλείστηκε στον β’ προκριματικό γύρο του Europa League από την 

ουκρανική Κόλος Κοβάλικβα. 

Από τις 21 Σεπτεμβρίου έχει στον πάγκο του τον Απόστολο Μάντζιο, που αντικατέστησε τον 

Μίκαελ Ένινγκ. 

 

Ο Άρης εντός έδρας 

Έχει χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια του, από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό με 1-0, αφού 

είχε κερδίσει τα δύο προηγούμενα, με ΠΑΟΚ και Βόλο. 

Είχε χάσει και το Νοέμβριο από τον Ολυμπιακό. 

Δεν σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια, αφού είχε πετύχει γκολ και στα επτά πρώτα. 

Είναι η πρώτη φορά που απέτυχε να σκοράρει σε δύο διαδοχικά παιχνίδια, από το 2018, 



που γύρισε στη Super League. 

Δεν έχει ισοπαλία στα επτά τελευταία, μετά από το 2-2 με τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα τον 

Σεπτέμβρη. 

Έχει πετύχει μόλις 11 γκολ, και από αυτά, μόνο τα τρία στο πρώτο ημίχρονο. 

 

Τα προηγούμενα παιχνίδια 

04.01.2021: Λαμία – Άρης 2-0 

07.01.2021: Άρης – Βόλος 2-0 

11.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης 0-0 

14.01.2021: Άρης – ΑΕΚ 0-1 

17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1 

20.01.2021: Άρης – Αστέρας Τρίπολης (Κύπελλο) 2-0 

23.01.2021: Απόλλων – Άρης 0-1 

Τι ακολουθεί… 

26.01.2021: Άρης - ΑΕΛ 

30.01.2021: Αστέρας Τρίπολης - Άρης 

07.02.2021: ΑΕΚ - Άρης 

Οι πρώτοι σκόρερ: Μπρούνο Γκάμα και Μπερτόλιο από 6. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Μπρούνο Γκάμα, Μάνος και Λόπεθ από 20. 

 

Η ΑΕΛ 

Στην Τρίπολη γνώρισε την τρίτη διαδοχική της ήττα, στο ντεμπούτο του Τζιανλούκα Φέστα 

στον πάγκο της. Ήταν η τέταρτη διαδοχική ήττα σε επίσημο.  

Έμεινε για 11ο παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς νίκη, με οκτώ ήττες και τρεις ισοπαλίες σε 

αυτά. 

Έχει να κάνει νίκη από τις 4 Νοεμβρίου, όταν επικράτησε 2-1 στα Γιάννενα. 

Αυτή είναι και η μοναδική της στο πρωτάθλημα, αλλά και στα τελευταία 21 για τη Super 

League. 

 

Η ΑΕΛ έχει σκοράρει σε οκτώ παιχνίδια της, λιγότερα από τα μισά δηλαδή. 

Μόνο στα Γιάννενα κατάφερε να ξεπεράσει το ένα γκολ σε ένα παιχνίδι. 

Δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία για το πρωτάθλημα Super League Interewtten, 

πέντε επίσημα, αν υπολογίσουμε και το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. 

Καμία ομάδα δεν έχει βάλει λιγότερα γκολ από τα εννέα που έχει βάλει η ΑΕΛ. 

Έχει πετύχει ένα μόνο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αυτό επί του Ολυμπιακού στο Νέο 

Φάληρο, και οκτώ στο δεύτερο. 

 

Έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 17 παιχνίδια της σεζόν. Μόνο στις «λευκές» ισοπαλίες στην 

έδρα της με Ατρόμητο και ΠΑΣ κράτησε το «μηδέν» στην άμυνα. Μόνο η Λαμία έχει δεχτεί 

περισσότερα γκολ από όσα η ΑΕΛ. 

 

Η ΑΕΛ έχασε το πρώτο παιχνίδι του Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 5-0. 

Μετά από αυτό το παιχνίδι ο Γιάννης Τάτσης, που στις 23 Νοεμβρίου είχε αντικαταστήσει 

το Μιχάλη Γρηγορίου, απομακρύνθηκε. Από τις 21 Ιανουαρίου ανέλαβε ο Τζιανλούκα 

Φέστα, που είχε δουλέψει και πάλι στην ομάδα τη σεζόν 2018-19. 

Από φέτος χρησιμοποιεί το Αλκαζάρ ως έδρα. 

 

Η ΑΕΛ εκτός έδρας 



Έχει χάσει και τα πέντε τελευταία εκτός έδρας, μετά τη νίκη της στα Γιάννενα επί του ΠΑΣ. 

Δεν έχασε μόνο εκεί και τέσσερις μέρες νωρίτερα, όταν πήρε ισοπαλία στο Βόλο. 

Η νίκη στα Γιάννενα είναι και η μοναδική της ΑΕΛ στα τελευταία 20 εκτός έδρας, μετά από 

εκείνη επί του Παναθηναϊκού τον Οκτώβριο του 2019. 

Έχει ακόμα 13 ήττες και έξι ισοπαλίες σε αυτά τα 20. 

Έχει μια ισοπαλία εκτός έδρας, αυτή στο Βόλο, και από τότε είναι έξι παιχνίδια χωρίς 

ισοπαλία. 

Έχει πετύχει πάντως έξι γκολ εκτός έδρας, τα διπλάσια από όσα έβαλε στην έδρα της. 

Έχει δεχτεί γκολ και στα εννέα εκτός έδρας. Τα 18 γκολ είναι περισσότερα από όσα έχει 

δεχτεί οποιασδήποτε άλλη ομάδα εκτός. 

 

Τα προηγούμενα παιχνίδια 

03.01.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1 

06.01.2021: ΑΕΛ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 0-0 

10.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0 

16.01.2021: ΑΕΛ – Απόλλων Σμύρνης 0-1 

20.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Κύπελλο) 5-0 

23.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 1-0 

Τι ακολουθεί… 

26.01.2021: Άρης - ΑΕΛ 

30.01.2021: ΑΕΛ - Βόλος 

06.02.2021: Λαμία - ΑΕΛ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Πινακάς 6. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Μπέρτος 18, Πινακάς 17. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Άρης πέρασε με 3-0 από το Αλκαζάρ στις 2 Δεκέμβρη, αφού δεν είχε κερδίσει τα τρία 

προηγούμενα με αντίπαλο την ΑΕΛ. Μάλιστα νίκησε εκτός έδρας την ΑΕΛ μετά από 30 

χρόνια! 

Η ΑΕΛ νίκησε για τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 2019, με 3-2 στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης». Ο Άρης προηγήθηκε 2-0 και η ΑΕΛ για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε 

εκτός έδρας σε αγώνα Α’ Εθνικής/Super League, που βρέθηκε δύο γκολ πίσω στο σκορ. 

Αυτή είναι και η μοναδική νίκη της ΑΕΛ στα τελευταία 12 μεταξύ  τους. 

Βέβαια σε αυτά τα 12 ο Άρης έχει τρεις νίκες, αφού κυριαρχούν οι ισοπαλίες, με οκτώ. 

Μάλιστα από τα 15 τελευταία τα 10 είναι ισόπαλα! 

Η ΑΕΛ έχει σκοράρει σε ένα από τα πέντε τελευταία, το 3-2 μέσα στη Θεσσαλονίκη. 

 

Νίκες Άρη: 23 

Ισοπαλίες: 20 

Νίκες ΑΕΛ: 12 

 

Με γηπεδούχο τον Άρη 

Με το εντυπωσιακό και ιστορικό 3-2 μέσα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», που αναφέραμε 

παραπάνω, η ΑΕΛ νίκησε στην έδρα του Άρη για πρώτη φορά από το τον Απρίλιο του 1994.  

Ήταν η τρίτη μόλις νίκη της θεσσαλικής ομάδας εκεί, με την άλλη να έχει επιτευχθεί τον 

Ιούνιο του 1981. 

Μπορεί ο Άρης να είχε να χάσει από το 1994 μέχρι το 2019 στην έδρα του, αλλά νικούσε και 

δύσκολα. Στα επτά τελευταία έχει δύο νίκες, αφού η ΑΕΛ, πέρα από τη νίκη της, έκανε και 



τέσσερις ισοπαλίες. 

 

Νίκες Άρη: 16 

Ισοπαλίες: 8 

Νίκες ΑΕΛ: 3 

 

Στον πρώτο γύρο 

02.12.2020: ΑΕΛ – Άρης 0-3 

(18’ κεφαλιά Μάνος, 73’ σουτ Μάνος, 90’ σουτ Σάντε Σίλβα) 

Πέρσι 

28.09.2019: Άρης – ΑΕΛ 2-3 

(10’ κεφαλιά Φραν Βέλεθ, 12’ σουτ Μπρούνο Γκάμα – 20΄σουτ Νούνιτς, 33’ σουτ Νούνιτς, 

74’ κεφαλιά Ουάρντα) 


