
Προαναγγελία Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 

Για δεύτερη φορά σε 21 μέρες ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, αφού με αυτό το 

παιχνίδι ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο και η κλήρωση τους έφερε αντιπάλους και 

στην 2η αγωνιστική των Playoffs.  

 

Ο Παναθηναϊκός 

Οι «πράσινοι» παίζουν το 30ο τους παιχνίδι στη σεζόν, που είναι και ιδιαίτερα σημαντικό, 

καθώς απέχουν δύο βαθμούς από την 4η θέση και υποδέχονται μια από τις ομάδες που 

κυνηγούν, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι τέσσερις βαθμούς μπροστά τους. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα από τα επτά τελευταία επίσημα παιχνίδια του, 

πέντε από αυτά για το πρωτάθλημα Super League Interwetten. Είναι το παιχνίδι 

στις 14 Μαρτίου. 

 Μετά τις 14 Φεβρουαρίου, όταν και νίκησε τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός έχει 

δύο ήττες, δύο ισοπαλίες και τη νίκη με τον ΠΑΟΚ. 

 Πήρε τέσσερις βαθμούς στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μαζέψει 22 στα 

οκτώ προηγούμενα, με επτά νίκες και μια ισοπαλία. 

 Έχασε δύο από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του, αφού δεν είχε ήττα στα εννέα 

προηγούμενα, με επτά νίκες και δύο ισοπαλίες.  

 Έκανε δύο ήττες στα πέντε τελευταία, αφού είχε μια στα 13 προηγούμενα. 

 Έχει δύο ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία, όσες είχε στα 18 προηγούμενα. 

 Νίκησε και στα 12 τελευταία παιχνίδια, που προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Από 

αυτά που δεν προηγήθηκε κέρδισε μόνο ένα, στο Περιστέρι. 

 Στο Περιστέρι επίσης ήταν η πρώτη φορά που πέτυχε τρία γκολ στο φετινό 

πρωτάθλημα. Δεν έχει δεχτεί πάνω από δύο σε παιχνίδι του. 

 Έχει δεχτεί γκολ και στα επτά τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε κρατήσει το 

«μηδέν» για επτά παιχνίδια! 

 

Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας 

Παίζει τέταρτο ντέρμπι στη σειρά εντός έδρας! Νίκησε 2-1 τον Ολυμπιακό, έφερε ισοπαλία 

1-1 με την ΑΕΚ και νίκησε τον ΠΑΟΚ 2-1. 

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

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

Λούης». 

 Έχει πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες στη Λεωφόρο (18 βαθμοί σε οκτώ αγώνες), είχε 

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

αγώνες). 

 Κατάφερε να κερδίσει δύο διαδοχικά παιχνίδια μόνο μια φορά, με ΑΕΛ και ΟΦΗ. 

Στα τελευταία εναλλάσσονται νίκες και ισοπαλίες.  

 Έχει κερδίσει τέσσερα από τα έξι τελευταία. 

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

Λούης». 

 Έχει δεχτεί από ένα γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια του, ενώ είχε κρατήσει το 

«μηδέν» και στα πέντε πρώτα στη Λεωφόρο. 

 Έχει δεχτεί τρία γκολ στα οκτώ τελευταία, αυτά της Λεωφόρου, ενώ είχε δεχτεί 

τέσσερα γκολ στα πέντε πρώτα.  

  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. 



 

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 

11.04.2021: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 

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 8, Καρλίτος 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Διούδης 27, Καρλίτος και Χατζηγιοβάνης από 26. 

 

Ο ΠΑΟΚ 

Έκλεισε την κανονική περίοδο χωρίς νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια, όπου πήρε ένα 

μόλις βαθμό, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Ήταν η πρώτη 

φορά στο φετινό πρωτάθλημα, που δεν κέρδισε σε τρία διαδοχικά παιχνίδια και πρώτη που 

έχασε δύο διαδοχικά εκτός έδρας. Ωστόσο νίκησε την ΑΕΚ στο ξεκίνημα των Playoffs. 

 Νίκησε την ΑΕΚ στο ξεκίνημα των Playoffs, αφού δεν κέρδισε τα τρία προηγούμενα 

παιχνίδια του. Είναι η πρώτη φορά που έμενε χωρίς νίκη σε τρία ματς στη σεζόν. 

 Έκανε δύο ήττες στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, ενώ είχε μόλις μια στα εννέα 

προηγούμενα.  

 Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε αήττητος για δέκα παιχνίδια, αλλά έχασε από τα μέσα 

Δεκεμβρίου πέντε από τα 17 τελευταία. 

 Έκανε επτά νίκες στα 10 πρώτα παιχνίδια και μόλις επτά στα 17 επόμενα. 

 Έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση με 52 γκολ, 13 λιγότερα από τον Ολυμπιακό. 

 Έχει σκοράρει στα οκτώ τελευταία, 20 γκολ συνολικά. Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό 

είναι το μοναδικό από τα 16 τελευταία, που δεν πέτυχε γκολ. Έχει σκοράρει στα 24 

από τα 27. Δεν σκόραρε με Βόλο, Άρη και Ολυμπιακό εκτός έδρας. 

 Δέχτηκε γκολ στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε κρατήσει το «μηδέν» 

σε τρία από τα τέσσερα προηγούμενα. 

 Έχει δεχτεί 22 γκολ στα 16 τελευταία, αφού είχε δεχτεί πέντε στα 10 πρώτα. 

 Δεν είχε δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κάποιο από τα 13 πρώτα παιχνίδια του. Στα 

14 τελευταία έχει δεχτεί επτά φορές δύο ή περισσότερα (τρία από Ατρόμητο και 

Ολυμπιακό, δύο από ΑΕΚ, Απόλλωνα, Αστέρα, Άρη και Παναθηναϊκό)! 

 Έχει πάρει 11 βαθμούς σε παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ, περισσότερους 

από κάθε άλλη ομάδα. 



 

Ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας 

Παίζει το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του στα Playoffs εκεί όπου έπαιξε και το τελευταίο 

στην κανονική διάρκεια. Στο «Απόστολος Νικολαίδης» με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. 

 Ο ΠΑΟΚ έχασε τα δύο τελευταία παιχνίδια του εκτός έδρας, από Αστέρα Τρίπολης 

και Παναθηναϊκό.  

 Έχει χάσει  τρία από τα τέσσερα τελευταία, με εξαίρεση τη νίκη επί του ΠΑΣ στο 

Περιστέρι. 

 Έχει χάσει τα πέντε από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια εκτός, αφού δεν είχε ήττα στα 

πέντε πρώτα. Ήταν αήττητος σε 12 παιχνίδια μέχρι να χάσει από τον Άρη. 

 Έχει δύο νίκες στα οκτώ τελευταία, ενώ είχε τρεις στα πέντε πρώτα.  

 Δεν έχει ισοπαλία στα έξι τελευταία, αφού είχε τρεις στα επτά πρώτα. 

 Και τις πέντε εκτός έδρας νίκες του τις έχει κάνει με δύο τουλάχιστον γκολ διαφορά. 

 Έχει σκοράρει σε έξι από τα επτά τελευταία. Έχει σκοράρει σε 10 από τα 13 

παιχνίδια του. 

 Κράτησε το «μηδέν» μόνο σε δύο από τα οκτώ τελευταία, αυτά που κέρδισε. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Για δεύτερη σεζόν στη σειρά έκανε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Άρη. 

 Η ήττα του από τον Αστέρα Τρίπολης στις 27 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη για τον 

ΠΑΟΚ από ομάδα της περιφέρειας, μετά από τρία χρόνια! Είχε χάσει στις 4 

Μαρτίου του 2018, πάλι από τον Αστέρα Τρίπολης εκεί! 

 

Τα Playoffs για τον ΠΑΟΚ 

21.03.2021 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1 

04.04.2021 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 

07.04.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 

11.04.2021 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 

18.04.2021 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 

21.04.2021 Άρης - ΠΑΟΚ 

25.04.2021 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 

28.04.2021 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Κύπελλο) 

05.05.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 

09.05.2021 ΠΑΟΚ - Άρης 

12.05.2021 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

16.05.2021 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

Περισσότερα γκολ: Τζόλης 16, Σφιντέρσκι και Ζίβκοβιτς από 10. 

Περισσότεροι αγώνες: Τζόλης και Ζιβκοβιτς 38, Σφιντέρσκι και Σβαμπ 37. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε πριν από τρεις εβδομάδες στη Λεωφόρο με 2-1, με το σκορ που 

έχασε στην Τούμπα τον Δεκέμβριο. 

 Ο Παναθηναϊκός κέρδισε μετά από πέντε επίσημα χωρίς νίκη, όπου ο ΠΑΟΚ είχε 

τρεις νίκες. 

 Ήταν η δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στα 12 τελευταία επίσημα μεταξύ τους και 

δέκα για το πρωτάθλημα.  



 Η νίκη του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο είναι η μοναδική στα έξι τελευταία για το 

πρωτάθλημα. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει δύο διαδοχικά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ από το 

Μάιο του 2015. Τότε είχε νικήσει και στα τέσσερα της σεζόν. 

 Έχουν τρεις ισοπαλίες στα έξι τελευταία για το πρωτάθλημα,  αφού δεν είχαν καμία 

στα οκτώ προηγούμενα. 

 Από το 2016-17 είχαν να κερδίσουν και οι δύο στην έδρα τους, αλλά το έκαναν 

φέτος. 

 

Νίκες Παναθηναϊκού: 65 

Ισοπαλίες: 32 

Νίκες ΠΑΟΚ: 43 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό 

Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα τέσσερα από τα επτά τελευταία επίσημα που επισκέφθηκε τον 

Παναθηναϊκό, ενώ έχει πέντε νίκες στις προηγούμενες 70 επισκέψεις του! Από τις τέσσερις 

αυτές νίκες οι δύο είναι στη Λεωφόρο και δύο στο «Σπύρος Λούης». 

 Ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει τα τρία τελευταία με δύο νίκες και μια ισοπαλία. Ο 

ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τα αμέσως τρία προηγούμενα.  

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει δύο από τα έξι τελευταία. 

 Έχουν μια ισοπαλία στα επτά τελευταία. 

 Το 2-1 πριν από τρεις εβδομάδες ήταν το πρώτο παιχνίδι που σκόραραν και οι δύο 

ομάδες, μετά από οκτώ αγώνες που σκόραρε το πολύ η μία από τις δύο. 

 Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στο τελευταίο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που δεν 

είχε κάνει στα προηγούμενα πέντε επίσημα στην έδρα του.  

 

Νίκες Παναθηναϊκού: 45 

Ισοπαλίες: 17 

Νίκες ΠΑΟΚ: 8 

 

Στην κανονική διάρκεια 

20.12.2020: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-1 

(11’ κεφαλιά Σφιντέρσκι, 65’ κεφαλιά Ίνγκασον – 16’ σουτ Αϊτόρ) 

14.03.2021: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1 

(39’ κεφαλιά Μακέντα, 82’ σουτ Ιωαννίδης – 84’ σουτ Κρμέντσικ) 

 

 


