
Προαναγγελία Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Ενώ ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος και με ελάχιστες απώλειες την μοναχική πορεία του,
ο ΟΦΗ πλέον έχει συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι κυνηγά βαθμούς για να μην νιώσει τον
κίνδυνο πίσω του, αφού το περσινό κατόρθωμα της εξάδας γίνεται ανέφικτο. Στο Νέο
Φάληρο θα παλέψει απέναντι στη φόρμα του Ολυμπιακού, αλλά και την παράδοση.

Ο Ολυμπιακός
Νίκησε και τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και τώρα είναι πλέον 14 και 15 βαθμούς μακριά
από τις ομάδες που τον ακολουθούν. Με έξι αγώνες να απομένουν για την κανονική
διάρκεια, η πρώτη θέση δεν αλλάζει, αλλά αναμένουμε την διαφορά βαθμών.

 Ο Ολυμπιακός δεν έχει νίκη μόνο σε τρία από τα 19 παιχνίδια στο πρωτάθλημα
Super League Interwetten, τα ισόπαλα με ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα με το
ίδιο σκορ, 1-1. Έχει 17 νίκες, πέντε περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

 Είναι αήττητος και στα 22 τελευταία για το πρωτάθλημα, μετά την ήττα του στο
Νέο Φάληρο από τον ΠΑΟΚ στα περσινά πλέι οφ, στις 12 Ιουλίου 2020. Έχει 19
νίκες και τρεις ισοπαλίες σε αυτά.

 Έχει κερδίσει τα τέσσερα τελευταία μετά την ισοπαλία στην Τούμπα, όπου είναι το
μοναδικό από τα εννέα τελευταία, που δεν κέρδισε.

 Η ήττα εκείνη από τον ΠΑΟΚ σταματούσε ένα αήττητο 43 αγώνων, κάτι που
σημαίνει τώρα είναι η μοναδική του ήττα στα τελευταία 66!

 Έχει σκοράρει και στα 22 αυτά παιχνίδια. Δηλαδή το τελευταίο παιχνίδι που έχασε
και δεν σκόραρε είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ στα περσινά πλέι οφ.

 Έχει πετύχει 51 γκολ, 17 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΠΑΟΚ. Έχει
πετύχει πάντως εννέα γκολ στα πέντε τελευταία, αφού είχε πετύχει 21 στα έξι
προηγούμενα.

 Έχει πετύχει εννέα 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 10 από τα 14 τελευταία πρώτα ημίχρονα. Ωστόσο έχει
μόλις 14 γκολ στο πρώτο ημίχρονο έναντι 37 στο δεύτερο.

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με οκτώ γκολ, με πέντε από αυτά να τα δέχεται στα
τελευταία 10 παιχνίδια.

 Στα τελευταία 23 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 79 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.

 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 εντός έδρας
Δεν έχει ακόμα απώλεια στην έδρα του, αφού δεν άφησε περιθώριο να του κάνει ζημιά και



ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας στο δεύτερο ημίχρονο με 3-0. Έχει τρία ακόμα παιχνίδια για να κάνει
το απόλυτο στην κανονική περίοδο, με ΟΦΗ, Άρη και Λαμία.

 Έχει κερδίσει και τα 10 εντός έδρας παιχνίδια του, που γίνονται 11 επεκτείνοντας
πέρσι.

 Η τελευταία του απώλεια ήταν στις 12 Ιουλίου 2020, όταν έχασε από τον ΠΑΟΚ το
αήττητο της σεζόν, αλλά και ένα σερί 27 αγώνων χωρίς ήττα εντός έδρας. Είναι και
το τελευταίο παιχνίδι που δεν σκόραρε.

 Στα τελευταία 47 παιχνίδια της έδρας του έχει δύο ήττες και τις δύο από τον ΠΑΟΚ.
Άλλη ομάδα έχει να τον νικήσει από τις 4 Φεβρουαρίου 2018, πάνω από τρία
χρόνια, η ΑΕΚ τότε.

 Δεν έχει ισοπαλία στα 21 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στο Νέο Φάληρο,
μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ τον Δεκέμβρη του 2019.

 Δέχτηκε γκολ στα δύο από τα πέντε τελευταία παιχνίδια, ένα από το Βόλο και ένα
από την ΑΕΛ, αφού δεν είχε δεχτεί στα πέντε πρώτα της σεζόν. Και τα δύο γκολ τα
δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο.

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 – 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
Τι ακολουθεί
07.02.2021: Ολυμπιακός - ΟΦΗ
14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
21.02.2021: Ολυμπιακός – Άρης
01.03.2021: Βόλος – Ολυμπιακός
07.03.2021: Ολυμπιακός – Λαμία
14.03.2021: ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Οι πρώτοι σκόρερ: Ελ Αραμπί 16. Χασάν 8, Μασούρας 7.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Εμβιλά 28, Ρούμπεν Σεμέδο 27, Μπουχαλάκης 26.

Ο ΟΦΗ
Τρία παιχνίδια στην έδρα του μέσα σε ένα δεκαήμερο ήταν καθοριστικά, αφού έχασε για το
πρωτάθλημα από τον Αστέρα Τρίπολης ένα κομβικό παιχνίδι, έχασε και δεύτερο με την ΑΕΚ,
ενώ αποκλείστηκε από το Βόλο στο Κύπελλο, μένοντας στο 1-1.

 Μετά τις γιορτές, ο ΟΦΗ ήταν δύο βαθμούς από την έκτη θέση και ισόβαθμος με
τον Αστέρα Τρίπολης. Μέσα σε πέντε αγωνιστικές ο ΟΦΗ πήρε ένα βαθμό, ο
Αστέρας 15 και τώρα η ομάδα της Κρήτης, που πέρσι είχε μπει στην εξάδα, απέχει
14 από τον έκτο σήμερα Αστέρα!

 Ο ΟΦΗ έχει χάσει τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, και δεν έχει νίκη στα πέντε
τελευταία, μετά από αυτή επί της Λαμίας.



 Η νίκη του ΟΦΗ με τη Λαμία είναι η μοναδική στα εννέα τελευταία, όπου έχει κάνει
έξι ήττες. Πριν από αυτά τα εννέα είχε κάνει τρεις νίκες σε διάστημα 20 ημερών!

 Και οι πέντε νίκες του είναι με ομάδες της περιφέρειας. Με τις ομάδες της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης έχει τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες.

 Έχει μια ισοπαλία στα 15 τελευταία παιχνίδια του, αυτή στο Περιστέρι με τον
Ατρόμητο, ενώ είχε τρεις στα πέντε πρώτα.

 Δεν έχει σκοράρει στα πέντε τελευταία για το πρωτάθλημα, ενώ είχε σκοράρει στα
10 από τα 15 πρώτα της σεζόν.

 Έχει πετύχει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο στα 10 τελευταία παιχνίδια, αυτό που
άνοιξε το σκορ με τη Λαμία.

 Έχει δεχτεί 31 γκολ, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.
 Έχει δεχτεί γκολ στα τέσσερα τελευταία. Πάντως έχει κρατήσει τρεις φορές το

«μηδέν» στα εννέα τελευταία, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα 11 πρώτα για το
πρωτάθλημα.

 Στο Κύπελλο Ελλάδας αποκλείστηκε από το Βόλο, χάνοντας 2-0 εκτός και μένοντας
στο 1-1 στο Ηράκλειο.

 Πέρσι κατάφερε να μπει στην εξάδα και να παίξει στα πλέι οφ.
 Ο προπονητής Γιώργος Σίμος διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα, αφού είχε

αναλάβει το καλοκαίρι του 2019.

Ο ΟΦΗ εκτός έδρας
Ηττήθηκε στο τελευταίο του παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό, μετά από μια ισοπαλία στο
Περιστέρι. Έχει μαζέψει 10 βαθμούς εκτός έδρας, καλύτερη συγκομιδή από τους οκτώ όλης
της περσινής κανονικής περιόδου. Αυτό σημαίνει ότι η βαθμολογική του υποχώρηση
οφείλεται στην έδρα του.

 Έχει χάσει δύο από τα πέντε τελευταία, αφού είχε χάσει και τα τρία προηγούμενα.
 Έχει κάνει τρεις νίκες εκτός έδρας, σε Λαμία, Βόλο και Λάρισα.
 Η ισοπαλία με τον Ατρόμητο είναι η μοναδική στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά και η

μοναδική στα 16 τελευταία για τη Super League.
 Κράτησε το «μηδέν» δύο φορές στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, στη Λάρισα και

το Περιστέρι, ενώ είχε δεχτεί γκολ και στα 23 προηγούμενα!
 Έβαλε τέσσερα γκολ στο Βόλο, τα μισά σχεδόν από τα εννέα που έχει βάλει

συνολικά εκτός έδρας! Δεν σκόραρε στα δύο τελευταία, αφού είχε βάλει γκολ στα
πέντε από τα επτά πρώτα.

 Δεν έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο εκτός έδρας στα τέσσερα τελευταία, αφού
είχε πετύχει γκολ στο Βόλο.

Τα προηγούμενα παιχνίδια
03.01.2021: Παναιτωλικός – ΟΦΗ 2-1
07.01.2021: ΟΦΗ – Λαμία 2-0
10.01.2021: Ατρόμητος – ΟΦΗ 0-0
17.01.2021: ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 0-3
20.01.2021: Βόλος – ΟΦΗ (Κύπελλο) 2-0
23.01.2021: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
26.01.2021: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 0-1
31.01.2021: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-2
04.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος (Κύπελλο) 1-1



Τι ακολουθεί
07.02.2021: Ολυμπιακός - ΟΦΗ
14.02.2021: ΟΦΗ – Βόλος
21.02.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα - ΟΦΗ
27.02.2021: Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ
06.03.2021: ΟΦΗ – ΑΕΛ
14.03.2021: Άρης - ΟΦΗ
Οι πρώτοι σκόρερ: Σαρντινέρο 5, Στάρτζεον 4, Νέιρα 3.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Κοροβέσης 23, Ουές 22, Σαρντινέρο 21.

Μεταξύ τους
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στον πρώτο γύρο στο Ηράκλειο, παίζοντας μόλις το δεύτερο
παιχνίδι του εκτός έδρας και κάνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη. Ο ΟΦΗ έχει μετρημένα
καλά αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό, μάλιστα μετά την πρωτοχρονιά έχει να πάρει
βαθμό 16 χρόνια και να κάνει νίκη 21 χρόνια.

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και τα έξι τελευταία παιχνίδια του με τον ΟΦΗ, μετά τη
νίκη των Κρητικών στις 21 Οκτωβρίου 2018 με 1-0 (35’ κεφαλιά Βουό).

 Είχαν προηγηθεί άλλες επτά νίκες του Ολυμπιακού, κάτι που σημαίνει ότι ο
Ολυμπιακός έχει 13 νίκες στα 14 τελευταία, με εξαίρεση το παραπάνω παιχνίδι.

 Δεν έχουν ισοπαλία στα 14 τελευταία, μετά το 2-2 τον Οκτώβριο του 2011 στο Νέο
Φάληρο.

 Ο ΟΦΗ έχει πετύχει έξι γκολ στα 14 τελευταία, ποτέ περισσότερα από ένα σε
κάποιο παιχνίδι. Σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει 38 γκολ.

 Στον αγώνα που έγινε στις 27 Μαίου 1990 μεταξύ τους στο Νέο Φάληρο, έχει
συμβεί η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του πρωταθλήματος, αφού ο
Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 4-0, αλλά ο ΟΦΗ επικράτησε με 5-4 (31’ σουτ Ντέταρι,
42’ σουτ Μητρόπουλος, 44’ σουτ Κωφίδης, 48’ σουτ Τσιαντάκης – 51’ σουτ Γ.
Μαρινάκης, 62’ σουτ Βέρα, 85’ σουτ Μπατσινίλας, 87’ σουτ Βέρα, 90’ φάουλ
Βάβουλας).

Νίκες Ολυμπιακού: 56
Ισοπαλίες: 19
Νίκες ΟΦΗ: 12

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό
Ο ΟΦΗ έχει κερδίσει μόνο μια φορά στην ιστορία τον Ολυμπιακό στην έδρα του, σε ένα
αγώνα που έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ανατροπή ποτέ στην Α’ Εθνική/Super
League. Ήταν το 5-4 του Μαίου του 1990!

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τα έξι τελευταία με αντίπαλο τον ΟΦΗ, μετά το 2-2
που είχε πάρει η ομάδα του Ηρακλείου στις 29 Οκτωβρίου 2011. Μάλιστα ο
Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 2-0.

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τους 23 από τους 24 τελευταίους που υποδέχτηκε τον
ΟΦΗ, με εξαίρεση το παραπάνω 2-2. Αμέσως πριν, από το 1990 ως το 1992 ο ΟΦΗ
είχε φύγει τρία παιχνίδια αήττητος. Με τη νίκη 5-4 και δύο ισοπαλίες αμέσως μετά.

 Μετά τη νίκη του ΟΦΗ ακολούθησαν δηλαδή 26 αγώνες, με 23 νίκες του
Ολυμπιακού και τρεις ισοπαλίες.



 Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει από το πρώτο ημίχρονο και στα 13 τελευταία, μετά το
παιχνίδι του Φεβρουαρίου του 2003, όταν νίκησε 1-0, αλλά στο ημίχρονο ήταν 0-0.
Πάντως στα δύο τελευταία, αν και σκοράρει, πηγαίνει με 1-1 στα αποδυτήρια,
αφού σκοράρει και ο ΟΦΗ!

 Τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε επί του ΟΦΗ ήταν το 0-0 του
Μαρτίου του 1992, για να ακολουθήσουν 24 παιχνίδια με γκολ για τους
«ερυθρόλευκους».

Νίκες Ολυμπιακού: 38
Ισοπαλίες: 4
Νίκες ΟΦΗ: 1

Στον πρώτο γύρο
08.11.2020: ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-2
(53’ κεφαλιά Χασάν, 80’ σουτ Μασούρας)
Πέρσι στην κανονική διάρκεια
19.10.2019: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-1
(11’ κεφαλιά Σουντανί, 57’ σουτ Σουντανί – 45’ σουτ Ναμπί)
Πέρσι στα πλέι οφ
01.07.2020: Ολυμπιακός – ΟΦΗ 2-1
(27’ σουτ Χασάν, 82’ κεφαλιά Χασάν – 45’ σουτ Σακόρ)


