
Προαναγγελία Άρης – Παναιτωλικός 

Ο δεύτερος στη βαθμολογία Άρης θα επιδιώξει να υπερασπιστεί  τη θέση του 

υποδεχόμενος τον Παναιτωλικό, που οι απώλειές του τον έχουν φέρει σε δύσκολη 

βαθμολογική θέση και πλέον νιώθει την απειλή από τη Λαμία και την ΑΕΛ. 

 

Ο Άρης 

Νικώντας την ΑΕΚ στην Αθήνα, ο Άρης πέρασε και πάλι δεύτερος στη βαθμολογία, 

δημιουργώντας σημαντικά ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία, και κάνοντας πορεία 

που έχει πολλά χρόνια να επιδείξει. 

 Ο Άρης έχει κερδίσει τα  τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, αλλά και 

μόνο τρία από τα επτά τελευταία. 

 Έχει χάσει τα τέσσερα από τα εννέα μέσα στο 2021, αφού είχε μια ήττα στα 12 

προηγούμενα. Ξεκίνησε αήττητος στα επτά πρώτα, αλλά έκανε πέντε ήττες στα 14 

που ακολούθησαν. 

 Το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης ήταν το πρώτο παιχνίδι στο Super League 

Interwetten, που ο Άρης προηγήθηκε και δεν νίκησε. Μάλιστα το έχασε! Ως τότε 

είχε κερδίσει και τα 11 που προηγήθηκε στο σκορ! 

 Και στις 12 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 11 τελευταίες νίκες του είναι με 1-0, δύο με 2-0 και δύο με 3-0! 

 Δεν σκόραρε στα τέσσερα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε 

σκοράρει και στα 12 πρώτα! Έχει πετύχει μόλις 27 γκολ, τα μισά από τον πρώτο 

Ολυμπιακό. 

 Δέχτηκε από τον Αστέρα Τρίπολης δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και στα 19 

προηγούμενα παιχνίδια του, ο Άρης είχε δεχτεί συνολικά τρία γκολ στο δεύτερο 

ημίχρονο. Τώρα έχει δεχτεί οκτώ στο πρώτο και πέντε στο δεύτερο. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 12 παιχνίδια. Το έκανε στα τρία από τα τέσσερα 

τελευταία. 

 Δεν έχει ισοπαλία στα έξι τελευταία, ενώ έχει μια στα 11 τελευταία. Έχει μόλις τρεις 

σε όλο το πρωτάθλημα. 

 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 προκρίθηκε στα προημιτελικά, νικώντας δύο φορές με 2-0 τον Αστέρα 

Τρίπολης. Ξεκίνησε τα προημιτελικά με ήττα από τον Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο 

με 2-1. 

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

αντικατέστησε τον Μίκαελ Ένινγκ. 

 

Ο Άρης εντός έδρας 

Αφού έπαιξε τέσσερα παιχνίδια στη σειρά εκτός έδρας, δύο για το πρωτάθλημα και δύο για 

το Κύπελλο, επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης». 

 Κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι του με την ΑΕΛ, αφού είχε χάσει και τα δύο 

προηγούμενα, από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. 

 Ξεκίνησε με τρεις νίκες και μια ισοπαλία στη σεζόν, αλλά στα επόμενα έξι έκανε 

τέσσερις ήττες. 



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

τον Σεπτέμβρη, με τέσσερις νίκες και τέσσερις ήττες. 

 Δεν σκόραρε στα δύο από τα τρία τελευταία παιχνίδια, αφού είχε πετύχει γκολ και 

στα επτά πρώτα. 

 Δεν σκόραρε με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Ήταν η πρώτη φορά που απέτυχε να 

σκοράρει σε δύο διαδοχικά παιχνίδια, από το 2018, που γύρισε στη Super League. 

 Έχει πετύχει μόλις 12 γκολ, και από αυτά, μόνο τα τέσσερα 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 

26.01.2021: Άρης – ΑΕΛ 1-0 

30.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης 2-1 

04.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης (Κύπελλο) 0-2 

07.02.2021: ΑΕΚ – Άρης 0-2 

10.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης (Κύπελλο) 2-1 

Τι ακολουθεί… 

14.02.2021: Άρης - Παναιτωλικός 

21.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης 

28.02.2021: Άρης – Ατρόμητος 

03.03.2021: Άρης – Ολυμπιακός (Κύπελλο) 

07.03.2021: ΠΑΟΚ – Άρης 

14.03.2021: Άρης - ΟΦΗ 

Οι πρώτοι σκόρερ: Μπρούνο Γκάμα και Μπερτόλιο από 6, Μάνος 4. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Μάνος 25, Μπρούνο Γκάμα και Λούκας Σάσα 24. 

 

Ο Παναιτωλικός 

Τα άσχημα αποτελέσματα για τον Παναιτωλικό συνεχίστηκαν, με την εντός έδρας ήττα από 

τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα, ακόμα και αν η ομάδα του Τραϊανού Δέλλα κατάφερε να 

προηγηθεί. 

  Ξεκίνησε το 2021 με νίκη επί του ΟΦΗ, αλλά δεν έκανε άλλη στα επτά που 

ακολούθησαν, με πέντε ήττες και δύο ισοπαλίες. 

 Η νίκη επί του ΟΦΗ είναι η μοναδική στα 10 τελευταία παιχνίδια του, όπου έχει 

χάσει έξι. 

 Έχει κερδίσει δύο από τα 11 τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα δέκα πρώτα. 

  

  Έχει επτά ισοπαλίες, οι τέσσερις με 0-0. Έχει τα περισσότερα 0-0 από κάθε άλλη 

ομάδα. 

  Έχει τρεις ισοπαλίες στα 13 τελευταία, ενώ είχε τέσσερις στα οκτώ πρώτα. 

 Έχει πετύχει 11 γκολ, ένα περισσότερο από τη Λαμία και δύο από την ΑΕΛ, αλλά με 

περισσότερα παιχνίδια. 



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

μοναδικές νίκες του! Μάλιστα ο Παναιτωλικός έχει εκτελέσει οκτώ πέναλτι, με έξι 

διαφορετικούς παίκτες. 

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

ίδιο σκορ, 3-0. 

 Πέρσι τερμάτισε 12ος, τερματίζοντας πέντε βαθμούς πάνω από την Ξάνθη, για να 

αποφύγει τους αγώνες διαβάθμισης. 

 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 

Παρά την πολύ αδύνατη επίθεσή του εκτός έδρας, ο Παναιτωλικός έχει καταφέρει να πάρει 

τέσσερις βαθμούς. Από ισοπαλίες βέβαια, αφού παραμένει μαζί με τη Λαμία χωρίς νίκη. 

  Έχει έξι ήττες και τέσσερις ισοπαλίες εκτός έδρας. Έχει να κάνει «διπλό» από τις 11 

Ιουλίου 2020, όταν νικώντας στη Νέα Σμύρνη τον Πανιώνιο έκανε άλμα παραμονής 

στην κατηγορία. 

 Έχει χάσει τα τρία τελευταία, μετά την ισοπαλία που είχε πάρει στο Βόλο μέσα 

Δεκέμβρη. 

 Και οι τρεις τελευταίες ισοπαλίες του είναι 0-0. Μόνο στην πρώτη είχε πάρει 1-1 

στη Λαμία. 

  Δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία, μετά την ήττα του από τον 

Παναθηναϊκό. Είναι και το μοναδικό στα εννέα τελευταία παιχνίδια εκτός. 

  Έχει πετύχει δύο γκολ στα 10 εκτός έδρας παιχνίδια του, και τα δύο μάλιστα με 

πέναλτι. Αυτό με τον Παναθηναϊκό και στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Παναιτωλικός – ΟΦΗ 2-1 

06.01.2021: ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 

09.01.2021: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 1-2 

16.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-0 

20.01.2021: Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (Κύπελλο) 0-3 

24.01.2021: Παναιτωλικός – Λαμία 0-0 

28.02.2021: Παναιτωλικός – Ατρόμητος 1-1 

31.01.2021: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 5-0 

03.02.2021: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός (Κύπελλο) 3-0 

08.02.2021: Παναιτωλικός – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 1-2 

Τι ακολουθεί 

14.02.2021: Άρης – Παναιτωλικός 

21.02.2021: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 

28.02.2021: ΑΕΛ - Παναιτωλικός 

07.30.2021: Παναιτωλικός - Βόλος 

14.03.2021: Απόλλων - Παναιτωλικός 

Οι πρώτοι σκόρερ: Αριγίμπι 3, Βέργος 2. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές:  Τσιγγάρας 22, Ντάλσιο, Αριγίμπι και Βέργος από 21. 

 

Μεταξύ τους 



Ο Άρης πέρασε με νίκη από το Αγρίνιο στον πρώτο γύρο και έχει μικρό προβάδισμα στην 

ιστορία των αγώνων των δύο ομάδων με μια νίκη περισσότερη από τον Παναιτωλικό. ‘Ήταν  

το πρώτο παιχνίδι του Τραϊανού Δέλλα στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου. 

 Ο Άρης έχει κερδίσει τα τρία από τα  τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, αφού δεν 

είχε νίκη στα πέντε προηγούμενα. 

 Δεν έχουν ισοπαλία στα πέντε τελευταία, αφού είχαν τρεις στα αμέσως τέσσερα 

προηγούμενα. 

 Ο Παναιτωλικός δεν έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα επτά τελευταία, ενώ 

έχει πετύχει πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο αυτών των παιχνιδιών. 

 Αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους, τον Ιανουάριο του 1976, που 

τελείωσε 2-2 και ο Άρης ισοφάρισε δύο φορές, σε όλα τα άλλα παιχνίδια της 

κατηγορίας η ομάδα που προηγείται, κερδίζει πάντοτε. 

 

Νίκες Άρη: 5 

Ισοπαλίες: 4 

Νίκες Παναιτωλικού: 4 

Γκολ: Άρης 17 – Παναιτωλικός 15 

 

Με γηπεδούχο τον Άρη 

Ο Άρης νίκησε το περσινό παιχνίδι, αφού ο Παναιτωλικός του έβαζε δύσκολα στα τρία 

προηγούμενα. Από το 2011 που ανέβηκε στην κατηγορία, ο Παναιτωλικός πήρε δύο 

«λευκές» ισοπαλίες και νίκησε ένα ακόμη παιχνίδι. 

Ο Άρης είχε κερδίσει και τα δύο παιχνίδια της δεκαετίας του ’70. 

 

Νίκες Άρη: 3 

Ισοπαλίες: 2 

Νίκες Παναιτωλικού: 1 

Γκολ: Άρης 11 – Παναιτωλικός 3 

 

Στον πρώτο γύρο 

22.11.2020: Παναιτωλικός – Άρης 0-1 

(18’ πέναλτι Μπρούνο Γκάμα) 

Πέρσι 

27.10.2019: Άρης – Παναιτωλικός 2-0 

(26’ πέναλτι Μπρούνο Γκάμα, 32’ πέναλτι Ιντέγιε. Στο 60’ 2η κίτρινη Μοράρ του 

Παναιτωλικού). 


