
Προαναγγελία Άρης – Παναθηναϊκός 

Με τον Άρη να έχει σφραγίσει το ευρωπαϊκό του εισιτήριο και τον Παναθηναϊκό να είναι 

πλέον εκτός διεκδίκησης, το μεταξύ τους παιχνίδι στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αναμένεται να 

είναι πιο ελεύθερο. Ο Άρης βέβαια κυνηγάει ακόμα την δεύτερη θέση. 

 

Ο Άρης 

Παρά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι του, ο Άρης εξασφάλισε την 

παρουσία του στην πρώτη τετράδα, με την ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ. Ωστόσο ο 

Άρης θα ήθελε να εξαντλήσει τις πιθανότητες να ξεπεράσει τον ΠΑΟΚ. Πάντως κατάφερε 

μετά από 40 χρόνια να βγει σε τρεις διαδοχικές σεζόν στην Ευρώπη. 

 Δεν έχει νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του, χάνοντας δύο από αυτά, και τα 

δύο από τον ΠΑΟΚ. 

 Έχει να κάνει νίκη από το παιχνίδι με τον σημερινό του αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. 

Είναι και το μοναδικό που κέρδισε στα έξι τελευταία.  

 Έκανε τέσσερις ήττες στα οκτώ πρώτα παιχνίδια των Playoffs, περισσότερες από 

κάθε ομάδα, μαζί με την ΑΕΚ. 

 Είχε τελειώσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος αήττητος σε έξι.    

 Ξεκίνησε αήττητος στα επτά πρώτα, αλλά έκανε εννέα ήττες στα 27 που 

ακολούθησαν. 

 Έχει χάσει οκτώ από τα 22 μέσα στο 2021, αφού είχε μια ήττα στα 12 προηγούμενα. 

 Νίκησε τον Παναθηναϊκό στα Playoffs με ανατροπή σκορ, κάτι που είχε να κάνει 

από την πρεμιέρα όταν νίκησε τη Λαμία. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια έκανε 15 

νίκες χωρίς να δεχτεί γκολ!  

 Έχει δεχτεί γκολ και στα έξι τελευταία. Δεν είχε δεχτεί στα επτά από τα 11 

προηγούμενα. 

 Έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα με 26 γκολ. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 17 αγώνες. 

 Είχε σκοράρει και στα 12 πρώτα της σεζόν, αλλά σε 14 από τα 22 στη συνέχεια. 

 

Ο Άρης εντός έδρας 

Έφερε ισοπαλία 1-1 στο τελευταίο με τον Ολυμπιακό, αφού είχε χάσει τα δύο 

προηγούμενα, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 

 Δεν κέρδισε τα τρία τελευταία στην έδρα του, παίρνοντας ένα βαθμό σε αυτά, 

αφού είχε κερδίσει τα αμέσως τρία προηγούμενα.  

 Έχει κερδίσει τέσσερα από τα 10 τελευταία, αφού είχε πέντε νίκες στα επτά πρώτα. 

 Έχασε τα δύο από τα τρία τελευταία, αφού ήταν αήττητος στα πέντε προηγούμενα 

με τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία, αυτή με τον Παναιτωλικό. 

 Έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, αφού δεν είχε καμία στα πέντε προηγούμενα. 

Τώρα έχει μια στα έξι τελευταία και δύο στα 16 τελευταία.  

 Δεν σκόραρε στα τέσσερα από τα 10 τελευταία παιχνίδια, αφού είχε πετύχει γκολ 

και στα επτά πρώτα. 

 Έχει βάλει τα 13 από τα 20 γκολ του στο δεύτερο ημίχρονο. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα  

 Μετά από 40 χρόνια κατάφερε να βγει στην Ευρώπη για τρίτη χρονιά στη σειρά. Το 

είχε κάνει 1979, 1980 και 1981, ενώ είχε ξανασυμβεί 1968, 1969 και 1970. 



 Τερμάτισε δεύτερος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετά από 41 

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

 Μετά από 13 χρόνια ήταν η κορυφαία ομάδα της Θεσσαλονίκης, στην κανονική 

περίοδο. 

 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! 

 Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία, που νίκησε δύο φορές στην ίδια σεζόν τον 

Παναθηναϊκό εκτός έδρας. 

 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. 

 Το 0-0 με τον Παναιτωλικό στις 14 Φεβρουαρίου ήταν το πρώτο του Άρη, μετά από 

43 εντός έδρας αγώνες! Το προηγούμενο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 

Super League ήταν στις 13 Απριλίου 2014, με τον ΠΑΣ Γιάννινα. 

 Δεν σκόραρε σε διαδοχικά παιχνίδια, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, για 

πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2018, που γύρισε στην κατηγορία. 

 

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 1-2 

21.04.2021: Άρης – ΠΑΟΚ 0-1 

25.04.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης 1-1 

05.05.2021: Άρης – Ολυμπιακός 1-1 

09.05.2021: ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 

12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: ΑΕΚ - Άρης 

Περισσότερα γκολ: Μάνος 8, Μπρούνο Γκάμα και Μπερτόλιο από 7. 

Περισσότεροι αγώνες: Λούκας Σάσα και Μάνος από 38, Ρόουζ 37. 

 

Ο Παναθηναϊκός 

Χάνοντας στο τελευταίο παιχνίδι του με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, έχασε και τις όποιες ελπίδες 

είχε για την πρώτη τετράδα.  

 

 Δεν έχει νίκη στα έξι τελευταία, με τρεις ήττες και τρεις ισοπαλίες. 

 Η τελευταία του νίκη ήταν το 3-0 επί του ΠΑΟΚ στις 4 Απριλίου.  

 Αυτή η νίκη επί του ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα οκτώ τελευταία για το πρωτάθλημα  

 Έχει κάνει δύο νίκες στα τελευταία 14 επίσημα,  12 για το πρωτάθλημα, και τις δύο 

με τον ΠΑΟΚ. 

 Eχει πέντε ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια, αφού δεν είχε ήττα στα εννέα 

προηγούμενα. 

 Έκανε πέντε ήττες στα 12 τελευταία, αφού είχε μια στα 13 προηγούμενα. 

 Πήρε μόλις 11 βαθμούς στα 12 τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μαζέψει 22 στα οκτώ 

προηγούμενα. 



 Έχει κερδίσει τέσσερα από τα 15 τελευταία, αφού είχε κερδίσει πέντε διαδοχικά τον 

Ιανουάριο. 

  Έκανε τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία, όσες είχε στα 16 προηγούμενα. 

 Δεν νίκησε στα δύο τελευταία παιχνίδια, που προηγήθηκε στο ημίχρονο, με Άρη και 

ΑΕΚ. Είχε κερδίσει και τα 13 προηγούμενα, που είχε προηγηθεί στο πρώτο 

ημίχρονο. 

 Από αυτά που δεν προηγήθηκε κέρδισε μόνο ένα, στο Περιστέρι. 

 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, στην ήττα από τον 

Ολυμπιακό. 

 Κράτησε το «μηδέν» σε δύο από τα 14 τελευταία, και τα δύο με τον ΠΑΟΚ! Πριν 

από αυτά τα 13, δεν είχε δεχτεί γκολ σε επτά διαδοχικά!  

 

Ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας 

Μπορεί στα δύο τελευταία εκτός έδρας να έφερε ισοπαλίες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όμως του 

έλειψαν οι νίκες, κυρίως στην έδρα του, για να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. 

 Δεν έχει νίκη στα έξι τελευταία εκτός έδρας, με τρεις ήττες και τρεις ισοπαλίες.  

 Αμέσως πριν είχε κάνει τέσσερις διαδοχικές νίκες εκτός έδρας, για πρώτη φορά τα 

πέντε τελευταία χρόνια. 

 Έχασε τρία από τα έξι τελευταία, όσα είχε χάσει στα 11 πρώτα του πρωταθλήματος. 

 Έχει τρεις ισοπαλίες στα τέσσερα τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα δέκα 

προηγούμενα. 

 Δεν σκόραρε στην Τούμπα, αφού είχε πετύχει γκολ στα τρία προηγούμενα. 

 Έχει σκοράρει μόνο στα τρία από τα έξι τελευταία, αφού είχε σκοράρει στα εννέα 

από τα 10 προηγούμενα της σεζόν. 

 Κράτησε το «μηδέν» στην Τούμπα, αφού είχε δεχτεί γκολ στα έξι προηγούμενα.  

 Αμέσως πριν δεν είχε δεχτεί γκολ σε τρία διαδοχικά. 

 

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 1-2 

21.04.2021: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1 

25.04.2021: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 

05.05.2021: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-2 

09.05.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-1 



12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 

Περισσότερα γκολ: Μακέντα 10, Καρλίτος 6. 

Περισσότεροι αγώνες: Διούδης 34, Καρλίτος 32, Μακέντα 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. Και αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, αυτό θα 

συμβεί για δεύτερη φορά στην ίδια σεζόν! Ο Άρης νίκησε δύο φορές εκτός έδρας από τον 

Παναθηναϊκό, και έχασε στην έδρα του από αυτόν! 

Στις 4 Οκτωβρίου 2020 ο Άρης πέρασε από το «Σπύρος Λούης». Στις 17 Ιανουαρίου ο 

Παναθηναϊκός νίκησε στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος στις 18 Απριλίου ο Άρης νίκησε στη 

Λεωφόρο με ανατροπή! 

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

κάτι που δεν είχε συμβεί στα έξι αμέσως προηγούμενα. Τα τρία πρώτα είχαν σκορ 

0-1, αλλά το τελευταίο 1-2.  

 Ο Άρης έχει κερδίσει δύο από τα τρία τελευταία, αφού είχε μια νίκη στα οκτώ 

προηγούμενα.  

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τρία από τα πέντε τελευταία.  

 Δεν έχουν ισοπαλία στα πέντε τελευταία, ενώ έχουν μια στα οκτώ τελευταία. 

 Τελευταία τους ισοπαλία το 0-0 στη Λεωφόρο το 0-0 στις 22 Δεκεμβρίου 2019. 

 Στο τελευταία παιχνίδι τους στις 18 Απριλίου σκόραραν και οι δύο ομάδες, κάτι που 

δεν είχε συμβεί στα επτά προηγούμενα. 

 Ο Άρης νίκησε το τελευταίο παιχνίδι με ανατροπή, κάτι που είχε να κάνει από το 

1995. Ο Παναθηναϊκός έχει να νικήσει με ανατροπή τον Άρη από το 2009. 

 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. 

 Ο Άρης έχει σκοράρει σε δύο από τα πέντε τελευταία, ενώ ο Παναθηναϊκός σε 

τέσσερα από τα επτά τελευταία. 

 Παίζουν μήνα Μάιο για πρώτη φορά από το 2008. 

Νίκες Άρη: 25 

Ισοπαλίες: 27 

Νίκες Παναθηναϊκού: 65 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Άρη 

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τα δύο τελευταία στη Θεσσαλονίκη, αφού είχε ηττηθεί στο 

περσινό της κανονικής περιόδου με 4-0. Σε ένα παιχνίδι που ο Άρης ήταν με υπηρεσιακό 

προπονητή. 

 Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο διαδοχικά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη, για 

πρώτη φορά από το 2004!  

 Τότε όμως το δεύτερο παιχνίδι ήταν στο γήπεδο του Μακεδονικού. Στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης» είχε να κάνει διαδοχικά «διπλά» από το 2000.  

 Ο Άρης έχει μια νίκη στα πέντε τελευταία, στις 15 Σεπτεμβρίου 2019, αυτό το 4-0, 

με υπηρεσιακό προπονητή τον Απόστολο Τερζή, μεταξύ των Ένινγκ και Μάντζιου.  

 Πριν από αυτά τα πέντε, ο Άρης είχε κερδίσει δύο διαδοχικά. 

 Έχουν μια ισοπαλία στα επτά τελευταία, το 1-1 στις 2 Δεκεμβρίου 2018.  



 Έχουν να παίξουν μήνα Μάιο στη Θεσσαλονίκη από το 1995. Έχουν παίξει μόνο 

τρεις φορές με τρία διαφορετικά αποτελέσματα.   

Νίκες Άρη: 19 

Ισοπαλίες: 17 

Νίκες Παναθηναϊκού: 22 

 

Οι φετινοί τους αγώνες 

04.10.2020: Παναθηναϊκός – Άρης 0-1 

(25’ σουτ Μαντσίνι) 

17.01.2021: Άρης – Παναθηναϊκός 0-1 

(9’ σουτ Καμπετσής) 

18.04.2021: Παναθηναϊκός – Άρης 1-2 

(31’ κεφαλιά Σανκαρέ – 62’ σουτ Μάνος, 65’ σουτ Ματέο Γκαρσία. Στο 52’ 2η κίτρινη 

Μαουρίσιο του Παναθηναϊκού). 

 


