
Προαναγγελία ΑΕΛ - ΑΕΚ 

Η βαθμολογική υποχώρηση φοβίζει πλέον ιδιαίτερα τόσο την ΑΕΛ, όσο και την ΑΕΚ, με 

αποτέλεσμα το μεταξύ τους παιχνίδι να είναι υψίστης σημασίας. Η γηπεδούχος ομάδα είναι 

τελευταία, ενώ η ΑΕΚ ανησυχεί ακόμα και για τη θέση της στην τετράδα. Μπορεί ο δρόμος 

να είναι μακρύς, καθώς υπάρχουν και τα πλέι οφ και τα πλέι άουτ, ωστόσο το χαμένο 

έδαφος αποτελεί πρόβλημα για κάθε ομάδα.  

 

Η ΑΕΛ 

Το περασμένο Σάββατο ο αγώνας της στη Λαμία δεν διεξήχθη και η ΑΕΛ παίζει το πρώτο 

από τα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια που της απομένουν, ψάχνοντας για βαθμούς, που 

θα την βοηθήσουν να ξεφύγει από την τελευταία θέση. Και χρειάζεται κάτι παραπάνω από 

την ισοπαλία που είχε στο τελευταίο παιχνίδι με το Βόλο. 

 Η ισοπαλία 0-0 με το Βόλο ήταν το 13ο παιχνίδι της ΑΕΛ χωρίς νίκη κάτι που 

συμβαίνει για πρώτη φορά στην πορεία της στη μεγάλη κατηγορία. 

 Έχει εννέα ήττες και τέσσερις ισοπαλίες, από τις 4 Νοεμβρίου και μετά. Τότε 

επικράτησε 2-1 στα Γιάννενα. Αυτή είναι και η μοναδική της στο πρωτάθλημα Super 

League Interwetten, αλλά και στα τελευταία 23 για τη Super League. Αν 

υπολογίσουμε και το Κύπελλο είναι 25 αγώνες χωρίς νίκη. 

 Δεν έχει σκοράρει στα έξι τελευταία για το πρωτάθλημα, μετά το γκολ που πέτυχε 

στις 3 Ιανουαρίου στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ. 

 Η ΑΕΛ έχει σκοράρει σε οκτώ από τα 19 παιχνίδια της, λιγότερα από τα μισά 

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

 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 16 από τα 19 παιχνίδια της σεζόν. Μόνο στις «λευκές» 

ισοπαλίες στην έδρα της με Ατρόμητο, ΠΑΣ και Βόλο κράτησε το «μηδέν» στην 

άμυνα. Μόνο η Λαμία και ο ΟΦΗ έχουν δεχτεί περισσότερα γκολ από όσα η ΑΕΛ. 

 Είναι η μοναδική ομάδα, που δεν έχει προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. 

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

και 2-1 στην έδρα της. Μετά από το παιχνίδι της Τούμπας, 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, όπου ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει 

νίκη. 

 

Η ΑΕΛ εντός έδρας 

Ούτε με το Βόλο κατάφερε να φτάσει στην πολυπόθητη πρώτη νίκη στην έδρα της στο 

πρωτάθλημα Super League Interewtten. Γύρισε το καλοκαίρι στο Αλκαζάρ, αλλά δεν έχει 

κερδίσει ακόμα, με τελευταία νίκη στο γήπεδο αυτό για τη Super League στις 30 Οκτωβρίου 

2010, 3-0 την Ξάνθη τότε. 

 Είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα Super League Interwetten, που δεν έχει 

καταφέρει ακόμα να νικήσει στην έδρα της. Έχει δώσει εννέα παιχνίδια, όπου έχει 

πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. 

 Συνολικά δεν έχει νίκη στα 11 τελευταία στην έδρα της, με τέσσερις ήττες και επτά 

ισοπαλίες, μετά τη νίκη της επί του Βόλου στις 22 Ιουνίου 2020 για τα πλέι άουτ. 



 Έχει βάλει μόλις τρία γκολ στο Αλκαζάρ και τα τρία στο δεύτερο ημίχρονο. 

 Σκόραρε στα δύο πρώτα παιχνίδια, αλλά έχει ένα γκολ στα επτά τελευταία. 

 Δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία. 

 

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 

26.01.2021: Άρης – ΑΕΛ 1-0 

30.01.2021: ΑΕΛ – Βόλος 0-0 

03.02.2021: ΑΕΛ – ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 1-2 

06.02.2021: Λαμία – ΑΕΛ (δεν έγινε) 

Τι ακολουθεί 

14.02.2021: ΑΕΛ – ΑΕΚ 

20.02.2021: Ατρόμητος – ΑΕΛ 

24.02.2021: ΑΕΛ – Λαμία 

28.02.2021: ΑΕΛ – Παναιτωλικός 

06.03.2021: ΟΦΗ – ΑΕΛ 

14.03.2021: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 

Οι πρώτοι σκόρερ: Πινακάς 6. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Πινακάς 20, Μπέρτος και Μιλοσάβλιεβιτς από 19. 

 

Η ΑΕΚ 

Γνώρισε την ήττα από τον Άρη στην έδρα της με 2-0 και έπεσε από την δεύτερη θέση της 

βαθμολογίας, όπου είχε μείνει για μια εβδομάδα. Έχει πολλές απώλειες στην έδρα της και 

είναι χαρακτηριστικό ότι έχει 18 βαθμούς εκεί, ενώ έχει 22 εκτός έδρας. Μάλιστα έχει 11 

παιχνίδια στην έδρα της και 10 εκτός. 

 Έχει μόνο μια νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, αφού είχε 

κερδίσει τέσσερα αμέσως πριν. 

 Έχει χάσει δύο από τα τρία τελευταία και τέσσερα από τα 12 τελευταία για το 

πρωτάθλημα, ενώ είχε μια ήττα στα εννέα πρώτα. 

 Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα εννέα τελευταία, από τότε που 

ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ. 

 Νίκησε 2-0 τον ΟΦΗ, αφού και οι έξι προηγούμενες νίκες της ήταν με ένα γκολ 

διαφορά. 

 Κράτησε το «μηδέν» σε τέσσερα από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια της, αφού είχε 

δεχτεί γκολ και στα οκτώ προηγούμενα. 

 Έχει δεχτεί 23 γκολ, τα περισσότερα από κάθε ομάδα που είναι στην πρώτη εξάδα 

της βαθμολογίας. 

 Δεν σκόραρε στα δύο από τα τρία τελευταία, με ΠΑΣ Γιάννινα και Άρη. Δεν είχε 

σκοράρει σε δύο από τα 19 προηγούμενα. 

 Έχει πετύχει πέντε γκολ στα πρώτα 15 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Η ήττα της από τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η πρώτη από ομάδα της περιφέρειας από τις 

30 Νοεμβρίου 2019, στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ τότε. 



 Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου επί του Απόλλωνα, νικώντας 2-0 στην 

έδρα της και χάνοντας 2-1 εκτός έδρας. Νίκησε στον πρώτο ημιτελικό με 4-2 το 

Βόλο. 

 Μπορεί να μην της κόστισε στην πρόκριση, όμως η ήττα από τον Απόλλωνα ήταν η 

πρώτη στο «Γεώργιος Καμάρας» σε επίσημο αγώνα μετά από 32 χρόνια και 30 

αγώνες! 

  Από τις 27 Δεκεμβρίου ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, ξεκινώντας την τέταρτη θητεία 

του στον πάγκο της ΑΕΚ. 

 

Η ΑΕΚ εκτός έδρας 

Οι εκτός έδρας επιτυχίες είναι αυτές που κρατούν την ΑΕΚ όσο ψηλά γίνεται, καθώς έχει 

μαζέψει τους 22 από τους 40 βαθμούς της μακριά από την έδρα της. 

 Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου, η ΑΕΚ έχει τρεις νίκες και μια 

ισοπαλία.  

 Η ήττα από τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική στα οκτώ τελευταία, με μια ισοπαλία 

και έξι νίκες σε αυτά. 

  Έχει επτά νίκες εκτός έδρας, τις περισσότερες μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Άρη. 

 Ήταν η τελευταία ομάδα χωρίς ισοπαλία εκτός έδρας, μέχρι που έφερε στην 

Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Είναι η μοναδική της ισοπαλία στα 15 τελευταία εκτός έδρας. 

  Έχει δεχτεί γκολ σε ένα από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της, αυτό στην 

Τούμπα. 

 Δεν σκόραρε μόνο στα δύο χαμένα παιχνίδια της, με Ατρόμητο και Ολυμπιακό. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 

06.01.2021: ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 

11. 01.2021: Λαμία – ΑΕΚ 0-1 

14.01.2021: Άρης – ΑΕΚ 0-1 

17.01.2021: ΑΕΚ – Ατρόμητος 2-1 

20.01.2021: ΑΕΚ – Απόλλων (Κύπελλο) 2-0 

24.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2 

27.01.2021: ΑΕΚ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 0-2 

31.01.2021: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-2 

04.02.2021: Απόλλων – ΑΕΚ (Κύπελλο) 2-1 

07.02.2021: ΑΕΚ – Άρης 0-2 

10.02.2021: ΑΕΚ – Βόλος (Κύπελλο) 4-2 

Τι ακολουθεί 

14.02.2021: ΑΕΛ – ΑΕΚ 

20.02.2021: AEK – Αστέρας Τρίπολης 

28.02.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 

03.03.2021: Βόλος – ΑΕΚ (Κύπελλο) 

08.03.2021: ΑΕΚ – Απόλλων 

14.03.2021: Βόλος - ΑΕΚ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Ανσαριφάρντ 9, Νέλσον Ολιβέιρα 7, Τάνκοβιτς 6. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Ανσαριφάρντ 29, Μάνταλος 28, Νέλσον Ολιβέιρα 27. 

 

Μεταξύ τους 



Ήταν 21 Απριλίου 2019, όταν η ΑΕΛ νικούσε την ΑΕΚ με 1-0 (28’ σουτ Μπράλιτς) στο 

«Σπύρος Λούης» και οριστικοποιούσε την παραμονή της στη Super League, καθώς αν έχανε 

θα εμπλεκόταν σε μπαράζ παραμονής. 

 Η νίκη του Απριλίου του 2019 είναι η μοναδική νίκη της ΑΕΛ στα 11 τελευταία στην 

κατηγορία, με την ΑΕΚ να έχει σε αυτά επτά νίκες και τρία να είναι ισόπαλα. Και τα 

τρία ισόπαλα στη Λάρισα, και τα τρία 0-0. 

  Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα δύο τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα τέσσερα 

προηγούμενα. Αυτά τα τέσσερα της ΑΕΛ χωρίς ήττα, το 2018 και το 2019, είναι 

ρεκόρ της σε παιχνίδια πρωταθλήματος με την ΑΕΚ. 

 Η ΑΕΚ πέτυχε επτά γκολ στα δύο τελευταία, αφού δεν είχε γκολ στα τέσσερα 

προηγούμενα. 

  Η ΑΕΛ έχει πετύχει δύο γκολ στα οκτώ τελευταία με την ΑΕΚ. 

 Έπαιξαν τον Απρίλιο του 2018 στα ημιτελικά Κυπέλλου. Η ΑΕΛ είχε νικήσει 2-1 στην 

έδρα της και στον δεύτερο παιχνίδι η ΑΕΚ με γκολ του Χριστοδουλόπουλου μόλις 

στο 90’ νίκησε 1-0 και πήρε την πρόκριση. 

 

Νίκες ΑΕΛ: 12 

Ισοπαλίες: 12 

Νίκες ΑΕΚ: 39 

 

Με γηπεδούχο την ΑΕΛ 

Το γκολ αναζητείται εδώ και τρία χρόνια στη Λάρισα στα παιχνίδια των δύο ομάδων. 

 Και οι τρεις τελευταίοι αγώνες πρωταθλήματος τελείωσαν 0-0 στο ΑΕΛ FC Arena. 

Αμέσως πριν η ΑΕΚ έκανε δύο νίκες για τη Super League. 

 Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει λοιπόν τα πέντε παιχνίδια που έγιναν στο γήπεδο αυτό, ενώ 

έχασε μόνο στον ημιτελικό του Κυπέλου τον Ιανουάριο του 2018. 

 Η ΑΕΛ έχει να κάνει νίκη από τις 6 Μαρτίου 2010, 1-0 (55’ σουτ Μπλάζεκ) και είναι 

στο τελευταίο παιχνίδι της Super League, που έγινε στο Αλκαζάρ. 

 Υπάρχει επίσης και μια νίκη της ΑΕΚ το 2015 για την Β’ κατηγορία, που είχε γίνει στο 

Αλκαζάρ. 

 Εκτός από τα τρία διαδοχικά 0-0, και οι τέσσερις τελευταίες ισοπαλίες είναι χωρίς 

γκολ, ενώ το ίδιο έχει συμβεί στις έξι από τις επτά ισοπαλίες στην ιστορία τους! 

Υπάρχει και μια με 1-1. 

 

Νίκες ΑΕΛ: 11 

Ισοπαλίες: 7 

Νίκες ΑΕΚ: 13 

 

Στον πρώτο γύρο 

22.11.2020: ΑΕΚ – ΑΕΛ 4-1 

(55’ σουτ Μαχαίρας, 72’ σουτ Ανσαριφάρντ, 78’ σουτ Αντρέ Σιμόες – 68’ σουτ Σπαρβ) 

Πέρσι 

05.10.2019: ΑΕΛ – ΑΕΚ 0-0 


