
Προαναγγελία Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
Για τον Παναιτωλικό το ποιος είναι ο αντίπαλος πλέον δεν έχει σημασία, καθώς είδε τη
Λαμία να τον ξεπερνά. Και παρά την επιτυχία του με την ισοπαλία από τον Άρη, η ανάγκη
βαθμών αυξάνεται. Βέβαια υποδέχεται τον φορμαρισμένο στο πρωτάθλημα Παναθηναϊκό,
που στοχεύει την τετράδα με αξιώσεις, έστω και αν έχασε την Πέμπτη στο Αγρίνιο τον
πρώτο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Παναιτωλικός
Για πρώτη φορά μετά τη νίκη επί του ΟΦΗ στις 3 Ιανουαρίου, ένα αποτέλεσμα μπορεί και
πάλι να θεωρηθεί θετικό για τον Παναιτωλικό, και αυτό είναι η ισοπαλία που πήρε από τον
Άρη στη Θεσσαλονίκη.

 Ξεκίνησε το 2021 με νίκη επί του ΟΦΗ, αλλά δεν έκανε άλλη στα επτά που
ακολούθησαν, με πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες.

 Η νίκη επί του ΟΦΗ είναι η μοναδική στα 11 τελευταία παιχνίδια του, όπου έχει
χάσει έξι.

 Έχει κερδίσει δύο από τα 12 τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα δέκα πρώτα.
 Έχει οκτώ ισοπαλίες, οι πέντε με 0-0. Έχει τα περισσότερα 0-0 από κάθε άλλη

ομάδα, με πιο πρόσφατο το τελευταίο με τον Άρη.
 Έχει τρεις ισοπαλίες στα πέντε τελευταία, αφού δεν είχε στα πέντε προηγούμενα.
 Έχει πετύχει 11 γκολ, και έχει τη χειρότερη επίθεση μαζί με τη Λαμία και την ΑΕΛ.
 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 εντός έδρας
Η ήττα μέσα στο Αγρίνιο από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα με ανατροπή, ήταν ένα ακόμα
αποτέλεσμα, που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Παναιτωλικός θα βρεθεί σε μεγάλη και
δύσκολη μάχη παραμονής, καθώς τον ξεπέρασε για πρώτη φορά στη σεζόν η Λαμία, και
βρίσκεται προτελευταίος.

 Ο Παναιτωλικός δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε δύο στα τρία
προηγούμενα. Έχει δύο νίκες στα επτά τελευταία, αφού δεν είχε στα τέσσερα
πρώτα.

 Η νίκη του επί του ΟΦΗ είναι η μοναδική στα έξι τελευταία.
 Έχει δύο βαθμούς στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε μαζέψει έξι στα τρία

προηγούμενα.
 Η ήττα από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα είναι η πρώτη εντός έδρας στη σεζόν από

ομάδα της περιφέρειας, αλλά και πρώτη από τις 31 Αυγούστου 2019. Από τότε είχε
εννέα ήττες, όλες από ομάδες της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

 Με ομάδες της περιφέρειας έχει πέντε νίκες και οκτώ ισοπαλίες, πριν χάσει από τον
ΠΑΣ Γιάννινα.



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
14.02.2021: Άρης – Παναιτωλικός 0-0
Τι ακολουθεί
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 23, Ντάλσιο και Αριγίμπι από 22.

Ο Παναθηναϊκός
Μπορεί η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού να θεωρείται σημαντική επιτυχία με
συμβολή στην ψυχολογία της ομάδας, ωστόσο για τους «πράσινους» η ουσία είναι ότι
κρατιούνται σε απόσταση βολής από την τετράδα και την πολυπόθητη ευρωπαϊκή
συμμετοχή μετά από πολύ καιρό.

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τα επτά από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια του, με
μοναδική εξαίρεση την ισοπαλία που του πήρε η Λαμία.

 Έχει 22 βαθμούς σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια, ενώ είχε 19 στα πρώτα 14!
 Είναι αήττητος στα εννέα τελευταία, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο

παιχνίδι του 2020. Έχει επτά νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτά.
 Με τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική του ήττα στα 13 τελευταία. Είχε τέσσερις ήττες στα

εννέα πρώτα.
 Έχει δύο ισοπαλίες στα εννέα τελευταία, και τις δύο με 0-0, αλλά είναι και οι

μοναδικές στα 17 τελευταία.
 Στο Περιστέρι είναι η μοναδική φορά που νίκησε στη σεζόν, χωρίς να έχει

προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Στις 11 υπόλοιπες νίκες του έχει προηγηθεί στο
πρώτο ημίχρονο!

 Δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 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.
 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!

 Μάλιστα κράτησε την εστία της ανέπαφη για επτά παιχνίδια μετά από 16 χρόνια.
Από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2005, είχε να 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. Έχασε το
πρώτο παιχνίδι από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα στο Αγρίνιο και ελπίζει σε ανατροπή
στον επαναληπτικό.

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

Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας
Δεν έχει απώλεια εκτός έδρας μέσα στο 2021, ενώ μέχρι να αλλάζει ο χρόνος δυσκολευόταν
πολύ να κερδίσει, όχι μόνο εκτός, αλλά και εντός έδρας. Τώρα παίζει στο Αγρίνιο, όπου
έχασε την περασμένη Πέμπτη, μόλις τρεις μέρες πριν από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα στον
πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου.

 Έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία εκτός έδρας. Είχε κερδίσει τέσσερα στη
σειρά εδώ και πέντε χρόνια, τέτοια εποχή το 2016.

 Ακόμα έχει έξι νίκες στα οκτώ τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα τρία πρώτα.
 Δεν έχει ισοπαλία στα οκτώ τελευταία, ενώ είχε δύο στα τρία πρώτα.
 Έχει σκοράρει και στα έξι τελευταία, αφού δεν τα είχε καταφέρει σε δύο από τα

πέντε πρώτα.
 Δέχτηκε δύο γκολ στο Περιστέρι, αφού είχε κρατήσει το «μηδέν» στα τρία

προηγούμενα. Τώρα έχει δεχτεί γκολ σε ένα από τα τέσσερα τελευταία, ενώ είχε
δεχτεί στα έξι από τα επτά πρώτα!

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
14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1
18.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός (Κύπελλο) 2-1
Τα τρία επόμενα
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 5.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Καρλίτος 22, Διούδης και Σένκενφελντ από 21.

Μεταξύ τους
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο ακόμα παιχνίδια με αντίπαλο τον Παναιτωλικό μέσα στο 2020,
και τα δύο στην έδρα του. Σε αυτά ο Παναιτωλικός σκόραρε, αλλά στα δύο στο 90’, και
αφού έχανε ήδη με 3-0 και 2-0 αντίστοιχα.

 Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος στα έξι τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος με τον
Παναιτωλικό, επτά με ένα παιχνίδι Κυπέλλου.



 Οι «πράσινοι» έχουν τέσσερις νίκες στα έξι παραπάνω, μάλιστα οι τέσσερις νίκες
είναι στα πέντε τελευταία.

 Ο Παναιτωλικός νίκησε για τελευταία φορά στις 23 Σεπτεμβρίου 2017 στο Αγρίνιο
με 2-0 (19’ σουτ Μάζουρεκ, 65’ σουτ Κλέσιο). Ήταν η δεύτερη νίκη στην ιστορία
τους, με την προηγούμενη τον Ιανουάριο του 2014.

 Ο Παναιτωλικός, αφού δεν είχε σκοράρει σε τέσσερα πρωταθλήματος και ένα
Κυπέλλου, πέτυχε από ένα γκολ στα δύο τελευταία στην έδρα του Παναθηναϊκού,
αλλά και τα δύο στο 90’, για να μειώσει το σκορ.

Νίκες Παναιτωλικού: 2
Ισοπαλίες: 6
Νίκες Παναθηναϊκού: 13

Με γηπεδούχο τον Παναιτωλικό
Πέρσι το παιχνίδι τους ήταν ισόπαλο χωρίς γκολ, κάτι που έχει συμβεί τέσσερις φορές στην
ιστορία τους, τις τρεις στο Αγρίνιο.

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει και δεν έχει δεχτεί γκολ στις δύο τελευταίες
επισκέψεις του στο Αγρίνιο.

 Ο Παναιτωλικός έχει κερδίσει ένα από τα πέντε τελευταία, αυτό το του
Σεπτεμβρίου του 2017, που αναφέρεται παραπάνω. Είναι και το μοναδικό από τα
τέσσερα τελευταία, που έχει σκοράρει.

 Οι «πράσινοι» έχουν κερδίσει ένα από τα τέσσερα τελευταία.
 Το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους στο Αγρίνιο ήταν συναρπαστικό και ο

Παναθηναϊκός επικράτησε 3-2, αφού όμως ο Παναιτωλικός προηγήθηκε, αλλά και
ισοφάρισε με δύο παίκτες λιγότερους (43’ σουτ Μπαλτούμας, 76’ πέναλτι Παππάς –
68’ σουτ Παπαδημητρίου, 71’ κεφαλιά Ελευθεράκης, 86’ σουτ Ελευθεράκης. Στο 57’
αποβλήθηκαν οι Εφρέμοφ και Οικονόμου του Παναιτωλικού).

Νίκες Παναιτωλικού: 2
Ισοπαλίες: 4
Νίκες Παναθηναϊκού: 4

Στον πρώτο γύρο
29.11.2020: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 2-1
(19’ σουτ Μακέντα, 43’ αυτογκόλ Λιάβας – 90’ πέναλτι Μεντόσα)
Πέρσι
24.11.2019: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 0-0


