
Προαναγγελία ΑΕΛ – Παναιτωλικός 

Τελικό θυμίζει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό. Οι δύο ομάδες έπαιξαν 

και πριν από ένα μήνα μεταξύ τους στο ίδιο γήπεδο στην κανονική διάρκεια. 

 

Η ΑΕΛ 

Η νίκη της ΑΕΛ μέσα στη Ριζούπολη στο ξεκίνημα των Playouts σε συνδυασμό με τα άλλα 

αποτελέσματα της δίνουν βάσιμες ελπίδες παραμονής, αν και παραμένει στην τελευταία 

θέση. Και αυτό γιατί είναι πλέον σε απόσταση βολής. 

 Η ΑΕΛ κέρδισε τα τρία από τα πέντε τελευταία της παιχνίδια, αφού δεν είχε νίκη 

στα 16 προηγούμενα. 

 Επίσης πριν από τις τρεις νίκες στα πέντε τελευταία, είχε μια σε 26 για τη Super 

League! 

 Με τις δύο νίκες της με Παναιτωλικό και ΟΦΗ, έμεινε για πρώτη φορά αήττητη για 

δύο διαδοχικά παιχνίδι από την αρχή του πρωταθλήματος. 

 Έχει χάσει τέσσερα από τα εννέα τελευταία, αφού είχε χάσει και τα τέσσερα 

προηγούμενα.  

 Έχει δεχτεί 42 γκολ, ένα λιγότερο μόνο από τον ΟΦΗ, που έχει δεχτεί 43, τα 

περισσότερα. 

 Έχει προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο σε δύο από τα επτά τελευταία παιχνίδια, κάτι 

που δεν είχε καταφέρει στα προηγούμενα 20! Μάλιστα έχει βάλει πέντε γκολ στο 

πρώτο ημίχρονο και 15 στο δεύτερο. 

 Δεν έχει ισοπαλία στα έξι τελευταία, μετά το 1-1 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. 

 Πέτυχε 11 γκολ στα οκτώ τελευταία παιχνίδια της, αφού δεν είχε σκοράρει στα έξι 

προηγούμενα. 

 Εχει σκοράρει σε 15 από τα 27 παιχνίδια της. Σε βάρος του ΟΦΗ πέτυχε για πρώτη 

φορά τρία γκολ. 

 

Η ΑΕΛ εντός έδρας 

Χρειάστηκε να φτάσει το προτελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου, για να κερδίσει 

παιχνίδι στην έδρα της, αυτό με τον Παναιτωλικό. Ήταν και η πρώτη νίκη στο Αλκαζάρ για 

τη Super League από τον Οκτώβριο του 2010. Έχασε το τελευταίο από τον Ολυμπιακό. 

 Νίκησε τον Παναιτωλικό, αφού δεν είχε νίκη στα πρώτα 11 της σεζόν, με πέντε 

ισοπαλίες και έξι ήττες. Επεκτείνοντας και πέρσι ήταν 13 παιχνίδια χωρίς νίκη. 

 Αυτή είναι η μοναδική νίκη της ΑΕΛ στα 15 τελευταία, όπου έχει επτά ήττες και 

επτά ισοπαλίες. 

 Πέρα από το μοναδική νίκη της, η ΑΕΛ πέτυχε με τον Παναιτωλικό και το μοναδικό 

της γκολ εντός έδρας στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ήταν και η μοναδική φορά που 

προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. 

 Έχει την πιο αδύνατη επίθεση εντός έδρας με επτά γκολ, μέσο όρο περίπου ένα 

γκολ κάθε δύο παιχνίδια. Τα τέσσερα τα έβαλε στα τέσσερα τελευταία. 

 Έχει σκοράρει σε δύο από τα επτά τελευταία παιχνίδια της. 

 Δέχτηκε τέσσερα γκολ από την ΑΕΚ, κάτι που είχε να συμβεί από τον Απρίλιο του 

2017, 1-4 με τον Αστέρα Τρίπολης τότε. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Οι 16 αγώνες χωρίς νίκη που έκανε από το Νοέμβριο του 2020 ως τον Φεβρουάριο 

του 2021 είναι αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της στην κατηγορία. 



 Οι 13 αγώνες χωρίς νίκη εντός έδρας από τον Ιούλιο του 2020 ως και το 

Φεβρουάριο του 2021 είναι αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της στην κατηγορία. 

 Έκανε τρεις νίκες στην κανονική περίοδο, τις λιγότερες από κάθε άλλη ομάδα. 

 

Τα Playouts για την ΑΕΛ 

20.03.2021 Απόλλων – ΑΕΛ 0-2 

03.04.2021 ΑΕΛ - Παναιτωλικός 

10.04.2021 Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΛ 

19.04.2021 Λαμία - ΑΕΛ 

24.04.2021 ΑΕΛ - ΟΦΗ 

08.05.2021 Βόλος - Λάρισα 

15.05.2021 ΑΕΛ – Γιάννινα 

Περισσότερα γκολ: Πινακάς 7, Ακούνια και Ντουρμισάι από 3. 

Περισσότεροι αγώνες: Πινακάς 26, Μιλοσάβλιεβιτς 24, Μπέρτος 23. 

 

Ο Παναιτωλικός 

Η ήττα από τη Λαμία με 3-0 μέσα στο Αγρίνιο, έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον 

Παναιτωλικό, που τώρα βρίσκεται στην ίδια σχεδόν μοίρα με τον ΟΦΗ και την ΑΕΛ, αν και 

έχει να παίξει πλέον και τέσσερα παιχνίδια εκτός έδρας και δύο μόνο στην έδρα του. 

 Ο Παναιτωλικός έκανε δύο νίκες στα τέσσερα τελευταία της κανονικής περιόδου 

για, όσα είχε σε όλο το προηγούμενο πρωτάθλημα, για να ανασάνει βαθμολογικά. 

 Έχει τώρα δύο νίκες στα πέντε τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα οκτώ 

προηγούμενα.  

 Ξεκίνησε με 10 παιχνίδια χωρίς νίκη, αλλά κέρδισε τα τέσσερα από τα 17 επόμενα. 

 Έχει χάσει τρία από τα έξι τελευταία, αφού είχε πέντε ήττες στα επτά προηγούμενα. 

 Ο Παναιτωλικός έκανε μια ισοπαλία στα οκτώ τελευταία, αφού είχε τέσσερις στα 

αμέσως πέντε προηγούμενα. 

 Έχει οκτώ ισοπαλίες, οι πέντε με 0-0. 

 Έχει πετύχει 13 γκολ, τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Στα 13 τελευταία παιχνίδια του δεν έχει ξεπεράσει το ένα γκολ. Μόλις δύο φορές 

στη σεζόν πέτυχε δύο γκολ, στις νίκες του με ΑΕΛ και ΟΦΗ εντός έδρας. 

 Έχει χάσει τρία πέναλτι από τα οκτώ που έχει κερδίσει. Τα δύο τα έχασε στις δύο 

πρώτες νίκες του με ΑΕΛ και ΟΦΗ! Μάλιστα ο Παναιτωλικός έχει εκτελέσει οκτώ 

πέναλτι, με έξι διαφορετικούς παίκτες. 

 

Ο Παναιτωλικός εκτός έδρας 

Έχασε και το τελευταίο της εκτός έδρας παιχνίδι από τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και 

έμεινε με πέντε μόλις βαθμούς εκτός έδρας από ισάριθμες ισοπαλίες. 

 Δεν έχει κερδίσει σε 14 επίσημα εκτός έδρας παιχνίδια στη σεζόν. Τα 13 για το 

πρωτάθλημα. 

 Έχει να κάνει «διπλό» από τις 11 Ιουλίου 2020, όταν νικώντας στη Νέα Σμύρνη τον 

Πανιώνιο έκανε άλμα παραμονής στην κατηγορία. 

 Έχει χάσει τα πέντε από τα έξι τελευταία, με εξαίρεση την ισοπαλία που πήρε από 

τον Άρη.  

 Και οι τέσσερις τελευταίες ισοπαλίες του είναι 0-0. Μόνο στην πρώτη είχε πάρει 1-1 

στη Λαμία. 



 Δεν έχει σκοράρει στα οκτώ  τελευταία επίσημα εκτός έδρας, επτά από αυτά για το 

πρωτάθλημα Super League Interwetten. Ισοφάρισε το ρεκόρ στην ιστορία του, 

καθώς και από το Νοέμβριο του 2011 ως τον Ιανουάριο του 2012 δεν είχε σκοράρει 

σε επτά διαδοχικά. 

 Αν δεν σκοράρει και στη Λάρισα, θα κάνει ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία 

με οκτώ εκτός έδρας χωρίς γκολ. 

 Έχει πετύχει δύο γκολ στα 13 εκτός έδρας παιχνίδια του, και τα δύο μάλιστα με 

πέναλτι. Στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ και το Νοέμβρη με τον Παναθηναϊκό. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Είχε την πιο αδύναμη επίθεση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος Super 

League Interwetten με 13 γκολ, αλλά πέντε ομάδες είχαν χειρότερη άμυνα από 

αυτόν. 

 Στο Κύπελλο αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό, χάνοντας και τα δύο παιχνίδια με 

το ίδιο σκορ, 3-0. 

 Μπήκαν 45 γκολ στα παιχνίδια του στην κανονική περίοδο, λιγότερα από κάθε άλλη 

ομάδα. 

 Η μοναδική ομάδα που δεν νίκησε εκτός έδρας στην κανονική περίοδο. 

 

Τα Playouts για τον Παναιτωλικό 

20.03.2021: Παναιτωλικός – Λαμία 0-3 

03.04.2021: ΑΕΛ - Παναιτωλικός 

10.04.2021: Βόλος - Παναιτωλικός  

17.04.2021: Παναιτωλικός - Απόλλων 

24.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός 

08.05.2021: Παναιτωλικός - Ατρόμητος 

15.05.2021: ΟΦΗ – Παναιτωλικός 

Περισσότερα γκολ: Αριγίμπι 4, Βέργος 2. 

Περισσότεροι αγώνες: Τσιγγάρας 28, Ντάλσιο 27, Χόρχε Ντίας και Αριγίμπι 26. 

 

Μεταξύ τους 

Στο τελευταίο παιχνίδι τους, μόλις ένα μήνα πριν, η ΑΕΛ επικράτησε 1-0 και… χάλασε τη 

συνταγή των πολλών γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια. Έχουν παίξει 11 παιχνίδια στη Super 

League και σε ένα έχουν μπει έξι, ενώ σε άλλα τέσσερα έχουν μπει από τέσσερα γκολ. 

 Η ΑΕΛ νίκησε στο τελευταίο παιχνίδια, αφού στα πέντε προηγούμενα ο 

Παναιτωλικός ήταν αήττητος με τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες. 

 Έπαιξαν και πέρσι στα Playouts, αλλά το παιχνίδι έγινε στο Αγρίνιο. 

 Έχουν τρεις ισοπαλίες, που έγιναν διαδοχικές το 2019 και το 2000, και οι τρεις με 

σκορ 2-2! 

 Η ΑΕΛ νίκησε φέτος 1-0, έχοντας στον πάγκο τον Τζιανλούκα Φέστα, ενώ ο 

Παναιτωλικός τον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΛ είχε να κερδίσει από τον Σεπτέμβριο του 

2018, πάλι στη Λάρισα, πάλι 1-0, και με τους ίδιους προπονητές στους πάγκους. 

Που στη συνέχεια έφυγαν για να ξαναβρεθούν φέτος! 

 Ποτέ δεν έχει κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα στα παιχνίδια τους. Έχουν οκτώ 

νίκες οι γηπεδούχοι, από τέσσερις, και τρεις ισοπαλίες. 

 Φιλοξενούμενος έχει να κερδίσει από το 2012, στην Β’ κατηγορία τότε. Η ΑΕΛ είχε 

νικήσει τότε στο Αγρίνιο, αλλά ο Παναιτωλικός ανέβηκε κατηγορία.   



 Η ΑΕΛ έχει σκοράρει σε 10 από τα 11 στην ιστορία τους, μόνο στο περσινό των πλέι 

άουτ δε σκόραρεν. 

 Ο Παναιτωλικός δεν σκόραρε στο τελευταίο στη Λάρισα, αφού είχε σκοράρει στα 

πέντε προηγούμενα, βάζοντας δύο τουλάχιστον γκολ σε καθένα από τα πέντε. 

 

Νίκες ΑΕΛ: 4 

Ισοπαλίες: 3 

Νίκες Παναιτωλικού: 4 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο την ΑΕΛ 

Η ΑΕΛ νίκησε πριν από ένα μήνα τον Παναιτωλικό, για να πανηγυρίσει επιτέλους 

«τρίποντο» στο Αλκαζάρ στη Super League μετά από 11 χρόνια. 

 Μόνο μια φορά κατάφερε να αποφύγει την ήττα ο Παναιτωλικός στη Λάρισα, τον 

Ιανουάριο του 2020, στο περσινό παιχνίδι της κανονικής περιόδου δηλαδή, όταν 

ήλθαν 2-2. Μάλιστα λίγο έλειψε να νικήσει, αφού προηγήθηκε με 2-0. 

 Η ΑΕΛ έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα πέντε. Και στα τέσσερα νικηφόρα μάλιστα 

προηγήθηκε από το πρώτο ημίχρονο. 

 Ο Παναιτωλικός δεν έχει νικήσει ποτέ στη Λάρισα σε όλες τις διοργανώσεις παρά 

μόνο σε ένα αγώνα Κυπέλλου το 2011, αλλά στα πέναλτι με 10-9! 

 

Νίκες ΑΕΛ: 4 

Ισοπαλίες: 1 

Νίκες Παναιτωλικού: 0 

 

Στην κανονική διάρκεια 

07.12.2020: Παναιτωλικός – ΑΕΛ 2-1 

(16’ κεφαλιά, 87’ σουτ Βέργος – 90’ κεφαλιά Γιουνές. Στο 30’ ο Αριγίμπι του Παναιτωλικού 

αστόχησε σε πέναλτι) 

28.02.2021: ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-0 

(37’ σουτ Πινακάς) 


