
Προαναγγελία Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Είναι παραδοσιακά το ντέρμπι των «αιωνίων», όσο και αν δεν είναι βαθμολογικό ντέρμπι 

τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως ένα από τα ψηλότερα εμπόδια του Ολυμπιακού να 

τερματίσει αήττητος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Βρίσκει τον 

Παναθηναϊκό να έρχεται με φόρα και να απειλεί την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. 

  

Ο Παναθηναϊκός 

Επέστρεψε στις νίκες μέσα στο Περιστέρι, μετά το στραβοπάτημα στην έδρα του με τη 

Λαμία, που του στέρησε ένα σερί επτά νικών. Πάντως τα δύο γκολ που δέχτηκε από τον 

Ατρόμητο του σταμάτησαν άλλο εντυπωσιακό σερί. 

 Στο Περιστέρι ο Παναθηναϊκός δέχτηκε από τον Ατρόμητο τα πρώτα του γκολ μέσα 

στο 2021! Κράτησε το «μηδέν» για επτά παιχνίδια. ενώ μέχρι το τέλος του 2020 δεν 

είχε καταφέρει ως τώρα να κρατήσει το «μηδέν» ούτε σε δύο διαδοχικά παιχνίδια! 

 Έχει 29 βαθμούς στα 12 τελευταία παιχνίδια (περίπου 2,5 ανά αγώνα), ενώ είχε 

μόλις εννέα στα πρώτα εννέα (ένα βαθμό ανά αγώνα)! 

 Έχει έξι νίκες στα επτά τελευταία, με μοναδική απώλεια την ισοπαλία με τη Λαμία. 

 Είναι αήττητος στα οκτώ τελευταία, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο 

παιχνίδι του 2020. 

 Αυτή είναι η μοναδική του ήττα στα 12 τελευταία. Είχε τέσσερις ήττες στα εννέα 

πρώτα. 

Έχει δύο ισοπαλίες στα οκτώ τελευταία, και τις δύο με 0-0, αλλά είναι και οι 

μοναδικές στα 16 τελευταία. 

 Στο Περιστέρι ήταν η πρώτη φορά που νίκησε στη σεζόν, χωρίς να έχει προηγηθεί 

στο πρώτο ημίχρονο. Στις δέκα προηγούμενες νίκες του είχε προηγηθεί στο πρώτο 

ημίχρονο! 

 Δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο.  

 Στο Περιστέρι επίσης ήταν η πρώτη φορά που πέτυχε τρία γκολ στο φετινό 

πρωτάθλημα. Δεν έχει δεχτεί πάνω από δύο σε παιχνίδι του. 

 Κράτησε την εστία της ανέπαφη για επτά παιχνίδια μετά από 16 χρόνια. Από το 

Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2005, είχε κρατήσει το «μηδέν» για επτά ματς. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ξεκίνησε με πέντε αγώνες χωρίς νίκη. 

 Προκρίθηκε χωρίς αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Κληρώθηκε με 

τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα στα προημιτελικά, αλλά την περασμένη Πέμπτη ο αγώνας 

τους αναβλήθηκε. 

 Από τις 19 Οκτωβρίου έχει στον πάγκο του τον Λάζλο Μπόλονι, που αντικατέστησε 

τον Ντάνι Πογιάτος. 

 

Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας 

Ο Παναθηναϊκός από τον Δεκέμβριο «μετακόμισε» στο «Απόστολος Νικολαϊδης», όπου έχει 

δώσει πέντε παιχνίδια, ενώ είχε παίξει πέντε στην αρχή και στο «Σπύρος Λούης». Η αλλαγή 

του έδωσε βαθμολογική ώθηση. 

 Η Λαμία τον κράτησε στο 0-0 στο τελευταίο παιχνίδι, αφού είχε κερδίσει τα δύο 

προηγούμενα. 

 Μάλιστα κάνοντας τις νίκες επί ΑΕΛ και ΟΦΗ, πέτυχε διαδοχικά «τρίποντα για 

πρώτη φορά από τον περασμένο Μάρτη, πριν την καραντίνα. 

 Έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στη Λεωφόρο (11 βαθμοί), είχε δύο νίκες μια 

ισοπαλία και δύο ήττες στο «Σπύρος Λούης» (7 βαθμοί) 



 Έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα έξι τελευταία, και είναι αήττητος σε αυτά, μετά την 

ήττα του από τον Ατρόμητο στο «Σπύρος Λούης». 

 Δεν έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία, ενώ είχε δεχτεί στα τέσσερα από τα πέντε 

πρώτα. 

 Έχει δεχτεί τέσσερα γκολ εντός έδρας, μόνο ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί λιγότερα, 

δύο. 

 

Τα προηγούμενα παιχνίδια 

03.01.2021: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0 

06.01.2021: Απόλλων – Παναθηναϊκός 0-1 

10.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΛ 2-0 

17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1 

23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0 

27.01.2021: Βόλος – Παναθηναϊκός 0-2 

30.01.2021: Παναθηναϊκός – Λαμία 0-0 

06.02.2021: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 2-3 

11.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός (Κύπελλο) αναβλήθηκε 

Τα τρία επόμενα 

14.02.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

21.02.2021: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 

28.01.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 

03.03.2021: Παναθηναϊκός - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 

06.03.2021: ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 

14.03.2021: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Καρλίτος 6, Μακέντα 4. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Διούδης και Καρλίτος από 20, Σένκενφελντ και Χατζηγιοβάνης 

από 19. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Κάνοντας την Πέμπτη νίκη του στη σειρά, αποσπάστηκε ακόμα περισσότερο από τις 

υπόλοιπες ομάδες, 15 και 17 βαθμούς από τον δεύτερο και τον τρίτο της κατάταξης 

αντίστοιχα. 

 Ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη μόνο σε τρία από τα 21 παιχνίδια στο πρωτάθλημα 

Super League Interwetten, τα ισόπαλα με ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα με το 

ίδιο σκορ, 1-1. Έχει 18 νίκες, πέντε περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. 

 Είναι αήττητος και στα 23 τελευταία για το πρωτάθλημα, μετά  την ήττα του στο 

Νέο Φάληρο από τον ΠΑΟΚ στα περσινά πλέι οφ, στις 12 Ιουλίου 2020. Έχει 20 

νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτά. 

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

σημαίνει τώρα είναι η μοναδική του ήττα στα τελευταία 67! 

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

μοναδικό από τα 10 τελευταία, που δεν κέρδισε. 

 Έχει σκοράρει και στα 23 παιχνίδια που είναι αήττητος. Δηλαδή το τελευταίο 

παιχνίδι που έχασε και δεν σκόραρε είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ στα περσινά πλέι οφ. 

  Έχει πετύχει 54 γκολ, 15 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει 

πετύχει πάντως 12 γκολ στα έξι τελευταία, αφού είχε πετύχει 21 στα έξι 

προηγούμενα. 



 Έχει πετύχει δέκα φορές τουλάχιστον τρία γκολ και τις πέντε από αυτές τουλάχιστον 

τέσσερα.   

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

τώρα έχει σκοράρει στα 11 από τα 15 τελευταία πρώτα ημίχρονα. Ωστόσο έχει 

μόλις 16 γκολ στο πρώτο ημίχρονο έναντι 38 στο δεύτερο. 

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με οκτώ γκολ, με πέντε από αυτά να τα δέχεται στα 

τελευταία 11 παιχνίδια. 

 Στα τελευταία 24 παιχνίδια πρωταθλήματος δεν έχει δεχτεί περισσότερα από ένα 

γκολ. Έχει να δεχτεί δύο γκολ από τις 8 Ιουλίου 2020, όταν μάλιστα νίκησε τον Άρη 

στη Θεσσαλονίκη με 4-2. 

 Στα τελευταία 80 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 προκρίθηκε εύκολα επί του Παναιτωλικού, νικώντας τον δύο φορές με 

3-0. Ξεκίνησε τα προημιτελικά με νίκη εντός επί του Άρη με 2-1 

 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 εκτός έδρας 

Έχει κερδίσει τα δύο τελευταία, μετά την ισοπαλία στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, για να 

φτάσει τις επτά νίκες εκτός έδρας, όσες έχουν και ο Άρης και η ΑΕΚ. 

 Ο Ολυμπιακός συμπλήρωσε 33 αγώνες εκτός έδρας χωρίς ήττα και αν δεν χάσει και 

από τον Παναθηναϊκό θα ισοφαρίσει ένα μεγάλο ρεκόρ, που είχε δημιουργήσει 

από το 2012 ως το 2014. Ήταν αήττητος για 34 παιχνίδια εκτός έδρας.  

 Είναι πλέον πάνω από δύο χρόνια, όταν έχασε για τελευταία φορά, στις 10 

Φεβρουαρίου 2019 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ. 

 Έχει 24 νίκες και εννέα ισοπαλίες σε αυτά τα 33 παιχνίδια. 

 Έχει σκοράρει και στα 12 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος εκτός έδρας, 

 Έχει δεχτεί έξι γκολ εκτός έδρας, μόνο το ένα στο πρώτο ημίχρονο, αυτό στα 

Γιάννενα. 

 Βρέθηκε πίσω στο σκορ μόνο για 46 αγωνιστικά λεπτά στα Γιάννενα. 

 

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 – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 

20.01.2021: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 0-3 

24.01.2021: Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-1 

27.01.2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 3-0 

31.01.2021: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 1-3 

03.02.2021: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Κύπελλο) 3-0 

07.02.2021: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0 

10.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης (Κύπελλο) 2-1 

Τι ακολουθεί 



14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 

18.02.2021: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν (Europa League) 

21.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης 

25.02.2021: Αϊντχόβεν – Ολυμπιακός (Europa League) 

01.03.2021: Βόλος – Ολυμπιακός 

03.03.2021: Άρης – Ολυμπιακός (Κύπελλο) 

07.03.2021: Ολυμπιακός – Λαμία 

14.03.2021: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 

Οι πρώτοι σκόρερ: Ελ Αραμπί 17. Χασάν 10, Μασούρας 8. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Εμβιλά και Ρούμπεν Σεμέδο από 29, Μασούρας 28. 

 

Μεταξύ τους 

Ένα ακόμα ντέρμπι «αιωνίων», το 127ο για το πρωτάθλημα, από τότε που καθιερώθηκε η Α’ 

Εθνική, διεξάγεται σε μια περίοδο, όπου ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει πλέον στη βαθμολογία, 

ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοδική πορεία και πλέον χτυπάει την πόρτα και της 

τετράδας. 

 Για πρώτη φορά την περασμένη σεζόν έπαιξαν τέσσερις φορές, καθώς είχαμε και τα 

πλέι οφ, κάτι που αναμένεται να συμβεί και φέτος. Πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδισε τα 

δύο παιχνίδια της έδρας του, ενώ τα δύο στο «Σπύρος Λούης» έληξαν ισόπαλα. 

 Το Νοέμβρη ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0, για να συμπληρώσει οκτώ αγώνες χωρίς 

ήττα από τον Παναθηναϊκό. Κάτι τέτοιο είχα να συμβεί 36 χρόνια, όταν από το 1980 

ως το 1985 ο Ολυμπιακός δεν είχε χάσει σε 11 διαδοχικά ντέρμπι πρωταθλήματος 

με τον Παναθηναϊκό, που είναι και ρεκόρ. 

 Από τα οκτώ τελευταία ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τέσσερα – ένα χωρίς αγώνα – 

ενώ τέσσερα έχουν λήξει ισόπαλα. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει από τις 28 Οκτωβρίου 2017, 1-0 στη Λεωφόρο 

(56’ σουτ Βιγιαφάνιες). 

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα έξι τελευταία, αφού δεν είχε νίκη 

στα τέσσερα προηγούμενα. 

 Η τελευταία ισοπαλία τους, στο «Σπύρος Λούης» στα περσινά πλέι οφ ήταν 0-0, 

αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ισοπαλίες ήταν με 1-1, και οι έξι προηγούμενες 

είχαν σκορ. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, αυτά 

που έγιναν μέσα στο 2020. 

 Μάλιστα στα 11 τελευταία – δεν υπολογίζουμε τους δύο μηδενισμούς – ο 

Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πετύχει παραπάνω από ένα γκολ σε ντέρμπι. 

  Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα εννέα τελευταία – 

υπολογίζεται και ο μηδενισμός, αφού παίχτηκε το ημίχρονο – ενώ ο Ολυμπιακός 

έχει σκοράρει σε τρία από αυτά. 

 Παίζουν του Αγίου Βαλεντίνου, για πρώτη φορά μετά από 61 χρόνια. Στις 14 

Φεβρουαρίου 1960, την πρώτη σεζόν της Α’ Εθνικής, είχαν έλθει 0-0 στη Λεωφόρο. 

 Και τα πέντε τελευταία παιχνίδια που έγιναν μήνα Φεβρουάριο είχαν νικητή, τρεις 

τον Παναθηναϊκό και δύο τον Ολυμπιακό. Τελευταίο ισόπαλο στα 20 Φεβρουαρίου 

1972 

 Ο Ρόμπερτ Μάντεν θα γίνει ο πρώτος Σκωτσέζος διαιτητής, που θα σφυρίξει σε 

αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος. 

Νίκες Παναθηναϊκού: 30 



Ισοπαλίες: 48 

Νίκες Ολυμπιακού: 48 

 

Με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό 

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαϊδης», για πρώτη 

φορά από τον Οκτώβριο του 2017, όταν νίκησε και για τελευταία φορά σε μεταξύ τους 

παιχνίδι. Ήταν το 1-0 (56’ σουτ Βιγιαφάνιες). 

 Τα δύο περσινά παιχνίδια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν ισόπαλα, το 

αμέσως προηγούμενο το είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός με διακοπή. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει λοιπόν τα τρία τελευταία, με έδρα το «Σπύρος 

Λούης», ενώ κέρδισε τα αμέσως δύο προηγούμενα στη Λεωφόρο, με 1-0. 

 Ο Ολυμπιακός κέρδισε για τελευταία φορά παιχνίδι που έληξε κανονικά, το 

Νοέμβριο του 2013, στη Λεωφόρο αυτό. 

 Το γκολ του Μπέργκ στη νίκη του Μαρτίου του 2017 είναι όπως αναφέραμε το 

τελευταίο γκολ του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο και μοναδικό στα τελευταία 

επτά με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό. 

 Πρωτάθλημα Φεβρουάριο στο «Απόστολος Νικολαϊδης» έχουν γίνει δύο παιχνίδια, 

το 1978, 1-0 ο Παναθηναϊκός (79’ σουτ Βαλλίδης) και το 2015, 2-1 ο Παναθηναϊκός 

(49’ αυτογκόλ Μαζουάκου, 78’ σουτ Πέτριτς – 90’ σουτ Ντομίνγκες). 

Νίκες Παναθηναϊκού: 18 

Ισοπαλίες: 26 

Νίκες Ολυμπιακού: 18 

 

Στον πρώτο γύρο 

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 

(21’ σουτ Φορτούνης) 

Πέρσι στην κανονική διάρκεια 

22.09.2019: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 1-1 

(90’ πέναλτι Μολό – 36’ σουτ Γκερέρο. Στο 60’ ο Ζοζέ Σα απέκρουσε πέναλτι του Μακέντα) 

Πέρσι στα πλέι οφ 

05.07.2020: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-0 

(Στο 45’ Διούδης απέκρουσε πέναλτι του Βαλμπουενά) 


