
Προαναγγελία ΑΕΚ – Άρης
Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, η ΑΕΚ και ο Άρης βρίσκονται και πάλι
αντίπαλοι σε μια μάχη για τη δεύτερη τουλάχιστον θέση, που από ότι φαίνεται θα έχει
διάρκεια. Ο αγώνας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού οι δύο ομάδες έχουν αρκετές
απώλειες τελευταία.

Η ΑΕΚ
Πέρασε νικηφόρα στην προηγούμενη αγωνιστική από το Ηράκλειο με 2-0, ανέβηκε πάλι
στην δεύτερη θέση και την Πέμπτη έχασε στη Ριζούπολη από τον Απόλλωνα στο Κύπελλο 2-
1, χωρίς όμως συνέπειες, αφού προκρίθηκε. Ήταν η πρώτη ήττα της στο «Γεώργιος
Καμάρας» σε επίσημο αγώνα μετά από 32 χρόνια και 30 αγώνες!

 Νίκησε τον ΟΦΗ εκτός έδρας, μετά από δύο παιχνίδια χωρίς νίκη, το ένα μάλιστα
ήταν η ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα στην έδρα της.

 Είχε να χάσει από ομάδα της περιφέρειας από τις 30 Νοεμβρίου 2019, στο
Ηράκλειο από τον ΟΦΗ τότε.

 Η ήττα από τον ΠΑΣ ήταν η τέταρτη στη σεζόν και η τρίτη στα 11 τελευταία
παιχνίδια. Είχε μια στα εννέα πρώτα.

 Τώρα έχει μια νίκη στα τρία τελευταία ματς, αφού είχε κερδίσει τέσσερα διαδοχικά.
 Έχει τώρα μια ήττα στα επτά τελευταία
 Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα οκτώ 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 επτά τελευταία παιχνίδια της, αφού είχε

δεχτεί γκολ και στα οκτώ προηγούμενα.
 Έχει δεχτεί 21 γκολ, τα περισσότερα από κάθε ομάδα που είναι στην πρώτη εξάδα

της βαθμολογίας.
 Δεν σκόραρε με τον ΠΑΣ, μόλις για τρίτη φορά φέτος. Οι άλλες ήταν με Ατρόμητο

και Ολυμπιακό. Έχει σκοράρει στα έξι από τα επτά τελευταία και στα 15 από τα 17
τελευταία.

 Έχει πετύχει πέντε γκολ στα πρώτα 15 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.
 Προκρίθηκε στο Κύπελλο επί του Απόλλωνα, νικώντας 2-0 στην έδρα της και

χάνοντας 2-1 εκτός έδρας.
 Από τις 27 Δεκεμβρίου ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, ξεκινώντας την τέταρτη θητεία

του στον πάγκο της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ εντός έδρας
Η ήττα της από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η δεύτερη εντός έδρας, μετά την ήττα από τον
Παναθηναϊκό στις αρχές Δεκεμβρίου. Είχε να ηττηθεί από ομάδα της περιφέρειας στην
έδρα της από την πρεμιέρα πέρσι, όταν τη νίκησε η Ξάνθη.

 Γνώρισε την ήττα μετά από δύο νίκες που είχε μέσα στο 2021. Αυτές είναι οι
μοναδικές δύο νίκες της στα έξι τελευταία, αφού τον Δεκέμβριο δεν νίκησε σε τρία
διαδοχικά.

 Με τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα ήταν το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος Super
League Interwetten, που δεν πέτυχε γκολ. Είχε σκοράρει στα εννέα προηγούμενα,
αλλά και σε 12 για όλες τις διοργανώσεις.



 Έχει δεχτεί γκολ στα οκτώ από τα εννέα τελευταία, με εξαίρεση τη νίκη επί του
Ατρομήτου. Έχει δεχτεί 11 γκολ στην έδρα της, μόνο πέντε ομάδες έχουν δεχτεί
περισσότερα.

 Έχει μαζέψει 18 βαθμούς στην έδρα της, έναντι 22 εκτός έδρας.
 Η ΑΕΚ έπαιξε στη Ριζούπολη δύο παιχνίδια, αυτά με ΑΕΛ και Βόλο.
 Ανεξάρτητα διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχασε φέτος τρία διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα

της. Από Ζόρια, Μπράγκα και Παναθηναϊκό. Ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ στην
ιστορία της.

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
Τι ακολουθεί
07.02.2021: ΑΕΚ - Άρης
14.02.2021: ΑΕΛ – ΑΕΚ
20.02.2021: AEK – Αστέρας Τρίπολης
28.02.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
08.03.2021: ΑΕΚ – Απόλλων
14.03.2021: Βόλος - ΑΕΚ
Οι πρώτοι σκόρερ: Ανσαριφάρντ 9, Νέλσον Ολιβέιρα 6, Λιβάγια 5.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Ανσαριφάρντ 27, Μάνταλος και Σάκχοφ από 26.

Ο Άρης
Μετά από δύο νίκες, έχασε στην Τρίπολη την προηγούμενη αγωνιστική, χάνοντας για
πρώτη φορά στη σεζόν σε παιχνίδι που προηγήθηκε! Στο ίδιο γήπεδο νίκησε την Πέμπτη για
το Κύπελλο και προκρίθηκε.

 Ο Άρης έχει χάσει τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε δύο ήττες
στα πρώτα 15. Μάλιστα είχε ξεκινήσει αήττητος στα επτά πρώτα.

 Επίσης έχασε τα τέσσερα από τα οκτώ μέσα στο 2021, αφού είχε μια ήττα στα 12
προηγούμενα.

 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 11 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 10 τελευταίες νίκες του είναι με 1-0!

 Δεν σκόραρε στα τέσσερα από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε
σκοράρει και στα 12 πρώτα! Έχει πετύχει μόλις 25 γκολ και είναι η μοναδική ομάδα



που κάθε γκολ της αποφέρει κατά μέσο πάνω από ενάμισι βαθμό! Έχει 39 βαθμούς
με 25 μόλις γκολ!

 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 11 παιχνίδια, αλλά μόνο σε ένα από τα τέσσερα
τελευταία.

 Δεν έχει ισοπαλία στα πέντε τελευταία, ενώ έχει μια στα 10 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 νικώντας δύο φορές με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης.
 Από τις 21 Σεπτεμβρίου έχει στον πάγκο του τον Απόστολο Μάντζιο, που

αντικατέστησε τον Μίκαελ Ένινγκ.

Ο Άρης εκτός έδρας
Έχασε στην Τρίπολη με ανατροπή και αυτή ήταν μόλις η δεύτερη ήττα του εκτός έδρας,
μετά από αυτή στη Λαμία. Δεν έχει χάσει τρία παιχνίδια στο Λεκανοπέδιο, αλλά έχει να
παίξει με ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

 Έχει κάνει έξι νίκες εκτός έδρας και έχει πλησιάσει το ρεκόρ στην ιστορία του, που
είναι επτά, αλλά έχει να παίξει ακόμα με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

 Ξεκίνησε με πέντε νίκες και μια ισοπαλία, ενώ τώρα έχει δύο ήττες και μια νίκη στα
τέσσερα τελευταία.

 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Αστέρα, ενώ είχε δεχτεί μόλις τέσσερα στα
προηγούμενα εννέα παιχνίδια. Μαζί με τον Ολυμπιακό έχει την καλύτερη άμυνα
εκτός έδρας με έξι γκολ.

 Ο Άρης έχει κρατήσει το «μηδέν» σε επτά παιχνίδια, ανάμεσα σε αυτά και τα έξι
παιχνίδια που νίκησε. Στα άλλα τρία έχει δεχτεί από δύο γκολ.

 Έχει πετύχει δύο γκολ στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε βάλει οκτώ στα τρία
προηγούμενα!

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
Τι ακολουθεί…
07.02.2021: ΑΕΚ - Άρης
14.02.2021: Άρης - Παναιτωλικός
21.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης



28.02.2021: Άρης - Ατρόμητος
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 23, Μπρούνο Γκάμα και Λούκας Σάσα 22.

Μεταξύ τους
Μόλις στις 14 Ιανουαρίου έγινε το παιχνίδι του πρώτου γύρου, καθώς είχε αναβληθεί έτσι
σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα ξαναπαίζουν για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0,
συνεχίζοντας μια σειρά καλών αποτελεσμάτων τελευταία στις «κιτρινόμαυρες» κόντρες.

 Η ΑΕΚ κέρδισε τα δύο τελευταία, και τα δύο στη Θεσσαλονίκη, συμπληρώνοντας
πέντε παιχνίδια αήττητη, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Το αξιοπερίεργο είναι
ότι οι νίκες είναι εκτός και οι ισοπαλίες εντός!

 Επίσης είναι εντυπωσιακό, ότι η ΑΕΚ κέρδισε δύο διαδοχικά παιχνίδια, αφού από το
2010 στα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, δεν έχει καταφέρει μια ομάδα
να κερδίσει δύο διαδοχικά παιχνίδια!

 Πέρσι έπαιξαν και στα ημιτελικά του Κυπέλλου με συναρπαστική εξέλιξη. Η ΑΕΚ
νίκησε 2-1 στην έδρα της. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Άρης βρέθηκε να είναι αγκαλιά με
την πρόκριση νικώντας 2-0 ως το 90’, όταν μείωσε ο Λιβάγια και έστειλε το παιχνίδι
στην παράταση, όπου με ένα ακόμα γκολ του ίδιου, η ΑΕΚ ισοφάρισε 2-2 και
προκρίθηκε.

 Ο Άρης έχει να κερδίσει από τις 2 Μαρτίου 2019, 2-0 τότε. Είναι η μοναδική του
νίκη στα 10 τελευταία για το πρωτάθλημα και στα 12 τελευταία επίσημα,
θεωρώντας το σκορ παράτασης σαν τελικό στο παιχνίδι του Κυπέλλου.

 Και οι 12 τελευταίες ισοπαλίες τους είχαν γκολ. Κοντεύουν 30 χρόνια χωρίς 0-0, από
το 1991.

 Από το 1999 ως το 2008 η ΑΕΚ είχε ένα σερί 17 αγώνων χωρίς ήττα από τον Άρη.
Σταμάτησε στα πλέι οφ του 2008 με ένα εντυπωσιακό 4-0 του Άρη.

Νίκες ΑΕΚ: 58
Ισοπαλίες: 31
Νίκες Άρη: 26

Μεταξύ τος με γηπεδούχο την ΑΕΚ
Μπορεί η ΑΕΚ να κάνει συχνά «διπλά» τον τελευταίο καιρό, αλλά στην έδρα της
δυσκολεύεται αρκετά από τον Άρη.

 Ο Άρης έφυγε ισόπαλος και στα δύο περσινά παιχνίδια από την έδρα της ΑΕΚ,
αφού μάλιστα προηγήθηκε τρεις φορές και η ΑΕΚ ισοφάρισε άλλες τρεις!

 Ο Άρης δεν έχει κερδίσει στις πέντε τελευταίες επισκέψεις του, όπου όμως έχει
πάρει τρεις ισοπαλίες.

 Η ΑΕΚ έχει κερδίσει δύο από τα έξι τελευταία στην έδρα της, με 3-0 και 4-0!
 Η ισοπαλία στα περσινά πλέι οφ ήταν με 2-2, αφού οι πέντε προηγούμενες ήταν

όλες με 1-1. Ισοπαλία με άλλο σκορ είχε να εμφανιστεί από το 1982, πάλι 2-2 τότε.
 Έχουν να φέρουν 0-0 από το Νοέμβριο του 1964!
 Η ΑΕΚ έχει σκοράρει και στα οκτώ τελευταία, μετά την ήττα του 2009 με 1-0.
 Ο Άρης έχει νικήσει μόνο τρεις φορές την ΑΕΚ στην έδρα της. Συγκεκριμένα 1-0 τον

Φεβρουάριο του 1989 με φάουλ του Κώστα Οικονομίδη, 1-0 τον Απρίλιο του 2009



με σουτ του Κόκε και 2-1 τον Φεβρουάριο του 2011 με δύο γκολ του Νέτο. Το
πρώτο στο "Νίκος Γκούμας" και τα δύο τελευταία στο "Σπύρος Λούης".

Νίκες ΑΕΚ: 41
Ισοπαλίες: 13
Νίκες Άρη: 3

Στον πρώτο γύρο
14.01.2021: Άρης – ΑΕΚ 0-1
(65’ φάουλ Γκαρσία)
Πέρσι στην κανονική διάρκεια
24.11.2019: ΑΕΚ – Άρης 1-1
(81’ πέναλτι Μάνταλος – 64’ σουτ Λάρσον. Στο 53’ κόκκινη Ιντέγε)
Πέρσι στα πλέι οφ
20.06.2020: ΑΕΚ – Άρης 2-2
(62’ σουτ Αραούχο, 86’ πέναλτι Νέλσον Ολιβέιρα – 55’ πέναλτο Γκάμα, 73’ κεφαλιά
Μαρτίνες)


