
Προαναγγελία Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 

Μόλις δύο εβδομάδες μετά το παιχνίδι του πρώτου γύρου στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός και 

ο ΠΑΟΚ βρίσκονται και πάλι αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τον αγώνα του δεύτερου 

γύρου. Εκεί που ο ΠΑΟΚ σταμάτησε το περασμένο καλοκαίρι το αήττητο του Ολυμπιακού, 

οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να μη χάσουν το φετινό, αλλά και να κάνουν ένα ακόμα 

αποφασιστικό βήμα για να απομακρυνθούν ακόμα περισσότερο. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Μπορεί στα τελευταία παιχνίδια να βρίσκει δυσκολότερα το γκολ, ωστόσο συνεχίζει με 

θετικά αποτελέσματα και έχει ήδη πάρει διαφορά 11 βαθμών από την ΑΕΚ και 12 από τις 

δύο ομάδες  της Θεσσαλονίκης. 

 Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα Super League 

Interwetten, τα ισόπαλα με ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα με το ίδιο σκορ, 1-1. 

 Έχει κερδίσει τα τρία τελευταία μετά την ισοπαλία στην Τούμπα, όπου είναι το 

μοναδικό από τα επτά τελευταία, που δεν κέρδισε. 

 Είναι αήττητος και στα 20 τελευταία για το πρωτάθλημα, μετά  την ήττα του στο 

Νέο Φάληρο από τον ΠΑΟΚ στα περσινά πλέι οφ, στις 12 Ιουλίου 2020. Έχει 17 

νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτά. 

 Η ήττα από τον ΠΑΟΚ σταματούσε ένα αήττητο 43 αγώνων, κάτι που σημαίνει τώρα 

είναι η μοναδική του ήττα στα τελευταία 64! 

 Έχει σκοράρει και στα 20 αυτά παιχνίδια. Δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι που έχασε 

και δεν σκόραρε είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ. 

 Έχει πετύχει 45 γκολ, 13 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει 

πετύχει από ένα γκολ στα τρία τελευταία, αφού είχε πετύχει 21 στα έξι 

προηγούμενα. 

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

τώρα έχει σκοράρει στα εννέα από τα 12 πρώτα ημίχρονα. Ωστόσο έχει μόλις 13 

γκολ στο πρώτο ημίχρονο έναντι 32 στο δεύτερο. 

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με επτά γκολ, με τέσσερα από αυτά να τα δέχεται στα 

τελευταία οκτώ παιχνίδια. 

 Στα τελευταία 77 παιχνίδια για τη Super League μόνο μια ομάδα τον έχει νικήσει, ο 

ΠΑΟΚ δύο φορές! Έχει να χάσει από άλλη ομάδα από τις 21 Οκτωβρίου 2018, τον 

ΟΦΗ τότε. 

 Στο Κύπελλο ξεκίνησε με νίκη 3-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. 

 Προκρίθηκε στους «32» του Europa League, όπου αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν. 

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

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

 

Ο Ολυμπιακός εντός έδρας 

Αφού έπαιξε τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία για το πρωτάθλημα και πέντε από τα έξι 

τελευταία επίσημα εκτός έδρας, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα από τα δυσκολότερα εμπόδια 

για να κρατήσει το απόλυτο, καθώς έχει κερδίσει κα τα εννέα παιχνίδια πρωταθλήματος 

στην έδρα του. 

 Επεκτείνοντας και πέρσι έχει κερδίσει τα 10 τελευταία στην έδρα του για το 

πρωτάθλημα. 

 Η τελευταία του απώλεια ήταν στις 12 Ιουλίου 2020, όταν έχασε από τον ΠΑΟΚ το 

αήττητο της σεζόν, αλλά και ένα σερί 27 αγώνων χωρίς ήττα εντός έδρας.  



 Στα τελευταία 46 παιχνίδια της έδρας του έχει δύο ήττες και τις δύο από τον ΠΑΟΚ. 

Άλλη ομάδα έχει να τον νικήσει από τις 4 Φεβρουαρίου 2018, τρία χρόνια σχεδόν, η 

ΑΕΚ τότε. 

 Δεν έχει ισοπαλία στα 20 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στο Νέο Φάληρο, 

μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ τον Δεκέμβρη του 2019. 

 Δέχτηκε γκολ στα δύο από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, ένα από το Βόλο και 

ένα από την ΑΕΛ, αφού δεν είχε δεχτεί στα πέντε πρώτα της σεζόν. Και τα δύο γκολ 

τα δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο. 

 

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 – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 

20.01.2021: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 0-3 

24.01.2021: Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-1 

Τι ακολουθεί 

27.01.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

31.01.2021: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 

03.02.2021: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Κύπελλο) 

07.02.2021: Ολυμπιακός - ΟΦΗ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Ελ Αραμπί 15. Μασούρας και Χασάν από 6. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Εμβιλά 25, Ρούμπεν Σεμέδο και Ελ Αραμπί από 24. 

 

Ο  ΠΑΟΚ 

Είναι πλέον τέταρτος στη βαθμολογία, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ, όπου ισοφάρισε δύο 

φορές. Απέχει 12 βαθμούς από την κορυφή, αλλά ένα μόλις βαθμό από την δεύτερη θέση. 

Την πρωτοχρονιά ήταν πέντε βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, αλλά κέρδισε δύο από τα 

έξι παιχνίδια του μέσα στο 2021. 

 Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό είναι το 30ο του ΠΑΟΚ στη φετινή αγωνιστική 

περίοδο. 

 Έχει κάνει τρεις νίκες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια, αν και είχε κερδίσει και τα 

πέντε προηγούμενα, με το που ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία. 

 Δεν έκανε ήττα στα 10 πρώτα στο πρωτάθλημα, αλλά έχει χάσει τα δύο από τα 

οκτώ τελευταία. 

 Όπως και πέρσι έκανε την πρώτη του ήττα από τον Άρη. Η δεύτερη είναι από τον 

Ατρόμητο. Από εκεί και πέρα δεν έχει χάσει τα τέσσερα τελευταία. 

 Έχει δεχτεί γκολ στα επτά από τα οκτώ τελευταία, αν και είχε κρατήσει το «μηδέν» 

στα πέντε από τα 10 πρώτα. 

 Έχει δεχτεί 10 γκολ στα οκτώ τελευταία, αφού είχε δεχτεί πέντε στα 10 πρώτα. 

 Η ΑΕΚ ήταν η δεύτερη ομάδα που του έβαλε περισσότερα από ένα γκολ. Η άλλη 

ήταν ο Ατρόμητος, που του έβαλε τρία. 

 Στο Κύπελλο Ελλάδας ξεκίνησε με ένα ευρύ 5-0 εντός έδρας σε βάρος της ΑΕΛ. 

 Από τις 30 Οκτωβρίου έχει στον πάγκο του τον Πάμπλο Γκαρσία, που αντικατέστησε 

τον Άμπελ Φερέιρα. 



 

Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας 

Νίκησε στην τελευταία έξοδό του τον ΟΦΗ με 3-0, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς νίκη, από 

τα οποία μάλιστα έχασε τα δύο, από Άρη και Ατρόμητο. Ήταν για 12 παιχνίδια αήττητος, 

μέχρι να χάσει από τον Άρη στις 13 Δεκέμβρη. 

 Έχει χάσει τώρα δύο από τα 15 τελευταία παιχνίδια του, αλλά είναι τα δύο από τα 

τρία τελευταία. 

 Κράτησε το «μηδέν» στο Ηράκλειο, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα τρία 

προηγούμενα, αλλά και στα έξι από τα επτά τελευταία. 

 Έχει σκοράρει στα τρία τελευταία μετά την ήττα από τον Άρη. Αυτό είναι και το 

μοναδικό από τις οκτώ τελευταίες εξόδους του, που δεν πέτυχε γκολ. 

 

Τα  προηγούμενα παιχνίδια 

03.01.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1 

07.01.2021: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 3-2 

10.01.2021: ΠΑΟΚ – Βόλος 3-1 

13.01.2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1 

17.01.2021: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3 

20.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (Κύπελλο) 5-0 

24.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2 

Τι ακολουθεί 

27.01.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

31.01.2021: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 

03.02.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 

07.02.2021: ΠΑΟΚ – Απόλλων Σμύρνης 

Οι πρώτοι σκόρερ: Τζόλης 12, Σφιντέρσκι 7, Ζίβκοβιτς 5. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Τζόλης 28, Α. Ζίβκοβιτς και Σβαμπ 27. 

 

Μεταξύ τους 

Το παιχνίδι του πρώτου γύρου, που έγινε πριν από δύο Τετάρτες βρήκε τις δύο ομάδες 

ισόπαλες. Είναι το πέμπτο στη σειρά παιχνίδι πρωταθλήματος μεταξύ τους, που δεν νικά ο 

γηπεδούχος. Τελευταία νίκη γηπεδούχου ήταν στις 10 Φεβρουαρίου 2019 το 3-1 του ΠΑΟΚ 

στην Τούμπα. Βέβαια υπάρχουν οι δύο περσινοί ημιτελικοί του Κυπέλλου, όπου κάθε 

ομάδα κέρδισε στην έδρα της. 

 Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει τα δύο τελευταία, μετά την ήττα στην Τούμπα στα περσινά 

πλέι οφ. 

 Ο Ολυμπιακός έχει χάσει ένα από τα πέντε τελευταία για το πρωτάθλημα, αυτό 

που του στέρησε πέρσι μέσα στο Νέο Φάληρο το αήττητο στη σεζόν. 

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει δύο από τα επτά τελευταία (από το 2018) για το 

πρωτάθλημα, και τα δύο στην Τούμπα μάλιστα. Αμέσως πριν είχε κερδίσει πέντε 

από έξι παιχνίδια τους (2015-18)! 

 Η ισοπαλία πριν από δύο εβδομάδες είναι η μοναδική στα έξι τελευταία επίσημα 

και μοναδική στα τέσσερα τελευταία για το πρωτάθλημα 

 Έχουν μόλις δύο ισοπαλίες στα 13 τελευταία για το πρωτάθλημα και δύο στα 

τελευταία 17 επίσημα. Και οι δύο με σκορ 1-1. 

 Και τα δύο παιχνίδια τους γίνονται μέσα στον Ιανουάριο, αφού είχαν να παίξουν 

11 χρόνια μέσα στο μήνα αυτό αγώνα πρωταθλήματος. 



 

Νίκες Ολυμπιακού: 61 

Ισοπαλίες: 24 

Νίκες ΠΑΟΚ: 42 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό 

Η νίκη του ΠΑΟΚ στις 12 Ιουλίου δεν έκανε μόνο τη ζημιά στον Ολυμπιακό, που έχασε το 

αήττητο της σεζόν, αλλά σηματοδότησε και την πρώτη φορά στην ιστορία, που ο ΠΑΟΚ 

φεύγει από την έδρα του Ολυμπιακού αήττητος σε τρία διαδοχικά παιχνίδια. Νίκησε το 

Σεπτέμβριο του 2018, τη σεζόν που πήρε τον  τίτλο, πήρε ισοπαλία τον Δεκέμβρη του 2019 

και νίκησε στο παιχνίδι των πλέι οφ. 

 Ο ΠΑΟΚ είναι αήττητος στα τρία τελευταία του παιχνίδια στο «Γεώργιος 

Καραϊσκάκης», κερδίζοντας τα δύο από αυτά. Ενδιάμεσα έχασε στον περσινό 

ημιτελικό Κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τα τρία αμέσως προηγούμενα 

 Το 1-1 της κανονικής περιόδου πέρσι, είναι η μοναδική ισοπαλία στα τελευταία 

οκτώ όπου ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις νίκες και ο ΠΑΟΚ τρεις. 

 Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει από ένα γκολ στα τρία τελευταία, προηγούμενος σε όλα, γκολ 

που του ήταν αρκετό για να μην χάσει. 

 Ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόλις μια φορά περισσότερα από ένα γκολ στα επτά 

τελευταία παιχνίδια του, στο 2-1 του 2016. 

 Το 2005, όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε δεύτερη νίκη εκτός έδρας επί του Ολυμπιακού σε 

διάστημα μικρότερο από δύο χρόνια. Μέχρι τότε τα «διπλά» του ΠΑΟΚ απείχαν 

τουλάχιστον επτά χρόνια το ένα από το άλλο. 

 Από τις 11 νίκες που έχει στην έδρα του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει τις έξι 

στο καινούργιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» από το 2005 και μετά. Αν και στο πρώτο 

του παιχνίδι στο νέο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ είχε γνωρίσει την ήττα με 5-1. Μέχρι τότε ο 

ΠΑΟΚ είχε μόλις πέντε νίκες σε παλιό Καραϊσκάκη και «Σπύρος Λούης». 

 

Νίκες Ολυμπιακού: 44 

Ισοπαλίες: 8 

Νίκες ΠΑΟΚ: 11 

 

Στον πρώτο γύρο 

13.01.2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-1 

(51’ σουτ Ίνγκασον – 77’ κεφαλιά Μπα) 

Πέρσι στην κανονική διάρκεια 

01.12.2019: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1 

(64’ πέναλτι Βαλμπουενά – 29’ σουτ Ίνγκασον) 

Πέρσι στα πλέι οφ 

12.07.2020: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1 

(90’ κεφαλιά Μιχάι) 


