
Προαναγγελία Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 

Οι «πράσινοι» σίγουρα στην 5η θέση και με υπηρεσιακό προπονητή, ενώ ο Ολυμπιακός 

πρωταθλητής, έχοντας παραλάβει ήδη το τρόπαιο και σε αναμονή του τελικού του 

Κυπέλλου σε λίγα εικοσιτετράωρα. 

 

Ο Παναθηναϊκός 

Χάνοντας στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, έχασε και τις όποιες ελπίδες είχε για την 

πρώτη τετράδα. Πήρε 0-0 από τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι. 

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

 Ισοφάρισε το ρεκόρ στην ιστορία του, που είχε κάνει πριν από 40 χρόνια. 

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

 Αυτή η νίκη επί του ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα 10 τελευταία για το πρωτάθλημα. 

 Έχει κάνει δύο νίκες στα τελευταία 15 επίσημα και 13 για το πρωτάθλημα και τις 

δύο με τον ΠΑΟΚ. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε ήττες στα τελευταία 13 παιχνίδια, αφού δεν είχε ήττα 

στα εννέα προηγούμενα. 

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

 Πήρε μόλις 12 βαθμούς στα 13 τελευταία παιχνίδια, ενώ είχε μαζέψει 22 στα οκτώ 

προηγούμενα. 

 Έχει κερδίσει τέσσερα από τα 16 τελευταία, αφού είχε κερδίσει πέντε διαδοχικά τον 

Ιανουάριο. 

 Έκανε τέσσερις ισοπαλίες στα πέντε τελευταία, ενώ είχε τρεις στα 16 προηγούμενα. 

 Ο Παναθηναϊκός 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 τρία από τα 15 τελευταία, δύο με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη! 

Πριν από αυτά τα 15, δεν είχε δεχτεί γκολ σε επτά διαδοχικά. 

 

Ο Παναθηναϊκός εντός έδρας 

Ξεκίνησε τα Playoffs με νίκη επί του ΠΑΟΚ, αλλά δεν νίκησε στα τρία επόμενα, χάνοντας 

από Άρη και ΑΕΚ, ενώ ενδιάμεσα έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης. 

 Έχασε τα δύο από τα τρία τελευταία, από Άρη και ΑΕΚ, αφού δεν είχε ήττα στα 

προηγούμενα 10 παιχνίδια. Η αμέσως προηγούμενη ήττα ήταν από τον Ατρόμητο 

στο «Σπύρος Λούης» στις 7 Νοεμβρίου.   

 Τώρα έχει χάσει δύο από τα 13 τελευταία, έχοντας επτά νίκες και τέσσερις 

ισοπαλίες. 

 Δεν νίκησε σε τρία διαδοχικά στην έδρα του, από το ξεκίνημα της περσινής σεζόν, 

όταν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019 δεν νίκησε στα τέσσερα πρώτα. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε ένα από τα επτά τελευταία, αφού το είχε καταφέρει 

και στα πέντε πρώτα στη Λεωφόρο.  



 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Άρη και δύο από τον Αστέρα, ενώ δεν είχε δεχτεί 

περισσότερα από ένα γκολ στα παιχνίδια της σεζόν. Μάλιστα στα εννέα 

προηγούμενα στο «Απόστολος Νικολαϊδης» είχε δεχτεί συνολικά τρία.  

 Έχει δεχτεί 12 γκολ εντός έδρας, όσα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μόνο ο Ολυμπιακός 

έχει δεχτεί λιγότερα, τέσσερα.   

 Έχει έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες στη Λεωφόρο (21 βαθμοί σε 12 

αγώνες), είχε δύο νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες στο «Σπύρος Λούης» (7 βαθμοί 

σε πέντε αγώνες). 

 

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 35, Καρλίτος 33, Μακέντα 32. 

 

Ο Ολυμπιακός 

Νίκησε τον ΠΑΟΚ και του απονεμήθηκε το τρόπαιο του πρωταθλήματος την Τετάρτη, ενώ 

του απομένει ο τελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ το ερχόμενο Σάββατο. 

 Έχει μαζέψει 20 βαθμούς στα Play-offs, όπου μπήκε με 16 βαθμούς από τον 

δεύτερο στην κανονική περίοδο Άρη, που τώρα είναι 27 πίσω του. 

 Πήρε και μαθηματικά την πρώτη θέση, νικώντας τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι του 

Α’ Γύρου των Playoffs.  

 Είναι αήττητος στα πέντε τελευταία, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.  

 Δεν νίκησε σε τρία από τα έξι τελευταία,  αφού δεν είχε κερδίσει πέντε από τα 29 

προηγούμενα. 

 Έχει 27 νίκες και δύο ήττες στα 35 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει παίξει. 

 Έχει μια ήττα στα 13 τελευταία και τρεις στα 81 τελευταία. 

 Έφερε 0-0 στην Τρίπολη, αφού οι άλλες πέντε ισοπαλίες του Ολυμπιακού στο 

πρωτάθλημα ήταν με σκορ 1-1. 

 Έχει τρεις ισοπαλίες στα 19 τελευταία, οι δύο με τον Άρη και μια με τον Αστέρα. 



 Ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στην Τούμπα στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για 

πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα. 

 Σκόραρε σε 31 διαδοχικά παιχνίδια, μέχρι να μην τα καταφέρει στην Τούμπα.   

 Τώρα δεν σκόραρε στα δύο από τα έξι τελευταία.  

 Έχει πετύχει 78 γκολ έχοντας την καλύτερη επίθεση. 

 Έχει πετύχει 14 φορές τουλάχιστον τρία γκολ και τις έξι από αυτές τουλάχιστον 

τέσσερα.   

 Ξεκίνησε χωρίς να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στα έξι πρώτα παιχνίδια. Σκόραρε 

στα 18 από τα 23 στη συνέχεια. Δεν σκόραρε σε άλλα πέντε μέχρι το γκολ της 

περασμένης Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ. 

 Έχει 29 γκολ στο πρώτο ημίχρονο έναντι 49 στο δεύτερο. 

 Έχασε με δύο γκολ διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Είχε να χάσει με τέτοια διαφορά από τις 

10 Φεβρουαρίου 2019, πάλι από τον ΠΑΟΚ με 3-1.  

 Έχει και την καλύτερη άμυνα με 18 γκολ, οκτώ λιγότερα από τον Άρη. Έχει δεχτεί 

πέντε γκολ στα οκτώ τελευταία. 

 Δέχτηκε δύο γκολ από τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια, μετά από 24 

παιχνίδια, όπου δεν δεχόταν πάνω από ένα. Συνέβη για δεύτερη φορά με τον 

ΠΑΟΚ. 

 Έχει δεχτεί τώρα δύο γκολ σε δύο από τα 38 τελευταία παιχνίδια του. 

 

Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας 

Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλίες με τον Άρη και τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν 

έχει νίκη σε τρία διαδοχικά εκτός έδρας. Είχε να συμβεί αυτό από τα τρία τελευταία 

παιχνίδια της σεζόν 2017-18, με Λεβαδειακό, Απόλλων Σμύρνης και ΠΑΣ Γιάννινα. 

 Δεν έχει νίκη στα τρία τελευταία, μετά το 5-1 επί της ΑΕΚ.  

 Έχασε αγώνα πρωταθλήματος εκτός έδρας, αυτόν από τον Παναθηναϊκό, μετά από 

δύο και πλέον χρόνια. Από τις 10 Φεβρουαρίου 2019, όταν είχε χάσει από τον 

ΠΑΟΚ. Και έχασε πάλι στις 14 Φεβρουαρίου 2021 από τον Παναθηναϊκό. 

 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. 

 Τώρα έχει δύο ήττες στα επτά τελευταία, αφού δεν είχε ήττα στα 33 προηγούμενα. 

 Έχει ήδη δέκα νίκες εκτός έδρας σε 17 παιχνίδια. 

 Έφερε ισοπαλία με τον Άρη και τον Αστέρα Τρίπολης, αφού δεν είχε καμία στα επτά 

προηγούμενα, με πέντε νίκες και δύο ήττες. Η προηγούμενη ισοπαλία του ήταν 

στην Τούμπα στις 13 Ιανουαρίου. 

 Έφερε 0-0 με τον Αστέρα, αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ισοπαλίες του 

Ολυμπιακού εκτός έδρας ήταν με 1-1. 

 Δεν σκόραρε στην Τούμπα για πρώτη φορά στη σεζόν, αφού είχε πετύχει γκολ και 

στα 14 προηγούμενα εκτός έδρας της σεζόν. Είχε σκοράρει και στα 16 προηγούμενα 

εκτός έδρας. 

 Τώρα έχει σκοράρει στα 17 από τα 19 τελευταία εκτός έδρας. 

 Έχει ήδη πετύχει 35 γκολ εκτός έδρας, εννέα περισσότερα από την ΑΕΚ. 

 Έχει δεχτεί 14 γκολ εκτός έδρας, τα τέσσερα από αυτά στο πρώτο ημίχρονο. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 



 Στις 11 Απριλίου νικώντας τον Παναθηναϊκό εξασφάλισε μαθηματικά την πρώτη 

θέση. Είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνει ομάδα, με επτά παιχνίδια να 

απομένουν! 

 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 1-5 

07.04.2021: ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός (Κύπελλο) 1-1 

11.04.2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 

18.04.2021: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 

21.04.2021: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0 

25.04.2021: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 

28.04.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 3-1 

05.05.2021: Άρης – Ολυμπιακός 1-1 

09.05.2021: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-0 

12.05.2021: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 

16.05.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 

22.05.2021: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 

Περισσότερα γκολ: Ελ Αραμπί 26, Χασάν 15, Μασούρας 13. 

Περισσότεροι αγώνες: Εμβιλά 48, Μασούρας, Μπουχαλάκης και Ελ Αραμπί από 47. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στις 14 Φεβρουαρίου 2-1 του Ολυμπιακού, για να σπάσει το 

αήττητο στη σεζόν του Ολυμπιακού και παράλληλα να σταματήσει ένα δικό του σερί οκτώ 

αγώνων χωρίς νίκη στα ντέρμπι των «αιωνίων». 

 Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος το πρόγραμμα έχει τέσσερα ντέρμπι «αιωνίων».  

 Πέρσι ο Ολυμπιακός κέρδισε τα δύο παιχνίδια της έδρας του, ενώ τα δύο στο 

«Σπύρος Λούης» έληξαν ισόπαλα. Φέτος στα τρία ως τώρα παιχνίδια κερδίζει ο 

γηπεδούχος. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει μια νίκη στα 10 τελευταία, αυτή του περασμένου 

Φεβρουαρίου, που «έσπασε» το αήττητο του Ολυμπιακού. Στα υπόλοιπα ο 

Ολυμπιακός έχει πέντε νίκες κα τέσσερα έληξαν ισόπαλα. 

 Ο Παναθηναϊκός νίκησε μετά από τριάμισι χρόνια, αφού η προηγούμενη νίκη του 

ήταν  στις 28 Οκτωβρίου 2017, 1-0 στη Λεωφόρο (56’ σουτ Βιγιαφάνιες). 

 Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει πέντε από τα οκτώ τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα 

αμέσως τέσσερα προηγούμενα. 

 Η τελευταία ισοπαλία τους, στο «Σπύρος Λούης» στα περσινά πλέι οφ ήταν 0-0, 

αφού και οι τέσσερις προηγούμενες ισοπαλίες ήταν με 1-1, και οι έξι προηγούμενες 

είχαν σκορ. 

 Αυτό το 0-0 είναι η μοναδική ισοπαλία τους στα έξι τελευταία.  



 Ο Παναθηναϊκός σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια, αυτά του 2021, αφού δεν 

είχε σκοράρει στα τέσσερα προηγούμενα. 

 Μάλιστα πέτυχε δύο γκολ, μετά από 11 παιχνίδια – δεν υπολογίζουμε τους δύο 

μηδενισμούς – όπου ο Παναθηναϊκός δεν είχε πετύχει παραπάνω από ένα γκολ σε 

ντέρμπι. 

 Ο Παναθηναϊκός μάλιστα σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο και στα δύο τελευταία, 

αφού δεν τα είχε καταφέρει στα εννέα προηγούμενα – υπολογίζεται και ο 

μηδενισμός, αφού παίχτηκε το ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε τέσσερα 

από 12 τελευταία στο πρώτο ημίχρονο. 

Νίκες Παναθηναϊκού: 31 

Ισοπαλίες: 48 

Νίκες Ολυμπιακού: 49 

 

Με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό 

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να γυρίσει στο «Απόστολος Νικολαϊδης», για να νικήσει και πάλι 

τον Ολυμπιακό. Το είχε κάνει τον Οκτώβριο του 2017, όταν νίκησε με 1-0 (56’ σουτ 

Βιγιαφάνιες) και το επανέλαβε φέτος. Δεν νίκησε σε τρία ενδιάμεσα στο «Σπύρος Λούης». 

 Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού τα δύο περσινά 

παιχνίδια με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό ήταν ισόπαλα, το αμέσως προηγούμενο 

το είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός με διακοπή. 

 Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τα τρία τελευταία στη Λεωφόρο και τέσσερα από 

τα πέντε τελευταία, αλλά το ένα που δεν κέρδισε, δεν ξεκίνησε και το έχασε με 

μηδενισμό. 

 Στα έξι τελευταία δηλαδή παιχνίδια που ξεκίνησαν, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες 

στη Λεωφόρο, ενώ δεν κέρδισε τρία στο «Σπύρος Λούης». 

 Ο Ολυμπιακός κέρδισε για τελευταία φορά παιχνίδι που έληξε κανονικά, το 

Νοέμβριο του 2013, στη Λεωφόρο αυτό. Από τότε έχει δύο νίκες, αλλά με 

μηδενισμούς. 

 Ισοπαλία στο «Απόστολος Νικολαϊδης» έχουν να φέρουν από τον Σεπτέμβριο του 

2007, 0-0 τότε. 

 Ο Παναθηναϊκός πέτυχε δύο γκολ στο τελευταίο παιχνίδι, αφού δεν είχε ξεπεράσει 

το ένα στα έξι προηγούμενα.  

Νίκες Παναθηναϊκού: 19 

Ισοπαλίες: 26 

Νίκες Ολυμπιακού: 18 

 

Οι αγώνες της σεζόν 

21.11.2020: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0 

(21’ σουτ Φορτούνης) 

14.02.2021: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 2-1 

(6’ κεφαλιά Μαουρίσιο, 73’ σουτ Σανκαρέ – 82’ κεφαλιά Ελ Αραμπί) 

11.04.2021: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 3-1 

(45’ κεφαλιά Χασάν, 72’ σουτ Χασάν, 90’ σουτ Μπρούμα – 30’ πέναλτι Μακέντα. Στο 65’ 2η 

κίτρινη Πούγγουρας) 


