
Προαναγγελία ΑΕΚ – Ολυμπιακός 

Ενώ ο Ολυμπιακός πλησιάζει όλο και περισσότερο στην εξασφάλιση της πρώτης θέσης και 

μαθηματικά, η μάχη για την τετράδα βρίσκει την ΑΕΚ στο επίκεντρο.  

 

Η ΑΕΚ 

Με ήττα στο Βόλο έκλεισε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με ήττα στην 

Τούμπα άνοιξε και τα Playoffs. Έπεσε στην τέταρτη θέση και για την ΑΕΚ όλα είναι ρευστά. 

Βρίσκεται στη θέση που ίσως βγάλει στην Ευρώπη, είναι δύο βαθμούς πίσω από τη θέση 

που σίγουρα βγάζει, αλλά και δύο μπροστά από την πέμπτη θέση, που δεν προσφέρει 

τίποτε. 

 Η ΑΕΚ παίζει το 40ο παιχνίδι της στη σεζόν. 

 Έχει κάνει μία νίκη στα πέντε τελευταία παιχνίδια, αυτή με τον Απόλλωνα Σμύρνης, 

ενώ έχει δύο ισοπαλίες και δύο ήττες στα υπόλοιπα.  

 Έχασε τα δύο τελευταία, αφού δεν είχε ήττα στα τέσσερα προηγούμενα. 

 Είχε να χάσει διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος από τον Νοέμβριο του 2018, 

Ατρόμητο και Παναιτωλικό τότε. 

 Έχασε τρία από τα εννέα τελευταία, όσα είχε χάσει και στα πρώτα 18.  

 Έκανε μια ήττα στα εννέα πρώτα, αλλά έξι στα 18 που ακολούθησαν.  

 Κέρδισε τρία από τα τελευταία 10 παιχνίδια πρωταθλήματος, αφού είχε αμέσως 

πριν, τον Ιανουάριο, τέσσερις νίκες στη σειρά. 

 Δεν έχει ισοπαλία στα τρία τελευταία, αφού είχε δύο στη σειρά αμέσως πριν. 

 Έχει μαζέψει 26 βαθμούς εκτός έδρας και 22 στην έδρα της! 

 Έχει δεχτεί γκολ στα έξι από τα επτά τελευταία, μόνο με τον Απόλλωνα κράτησε το 

«μηδέν».  

 Έχει δεχτεί 32 γκολ στο πρωτάθλημα, μόνο έξι ομάδες έχουν χειρότερη άμυνα. 

 Κράτησε το «μηδέν» σε ένα από τα έξι τελευταία. 

 

Η ΑΕΚ εντός έδρας 

Έκλεισε με νίκη επί του Απόλλωνα τα εντός έδρας παιχνίδια της, αλλά η πορεία δεν ήταν 

ικανοποιητική, αφού κέρδισε τα έξι από τα 13 παιχνίδια της, λιγότερα από τα  μισά δηλαδή! 

Πάντως η έδρα της τη βοήθησε να πάρει δύο προκρίσεις στο Κύπελλο.  

 Αφού ισοφάρισε τον Αστέρα Τρίπολης σε 2-2 από 0-2 και απέφυγε τρίτη ήττα στη 

σειρά εντός έδρας, η ΑΕΚ γύρισε στις νίκες με τον Απόλλωνα.  

 Έχει τώρα μια νίκη στα  τέσσερα τελευταία, αλλά και μόλις τρεις στα εννέα 

τελευταία. Είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες στα τέσσερα πρώτα. 

 Δεν δέχτηκε γκολ από τον Απόλλωνα, αφού είχε δεχτεί από δύο στα τρία 

προηγούμενα. 

 Επίσης δεν δέχτηκε γκολ μετά από τέσσερα σερί, που δεν κράτησε το «μηδέν». 

 Έχει δεχτεί γκολ στα 10 από τα 12 τελευταία, με εξαίρεση τις νίκες επί του 

Ατρομήτου και του Απόλλωνα. 

 Έχει δεχτεί 15 γκολ στην έδρα της, περισσότερα από όλες τις ομάδες της πρώτης 

οκτάδας. 

 Δεν πέτυχε γκολ στα δύο από τα τέσσερα τελευταία εντός έδρας για το 

πρωτάθλημα Super League Interwetten, αφού είχε σκοράρει και στα εννέα 

προηγούμενα. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 



 Πέτυχε επτά γκολ στα πρώτα 15 λεπτά στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Μπορεί να μην της κόστισε στην πρόκριση, όμως η ήττα για το Κύπελλο από τον 

Απόλλωνα ήταν η πρώτη στο «Γεώργιος Καμάρας» σε επίσημο αγώνα μετά από 32 

χρόνια και 30 αγώνες! 

 

Τα Playoffs για την ΑΕΚ 

21.03.2021 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1 

04.04.2021 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 

07.04.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 

11.04.2021 Άρης - ΑΕΚ 

18.04.2021 ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 

21.04.2021 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 

25.04.2021 Ολυμπιακός - ΑΕΚ 

28.04.2021 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Κύπελλο) 

05.05.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 

09.05.2021 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 

12.05.2021 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 

16.05.2021 ΑΕΚ - Άρης 

Περισσότερα γκολ: Ανσαριφάρντ 11, Νέλσον Ολιβέιρα 10, Τάνκοβιτς 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Ανσαριφάρντ 36, Μάνταλος 35, Νέλσον Ολιβέιρα 31. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Ξεκίνησε με νίκη επί του δεύτερου Άρη τα Playoffs, με αποτέλεσμα να του αρκούν τρεις 

νίκες στα εννέα παιχνίδια που απομένουν, για να κατακτήσει και μαθηματικά την πρώτη 

θέση. 

 Ο Ολυμπιακός νίκησε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του, για να φτάσει τις 22 

νίκες στο πρωτάθλημα, τη στιγμή που δεν έχει άλλη ομάδα πάνω από 15. 

 Πριν από τις τέσσερις νίκες, δεν είχε κερδίσει τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό (πρώτη 

ήττα στο πρωτάθλημα) και Άρη. Δεν νίκησε δύο διαδοχικά παιχνίδια για πρώτη 

φορά από τον Δεκέμβρη του 2019. 

 Η ήττα από τον Παναθηναϊκό είναι η μοναδική στα 29 τελευταία του για το 

πρωτάθλημα, με 24 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. 

 Έχασε από τον Παναθηναϊκό, αφού είχε μια ήττα στα προηγούμενα 67! Τώρα έχει 

δύο στα τελευταία 73. 

 Και οι τέσσερις ισοπαλίες του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα είναι με σκορ 1-1. 

 Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει και στα 29 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος μετά 

την περσινή ήττα από τον ΠΑΟΚ με 1-0 στα πλέι άουτ. 

 Έχει πετύχει 65 γκολ, 13 περισσότερα από τη δεύτερη επίθεση του ΠΑΟΚ. 

 Έχει πετύχει 12 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 16 από τα 21 τελευταία πρώτα ημίχρονα. Έχει 23 γκολ στο 

πρώτο ημίχρονο έναντι 42 στο δεύτερο. 

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με 13 γκολ, με 10 από αυτά να τα δέχεται στα 

τελευταία 17 παιχνίδια. 



 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό, κάτι που δεν είχε συμβεί στα 24 

προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι τώρα το μοναδικό από τα 30 

τελευταία που συνέβη. 

 

Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας 

Νίκησε στο Βόλο και τη Λάρισα, μετά την ήττα του από τον Παναθηναϊκό, που ήταν η 

πρώτη στο φετινό πρωτάθλημα και πρώτη εκτός έδρας μετά από δύο και πλέον χρόνια. 

 Έχασε αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας, μετά από δύο και πλέον χρόνια. Από τις 

10 Φεβρουαρίου 2019, όταν είχε χάσει από τον ΠΑΟΚ. Και ξανάχασε στις 14 

Φεβρουαρίου 2021. 

 Η ήττα από τον Παναθηναϊκό του στέρησε τόσο το αήττητο της σεζόν, όσο και την 

ισοφάριση του ρεκόρ των 34 αγώνων εκτός έδρας χωρίς ήττα! Ρεκόρ, που ο 

Ολυμπιακός είχε δημιουργήσει από το 2012 ως το 2014. 

  Έχει εννέα νίκες εκτός έδρας, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. 

 Έχει μια ισοπαλία στα οκτώ τελευταία, αυτή στην Τούμπα. Και οι τρεις ισοπαλίες 

του Ολυμπιακού εκτός έδρας είναι με 1-1. 

 Έχει σκοράρει και στα 15 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος εκτός έδρας. 

 Με 29 γκολ έχει την καλύτερη επίθεση εκτός έδρας. 

 Έχει δεχτεί 10 γκολ εκτός έδρας και έχει την καλύτερη άμυνα εκτός έδρας μαζί με 

τον Άρη. 

 Μόνο τα τρία από τα 10 έχει δεχτεί στο πρώτο ημίχρονο. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια με πρωτιές σε όλες τις κατηγορίες. 

Περισσότερες νίκες, καλύτερη επίθεση και καλύτερη  άμυνα μεταξύ αυτών. 

 Είχε τέσσερις ισοπαλίες στην κανονική διάρκεια, τις λιγότερες μαζί με Απόλλωνα 

και ΟΦΗ. 

 Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Ολυμπιακός σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια της 

κανονικής περιόδου. Κάτι τέτοιο έχουν κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, 

στις σεζόν που τερμάτισαν αήττητοι. 

 

Τα Playoffs για τον Ολυμπιακό 

21.03.2021: Ολυμπιακός – Άρης 1-0 

04.04.2021: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 

07.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 

11.04.2021: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 

18.04.2021: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 

21.04.2021: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 

25.04.2021: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 

28.04.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 

05.05.2021: Άρης - Ολυμπιακός 

09.05.2021: Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 

12.05.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

16.05.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Περισσότερα γκολ: Ελ Αραμπί 23, Χασάν 12, Μασούρας 10. 

Περισσότεροι αγώνες: Εμβιλά και Μασούρας από 39, Μπουχαλάκης38, Φορτούνης 37. 

 



Μεταξύ τους 

Έπαιξαν μέσα σε 18 μέρες τα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος 

Super League Interwetten, αφού το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής ΑΕΚ – Ολυμπιακός έγινε 

στις 16 Δεκεμβρίου και οι δύο ομάδες ήλθαν 1-1 στο «Σπύρος Λούης». Το δεύτερο έγινε 

στις 3 Ιανουαρίου και ήταν το πρώτο του 2021 και για τις δύο, αλλά το καλό ποδαρικό το 

έκανε ο Ολυμπιακός με 3-0. 

 Η ΑΕΚ δεν έχει νίκη στα εννέα τελευταία επίσημα, μετά τη νίκη πρόκρισή της στα 

προημιτελικά του Κυπέλλου το Φεβρουάριο του 2018. Μάλιστα τρεις μέρες 

νωρίτερα είχε νικήσει και για το πρωτάθλημα εκτός έδρας. 

 Σε αυτά τα εννέα τελευταία, ο Ολυμπιακός έχει έξι νίκες, ενώ τρία είναι ισόπαλα. 

 Η ΑΕΚ δεν έχει νίκη στα οκτώ τελευταία για το πρωτάθλημα. Τελευταία της νίκη στις 

4 Φεβρουαρίου 2018, 2-1 στο Νέο Φάληρο (81’ σουτ Ανσαριφάντ -  87’ σουτ 

Τσιγκρίνσκι, 90’ σουτ Γιακουμάκης). Η ΑΕΚ κέρδισε και τα δύο παιχνίδια της σεζόν 

2017-18 και πήρε το πρωτάθλημα. 

 Ο Ολυμπιακός έχει πέντε νίκες στα επτά τελευταία πρωταθλήματος,  αφού δεν είχε 

καμία στα τέσσερα αμέσως προηγούμενα. 

 Έχουν τρεις ισοπαλίες στα οκτώ τελευταία πρωταθλήματος, αφού δεν είχαν καμία 

στα εννέα αμέσως προηγούμενα. 

Νίκες ΑΕΚ: 38 

Ισοπαλίες: 34 

Νίκες Ολυμπιακού: 53 

 

Μεταξύ  τους με γηπεδούχο την ΑΕΚ 

Το παιχνίδι της κανονικής διάρκειας έληξε ισόπαλο 1-1, κάτι που σημαίνει ότι ο 

Ολυμπιακός έχει ένα σερί αήττητο τεσσάρων αγώνων. 

 Η ΑΕΚ δεν έχει νίκη στα τέσσερα τελευταία που υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό, με τον 

τελευταίο να έχει τρεις ισοπαλίες και μια νίκη. Αμέσως πριν είχε τρεις διαδοχικές 

νίκες, γυρίζοντας στη μεγάλη κατηγορία. 

 Η ΑΕΚ νίκησε για τελευταία φορά στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, 3-2 με ανατροπή (64’ 

σουτ Χριστοδουλόπουλος, 80’ φάουλ Χριστοδουλόπουλος, 90’ σουτ Μάνταλος – 22’ 

σουτ Μαρίν, 46’ σουτ Οτζίτζα-Οφόε) 

 Ο Ολυμπιακός νίκησε στα περσινά Playoffs με 2-1, αφού δεν είχε νίκη στα πέντε 

προηγούμενα. Αυτή είναι η μοναδική του νίκη στις επτά τελευταίες επισκέψεις 

στην ΑΕΚ. 

 Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός έχει να νικήσει την ΑΕΚ 

στην έδρα της, από τις 11 Νοεμβρίου 2012. 

 Τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. 

Νίκες ΑΕΚ: 22 

Ισοπαλίες: 23 

Νίκες Ολυμπιακού: 17 

 

Στην κανονική διάρκεια 

16.12.2020: ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 

(80’ κεφαλιά Αντρέ Σιμόες – 57’ σουτ Βρουσάι) 

03.01.2021: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 

(13’ κεφαλιά Ελ Αραμπί, 68’ σουτ Ελ Αραμπί, 90’ πέναλτι Βαλμπουενά) 


