
Προαναγγελία Παναθηναϊκός - Άρης 

Με δεδομένο ότι ο Άρης είναι δεύτερος και ο Παναθηναϊκός πέμπτος με διαφορά πέντε 

βαθμών, η έκβαση του μεταξύ τους αγώνα στη Λεωφόρο είναι καθοριστική στη μάχη για τα 

ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αν ο Άρης καταφέρει να μην χάσει παίρνει σημαντικό προβάδισμα, 

αν ο Παναθηναϊκός νικήσει θα πλησιάσει με πολλές αξιώσεις. 

 

Ο Παναθηναϊκός 

Γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό και έπεσε πάλι στην πέμπτη θέση, συνεχίζοντας την 

προσπάθειά του. Είναι δύο βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. 

 Έχει κάνει τρία διαφορετικά αποτελέσματα στα Playoffs, όπως έκανε και στα τρία 

τελευταία της κανονικής διάρκειας.  

 Ο Παναθηναϊκός έκανε την τρίτη ήττα του στα τελευταία επτά παιχνίδια, αφού δεν 

είχε ήττα στα εννέα προηγούμενα, με επτά νίκες και δύο ισοπαλίες. 

 Έκανε τρεις ήττες στα επτά τελευταία, αφού είχε μια στα 13 προηγούμενα. 

 Έκανε δύο νίκες στα επτά τελευταία, και τις δύο με τον ΠΑΟΚ. 

 Έχει κερδίσει τέσσερα από τα 10 τελευταία, αφού είχε κερδίσει πέντε διαδοχικά τον 

Ιανουάριο. 

 Έχει μια ισοπαλία στα πέντε τελευταία. 

 Πήρε οκτώ βαθμούς στα επτά τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μαζέψει 22 στα οκτώ 

προηγούμενα, με επτά νίκες και μια ισοπαλία. 

 Νίκησε και στα 13 τελευταία παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Από 

αυτά που δεν προηγήθηκε κέρδισε μόνο ένα, στο Περιστέρι. 

 Τελευταία φορά που προηγήθηκε στο ημίχρονο αλλά δεν νίκησε ήταν στις 28 

Σεπτεμβρίου στη Λάρισα.  

 Πέτυχε τρία γκολ στο πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, κάνοντας και την ευρύτερη 

νίκη του στη σεζόν, για δεύτερη μόλις φορά φέτος. Είχε πετύχει και στο Περιστέρι 

τρία στη νίκη με 3-2. 

 Δέχτηκε για πρώτη φορά τρία γκολ σε παιχνίδι του στη σεζόν, την περασμένη 

εβδομάδα από τον Ολυμπιακό. 

 Κράτησε το «μηδέν» με τον ΠΑΟΚ, μοναδικό από τα εννέα τελευταία που το 

κατάφερε. Πριν από αυτά τα εννέα, δεν είχε δεχτεί γκολ σε επτά διαδοχικά!  

 

 

Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας 

Από το Φεβρουάριο και μετά αντιμετωπίζει μόνο ομάδες που είναι πάνω από αυτόν στη 

βαθμολογία! Και από τότε που πήγε στο «Απόστολος Νικολαϊδης» έχει πολύ καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 Νίκησε στα δύο τελευταία στην έδρα του, και τα δύο με τον ΠΑΟΚ. Ήταν η δεύτερη 

φορά που κέρδισε διαδοχικά παιχνίδια στη σεζόν. Η άλλη ήταν με ΑΕΛ και ΟΦΗ. 

 Είναι αήττητος στα 10 τελευταία, μετά την ήττα από τον Ατρόμητο στο «Σπύρος 

Λούης». 

 Έχει κερδίσει πέντε από τα επτά τελευταία. 

 Κράτησε το «μηδέν» με τον ΠΑΟΚ, αφού είχε δεχτεί από ένα γκολ στα τρία 

προηγούμενα παιχνίδια του, ενώ είχε κρατήσει το «μηδέν» και στα πέντε πρώτα 

στη Λεωφόρο. 

 Έχει δεχτεί δηλαδή τρία στα εννέα τελευταία στην Λεωφόρο. 



 Έχει δεχτεί επτά γκολ εντός έδρας, μόνο ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί λιγότερα, τρία. Σε 

κανένα παιχνίδι της έδρας του δεν έχει δεχτεί περισσότερα από ένα. 

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

όπου έχει δώσει εννέα παιχνίδια, ενώ είχε παίξει πέντε στην αρχή και στο «Σπύρος 

Λούης». 

 Έχει έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες στη Λεωφόρο (21 βαθμοί σε εννέα αγώνες), είχε 

δύο νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες στο «Σπύρος Λούης» (7 βαθμοί σε πέντε 

αγώνες). 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

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

 Μάζεψε 27 βαθμούς στα 13 παιχνίδια του δεύτερου γύρου, ενώ είχε 18 στα 13 

παιχνίδια του πρώτου. 

 Μέσα στον Ιανουάριο κράτησε την εστία του ανέπαφη για επτά διαδοχικά 

παιχνίδια μετά από 16 χρόνια. Από το Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2005, είχε 

επίσης κρατήσει το «μηδέν» για επτά ματς. 

 

Τα Playoffs για τον Παναθηναϊκό 

21.03.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 2-2 

04.04.2021: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 

11.04.2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 

18.04.2021: Παναθηναϊκός - Άρης 

21.04.2021: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 

25.04.2021: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 

05.05.2021: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 

09.05.2021: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 

12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Περισσότερα γκολ: Μακέντα 10, Καρλίτος 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Διούδης 29, Χατζηγιοβάνης 28, Καρλίτος 27. 

 

Ο Άρης 

Ηττήθηκε από την ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα του, χάνοντας την ευκαιρία να 

αποσπαστεί στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Παραμένει βέβαια στη θέση αυτή αλλά 

τρεις βαθμούς μπροστά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. 

 Έκανε δύο ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια των Playoffs, αφού είχε τελειώσει την 

κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αήττητος σε έξι.  

 Μάλιστα ανάμεσα στα έξι που δεν έχασε ήταν και τα εκτός έδρας με ΑΕΚ, 

Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. 

 Ο Άρης έχει δύο ήττες τώρα στα εννέα τελευταία. 

 Ξεκίνησε αήττητος στα επτά πρώτα, αλλά έκανε επτά ήττες στα 22 που 

ακολούθησαν. 

 Έχει χάσει έξι από τα 17 μέσα στο 2021, αφού είχε μια ήττα στα 12 προηγούμενα. 

 Κέρδισε τα έξι από τα επτά πρώτα, αλλά στα επόμενα 22 κέρδισε άλλα 10. 

 Και στις 15 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 

εννέα από τις 15 τελευταίες νίκες του είναι με 1-0, τρεις με 2-0 και τρεις με 3-0! 



 Η τελευταία ισοπαλία του ήταν στην Τούμπα, όπου πήρε 2-2. Ήταν το δεύτερο 

μόλις παιχνίδι του στη σεζόν, όπου προηγήθηκε, αλλά δεν νίκησε.  

 Μόνο στα παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης, που έχασε, και τον ΠΑΟΚ, που έφερε 

ισοπαλία,  δεν κατάφερε να πετύχει νίκη, αν και προηγήθηκε. Στα άλλα 15 που 

βρέθηκε μπροστά στο σκορ τα κέρδισε. 

 Είχε σκοράρει και στα 12 πρώτα της σεζόν, αλλά έβαλε γκολ στη συνέχεια σε πέντε 

από τα 10. Τώρα έχει σκοράρει σε έξι από τα επτά τελευταία. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 17 παιχνίδια. Το έκανε στα επτά από τα 12 τελευταία. 

 

Ο Άρης εκτός έδρας 

Έχασε από τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα των Playoffs, μετά από μια εντυπωσιακή κανονική 

περίοδο εκτός έδρας. Κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να μην έχει χάσει στην 

κανονική περίοδο μιας σεζόν εκτός έδρας από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ! 

 Έχασε από τον Ολυμπιακό, μετά από τρία παιχνίδια χωρίς ήττα. Μάλιστα ήταν και 

τα τρία δύσκολα, αφού νίκησε την ΑΕΚ και πήρε ισοπαλία από Ολυμπιακό και 

ΠΑΟΚ. 

 Κέρδισε επτά παιχνίδια εκτός έδρας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ στην ιστορία του, 

μάλιστα τώρα σε 13 παιχνίδια. 

 Ξεκίνησε με πέντε νίκες και μια ισοπαλία στα έξι πρώτα, ενώ έκανε δύο νίκες στα 

οκτώ τελευταία. 

 Έχει χάσει μόνο από τη Λαμία, τον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό! 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε οκτώ παιχνίδια, ανάμεσα σε αυτά και τα επτά που 

νίκησε.  

 Έχει την καλύτερη άμυνα εκτός έδρας με 10 γκολ, ένα λιγότερο από τον Ολυμπιακό, 

που έχει δεχτεί 11. 

 Δεν σκόραρε στο τελευταίο με τον Ολυμπιακό, αφού είχε σκοράρει και στα πέντε 

προηγούμενα. 

 Έχει σκοράρει σε 11 από τα 14 της σεζόν, δεν έβαλε γκολ μόνο στη Λαμία, τα 

Γιάννενα και το Νέο Φάληρο τώρα. 

 Συνολικά δεν έχει δεχτεί γκολ στις εννέα τελευταίες νίκες του εκτός έδρας για το 

πρωτάθλημα από την αρχή της περσινής σεζόν!  

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Τερμάτισε δεύτερος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετά από 41 

χρόνια. Το είχε κάνει για τελευταία φορά το 1979-80. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Άρης δεν έχασε στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος στο Λεκανοπέδιο, αλλά και εκτός έδρας από ΑΕΚ, Ολυμπιακό, 

Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ!   

 Ο Άρης τερμάτισε δεύτερος και στον πρώτο γύρο. Είναι η ένατη φορά στην ιστορία 

του που τερματίζει πρώτος ή δεύτερος στο γύρο, αλλά πρώτη φορά από το 1986 

και μετά. 

 

Τα Playoffs για τον Άρη 

21.03.2021: Ολυμπιακός – Άρης 1-0 

04.04.2021: Άρης - Αστέρας Τρίπολης 2-0 

11.04.2021: Άρης – ΑΕΚ 1-3 

18.04.2021: Παναθηναϊκός - Άρης 



21.04.2021: Άρης - ΠΑΟΚ 

25.04.2021: Αστέρας Τρίπολης - Άρης 

05.05.2021: Άρης - Ολυμπιακός 

09.05.2021: ΠΑΟΚ - Άρης 

12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: ΑΕΚ - Άρης 

Περισσότερα γκολ: Μπρούνο Γκάμα και Μπερτόλιο από 7, Μάνος 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Λούκας Σάσα και Μάνος από 33, Ρόουζ 32, Μπρούνο Γκάμα 31. 

 

Μεταξύ τους 

Για πρώτη φορά από το 1961-62 στις συναντήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, 

η κάθε ομάδα κέρδισε το εκτός έδρας παιχνίδι της. Στις 4 Οκτωβρίου 2020 ο Άρης πέρασε 

από το «Σπύρος Λούης», με αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Ντάνι Πογιάτος από τον 

πάγκο του Παναθηναϊκού. Στις 17 Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη. 

 Και τα τρία τελευταία μεταξύ τους τα έχει κερδίσει ο εκάστοτε φιλοξενούμενος, 

κάτι που δεν είχε συμβεί στα έξι αμέσως προηγούμενα. Και τα τρία έχουν σκορ 0-1. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία, ενώ έχει χάσει 

ένα από τα πέντε τελευταία. 

 Δεν έχουν ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία, ενώ έχουν μια στα επτά τελευταία. 

 Σε κανένα από τα επτά τελευταία δεν έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Ο 

Παναθηναϊκός σκόραρε στα τέσσερα που κέρδισε, ο Άρης στις δύο νίκες του, ενώ 

έχουν και ένα 0-0. 

 Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει στα τρία από τα έξι τελευταία και 

ο Άρης σε ένα από τα πέντε. 

 Ο Άρης δεν έχει να κάνει διαδοχικές νίκες επί του Παναθηναϊκού από το 2006-07 

όταν επικράτησε και στα δύο παιχνίδια της σεζόν με 1-0. 

Νίκες Παναθηναϊκού: 65 

Ισοπαλίες: 27 

Νίκες Άρη: 24 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό 

Ο Άρης πέρασε νικηφόρα τον Οκτώβρη από το «Σπύρος Λούης», νικώντας μόλις για πέμπτη 

φορά τον Παναθηναϊκό σε 58 επισκέψεις του. 

 Ο Άρης νίκησε τον περασμένο Οκτώβριο τον Παναθηναϊκό μετά από 11 επισκέψεις 

όπου μετρούσε εννέα ήττες και δύο ισοπαλίες. 

 Η αμέσως προηγούμενη νίκη  του Άρη ήταν 1-0 στο «Σπύρος Λούης» (89’ σουτ 

Ροτζέριο Νασιμέντο). 

 Ο Άρης δεν έχασε τα δύο από τα τρία τελευταία, αφού είχε χάσει οκτώ από τα 

εννέα προηγούμενα. 

 Ο Παναθηναϊκός δεν σκόραρε στα δύο από τα τρία τελευταία, αφού είχε σκοράρει 

στα εννέα προηγούμενα. 

 Από το 2002 έχει να βάλει ο Άρης δύο γκολ εκτός έδρας στον Παναθηναϊκό, τότε 

μάλιστα ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 3-2. 

 Στη Λεωφόρο ο Άρης έχει να νικήσει τον Παναθηναϊκό από τις 13 Φεβρουαρίου 

1982, 2-1 τότε (5’ πέναλτι Τσινός – 43’ κεφαλιά Μιχαλήτσος, 50’ φάουλ Κούης). Οι 

τρεις επόμενες νίκες, το 1985, το 2007 και το 2020, ήταν στο «Σπύρος Λούης». 



Νίκες Παναθηναϊκού: 43 

Ισοπαλίες: 10 

Νίκες Άρη: 5 

 

Στην κανονική διάρκεια 

04.10.2020: Παναθηναϊκός – Άρης 0-1 

(25’ σουτ Μαντσίνι) 

17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1 

(9’ σουτ Καμπετσής) 


