
Προαναγγελία Ατρόμητος – Απόλλων Σμύρνης 

Ο Ατρόμητος και ο Απόλλων Σμύρνης ξεκίνησαν με ήττα τα Playouts και έμειναν μαζί στους 

28 βαθμούς, που μπορεί να είναι οκτώ μακριά από τον κίνδυνο, αλλά δεν μπορούν να 

αισθάνονται ακόμα ασφαλείς. Το μεταξύ τους παιχνίδι είναι μια καλή ευκαιρία για μια από 

τις δύο ομάδες να πάρει τρίποντο εξασφάλισης. 

 

Ο Ατρόμητος 

Ξεκίνησε τα Playouts με ήττα στα Γιάννενα και αναζητά το συντομότερο δυνατό, τους 

βαθμούς, που θα του εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή. 

 Δεν έχει νίκη στα επτά τελευταία παιχνίδια του, με τρεις ισοπαλίες και τέσσερις 

ήττες, από τις 31 Ιανουαρίου, όταν και νίκησε στα Γιάννενα τον ΠΑΣ. 

 Αυτή είναι και η μοναδική του νίκη στα 11 τελευταία πρωταθλήματος, όπου έχει 

ακόμα έξι ήττες και τέσσερις ισοπαλίες. 

 Έχει χάσει έξι από τα 11 τελευταία, ενώ είχε πέντε ήττες είχε και στα 16 πρώτα της 

σεζόν!  

 Έχει κάνει έξι νίκες, τρεις με τις ομάδες της πεντάδας (ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ) 

και τρεις με όλες τις υπόλοιπες (Παναιτωλικό, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα). 

 Έκανε τρεις ισοπαλίες στα πέντε τελευταία, αφού είχε μια στα επτά προηγούμενα. 

 Σκόραρε στις τρεις από τις έξι τελευταίες ήττες του, ενώ δεν είχε σκοράρει στις 

πέντε πρώτες. 

 Έχει σκοράρει σε ένα από τα τέσσερα τελευταία του, αφού είχε σκοράρει και στα 

πέντε προηγούμενα. 

 

Ο Ατρόμητος εντός έδρας 

Έκλεισε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με μια ισοπαλία με τον Αστέρα 

Τρίπολης, φτάνοντας τις πέντε, τις περισσότερες στο πρωτάθλημα μαζί με τον ΠΑΟΚ. 

 Δεν έχει κερδίσει τα τέσσερα τελευταία, όπου πήρε μόλις δύο βαθμούς. 

 Η τελευταία του νίκη ήταν στις 14 Ιανουαρίου, 2-1 τη Λαμία. 

 Έχασε δύο από τα τέσσερα τελευταία, όσα είχε χάσει στα εννέα πρώτα. 

 Κέρδισε δύο από τα 10 τελευταία, όσα είχε κερδίσει στα πέντε πρώτα. 

 Έχει δεχτεί γκολ στα πέντε τελευταία και σε εννέα από τα δέκα τελευταία. Μόνο με 

το ΟΦΗ κράτησε το «μηδέν» σε αυτά. 

 Σκόραρε στα τρία τελευταία. 

 Με τον Αστέρα Τρίπολης προηγήθηκε, αφού και στα πέντε προηγούμενα είχε δεχτεί 

γκολ πρώτος. Με τον ΠΑΟΚ και τη Λαμία νίκησε με ανατροπή, ηττήθηκε από 

Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ ισοφάρισε την ΑΕΛ. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Έκανε 10 ισοπαλίες, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. 

 Κέρδισε 10 βαθμούς σε παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ, μόνο ο ΠΑΟΚ έχει 

κερδίσει ένα παραπάνω. 

 

Τα Playouts για τον Ατρόμητο 

20.03.2021: Car. gr ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος 1-0 

03.04.2021: Ατρόμητος - Απόλλων 

10.04.2021: Ατρόμητος  - ΑΕΛ 

17.04.2021: ΟΦΗ - Ατρόμητος 



24.04.2021: Ατρόμητος - Λαμία 

08.05.2021: Παναιτωλικός - Ατρόμητος 

15.05.2021: Ατρόμητος – Βόλος 

Περισσότερα γκολ: Μανούσος 6, Γούτας 4. 

Περισσότεροι αγώνες: Γούτας και Χαρίσης από 28, Γκάλο και Σάλομον από 25. 

 

Ο Απόλλων Σμύρνης 

Ξεκίνησε τα Playouts με ήττα εντός έδρας από την ΑΕΛ στο ντεμπούτο του Μάκη Χάβου 

στον πάγκο του. Έτσι οι εννέα βαθμοί από τις θέσεις κινδύνου έγιναν οκτώ και ακόμα ο 

Απόλλων Σμύρνης δεν νιώθει ασφαλής. 

 Δεν έχει ισοπαλία στα επτά τελευταία παιχνίδια του, μετά το 2-2 που πήρε στην 

Τούμπα. Έχει τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. 

 Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική του στα 18 τελευταία, αφού έκλεισε το 

Νοέμβρη με τρεις διαδοχικές ισοπαλίες. 

 Έχει τις λιγότερες ισοπαλίες, τέσσερις, μαζί με τον Ολυμπιακό. 

  Έκανε τρεις νίκες στα επτά τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα τέσσερα 

προηγούμενα.  

 Έκανε επτά νίκες στα 18 τελευταία, αφού είχε μόνο μια στα εννέα πρώτα. 

 Έχασε πέντε από τα έξι πρώτα, αλλά 10 από τα 21 που ακολούθησαν. 

 Ηττήθηκε ωστόσο σε εννέα από τα 14 τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε μια ήττα 

στα επτά προηγούμενα. 

 Κράτησε το «μηδέν» με τον Παναιτωλικό, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα εννέα 

προηγούμενα. Τώρα έχει δεχτεί γκολ στα 10 από τα 11 τελευταία. 

 Έχει πετύχει τρεις φορές τρία γκολ, αλλά νίκησε μόνο σε μια από αυτές, 3-1 στα 

Γιάννενα. Οι άλλες ήταν το 3-3 με το Βόλο και το 3-4 με την ΑΕΚ. 

 Βρέθηκε πίσω σε 17 παιχνίδια, και μόνο σε δύο από αυτά δεν έχασε. Στα Γιάννενα 

νίκησε με ανατροπή και με τον ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία, αφού παραλίγο να κάνει και 

εκεί ανατροπή. 

 Έχει πετύχει ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια του. Έχει σκοράρει σε δύο από 

τα πέντε τελευταία. 

 

Ο Απόλλων Σμύρνης εκτός έδρας 

Έχασε και το τελευταίο παιχνίδι του με την ΑΕΚ, αφού είχε χάσει και στο Βόλο αμέσως πριν. 

 Πήρε ένα βαθμό στα τέσσερα τελευταία, αυτόν στην Τούμπα, αφού είχε κερδίσει 

και τα τέσσερα προηγούμενα!  

 Έχασε τρία από τα εννέα τελευταία εκτός έδρας, ενώ είχε χάσει και τα τρία πρώτα, 

χωρίς μάλιστα και να πετύχει γκολ. 

 Κέρδισε τα τέσσερα από τα οκτώ τελευταία, όσα είχε κερδίσει στα 52 προηγούμενα 

εκτός έδρας στην ιστορία του στα χρόνια της Super League! 

 Δέχτηκε επτά γκολ στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε δεχτεί ένα στα πέντε 

προηγούμενα.  

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Στο Κύπελλο αποκλείστηκε από την ΑΕΚ, χάνοντας στο «Σπύρος Λούης» 2-0, για να 

νικήσει στο δεύτερο παιχνίδι με 2-1, αλλά δεν ήταν αρκετό. 



 Ήταν η μοναδική ομάδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Super League 

Interwetten, που 12 αγώνες της έχουν λήξει με νίκη του φιλοξενούμενου. Έκανε 

οκτώ ήττες εντός και τέσσερις νίκες εκτός. 

 Ισοφάρισε το ρεκόρ διαδοχικών νικών εκτός έδρας στην ιστορία του, κάνοντας 

τέσσερις από τον Δεκέμβριο ως τον Ιανουάριο, με ΟΦΗ, Παναιτωλικό, ΠΑΣ Γιάννινα 

και ΑΕΛ. 

 Έκανε τις λιγότερες ισοπαλίες, τέσσερις, μαζί με τον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό.  

 Στην κανονική διάρκεια μάζεψε 15 βαθμούς εκτός έδρας και 13 εντός. 

 

Τα Playouts για τον Απόλλωνα Σμύρνης 

20.03.2021: Απόλλων – ΑΕΛ 0-2 

03.04.2021: Ατρόμητος Αθηνών - Απόλλων 

10.04.2021: Απόλλων - ΟΦΗ 

17.04.2021: Παναιτωλικός - Απόλλων 

26.04.2021: Απόλλων - Βόλος 

08.05.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα - Απόλλων 

15.05.2021: Απόλλων – Λαμία 

Περισσότερα γκολ: Ντάουντα 5, Φατιόν, Ιωαννίδης και Τσιλούλης από 4. 

Περισσότεροι αγώνες: Ντομίνγκες 27, Λισγάρας, Μπαξεβανίδης και Τομάς από 26. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Απόλλων επικράτησε του Ατρομήτου στις 13 Φεβρουαρίου στη Ριζούπολη, κάνοντας την 

πρώτη νίκη επί του αντιπάλου του σε επίσημο αγώνα μετά από 16 χρόνια και για τη μεγάλη 

κατηγορία μετά από 41 χρόνια!  

 Ο Απόλλων νίκησε τον Ατρόμητο για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα από τις 3 

Απριλίου 2005, 2-1 (15’ πέναλτι Μπουκαρμπέλ, 85’ σουτ Γαζής – 32’ σουτ Ράπτης) 

και τότε για την Β’ Εθνική. Ενδιάμεσα σε εννέα επίσημα παιχνίδια ο Ατρόμητος είχε 

έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες. 

 Για την Α’ Εθνική/Super League ο Ατρόμητος είχε να χάσει από τις 7 Σεπτεμβρίου 

1980, πάλι 2-1 (19’ Πετρινιώτης, 54’ Γεωργάρας – 23’ Κάπουας). 

 Από το 2013 που οι ομάδες βρέθηκαν στη Super League ο Ατρόμητος έχει τέσσερις 

νίκες, τρεις ισοπαλίες και ο Απόλλων μια νίκη. Στην προηγούμενη συνύπαρξή τους, 

από το 1975 ως το 1981, ο Απόλλων ήταν αήττητος με δύο νίκες και τέσσερις 

ισοπαλίες. 

 Φέτος ήταν η πρώτη φορά στα χρόνια της Super League, που ο Ατρόμητος δεν 

κέρδισε ένα τουλάχιστον παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 

 Ο Ατρόμητος έχει σκοράρει και στα οκτώ τελευταία για το πρωτάθλημα και στα 11 

τελευταία επίσημα. 

 Στο πρώτο παιχνίδι τους στην ιστορία της Α’ Εθνικής, στις 14 Δεκεμβρίου 1975, 

βρέθηκαν αντίπαλοι προπονητές δύο συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό και φίλοι, οι 

αείμνηστοι Κώστας Λινοξυλάκης και Βαγγέλης Πανάκης. Ήλθαν ισόπαλοι 0-0. 

 

Νίκες Ατρομήτου: 4 

Ισοπαλίες: 7 

Νίκες Απόλλων Σμύρνης: 3 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Ατρόμητο 



Ο Ατρόμητος ισοφάρισε δύο φορές στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο Περιστέρι, για να 

παραμείνει αήττητος από τον Απόλλωνα Σμύρνης στην έδρα του στην ιστορία της Α’ 

Εθνικής/Super League. 

 Η ισοπαλία κυριαρχεί στους αγώνες των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Ατρόμητο. 

Για την Α’ Εθνική/Super League έχουν πέντε, ενώ ο Ατρόμητος έχει δύο νίκες.  

 Στην πρώτη συνύπαρξη των ομάδων στην κατηγορία, από το 1975 ως το 1981, και 

οι τρεις αγώνες ήταν ισόπαλοι. 

 Για όλες τις διοργανώσεις ο Ατρόμητος έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, από την 

τελευταία φορά που τον νίκησε ο Απόλλων στο Περιστέρι. Ήταν στις 28 Νοεμβρίου 

2004, στην Β’ Εθνική με 1-0 (90’ κεφαλιά Σαρακατσάνος). 

 

Νίκες Ατρομήτου: 2 

Ισοπαλίες: 5 

Νίκες Απόλλων Σμύρνης: 0 

 

Τα παιχνίδια τους στην κανονική περίοδο 

21.11.2020: Ατρόμητος – Απόλλων 2-2 

(37’ πέναλτι Μανούσος, 72’ πέναλτι Μανούσος – 4’ κεφαλιά Φατιόν, 47’ σουτ Ιωαννίδης) 

13.02.2021: Απόλλων – Ατρόμητος 2-1 

(42’ σουτ Τομάς, 67’ σουτ Ντάουντα – 90’ σουτ Μαυρομάτης) 


