
Προαναγγελία ΑΕΚ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

 

Με την ισοπαλία που πήρε στην Τούμπα η ΑΕΚ παρέμεινε δεύτερη στη βαθμολογία και 

στοχεύει να μείνει εκεί, υποδεχόμενη τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα. Η ομάδα της Ηπείρου μετά 

από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων έχει μείνει πίσω βαθμολογικά, και δεν θα ήθελε 

να μπλέξει στη συνέχεια. 

 

Η ΑΕΚ 

Μετά από τέσσερις διαδοχικές νίκες, η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία στο βαθμολογικό ντέρμπι με 

τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και έμεινε δεύτερη, ένα βαθμό μπροστά από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. 

 Είναι αήττητη στα πέντε τελευταία, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Νέο 

Φάληρο. Από εκείνο το παιχνίδι ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ. 

  Τώρα έχει τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία, ενώ είχε μια στα πέντε 

προηγούμενα. 

 Η ήττα από τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική της ΑΕΚ στα εννέα τελευταία της, 

έχοντας πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες στα υπόλοιπα. 

 Και οι έξι τελευταίες νίκες της είναι με ένα γκολ διαφορά. Με ένα γκολ είναι και οι 

οκτώ από τις εννέα τελευταίες. 

 Κράτησε το «μηδέν» σε τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της, αφού είχε 

δεχτεί γκολ και στα οκτώ προηγούμενα. 

 Έχει σκοράρει στα 14 από τα 15 τελευταία, με μοναδική εξαίρεση το 3-0 από τον 

Ολυμπιακό στις 3 Ιανουαρίου. Από την αρχή του πρωταθλήματος δεν έχει σκοράρει 

μόνο στα παιχνίδια με Ατρόμητο και Ολυμπιακό. 

 Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι η μοναδική στα έξι τελευταία, από τότε που ανέλαβε 

ο Μανόλο Χιμένεθ. 

 Έχει πετύχει πέντε γκολ στα πρώτα 15 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Ξεκίνησε με νίκη 2-0 επί του Απόλλωνα στο Κύπελλο Ελλάδας. 

 Από τις 27 Δεκεμβρίου ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, ξεκινώντας την τέταρτη θητεία 

του στον πάγκο της ΑΕΚ. 

 

Η ΑΕΚ εντός έδρας 

Κέρδισε τα δύο παιχνίδια που έδωσε στην έδρα της μέσα στο 2021, αφού δεν είχε νίκη στα 

τρία που έπαιξε τον Δεκέμβριο, όταν έχασε από τον Παναθηναϊκό και έφερε ισοπαλίες με 

Ολυμπιακό και Βόλο. 

 Είναι αήττητη στα τέσσερα τελευταία, μετά τη μοναδική της εντός έδρας ήττα, αυτή 

από τον Παναθηναϊκό. Είναι και η μοναδική στα 11 τελευταία. 

 Έχει σκοράρει και στα εννέα παιχνίδια της έδρας της. 

 Με τον Παναιτωλικό κράτησε το «μηδέν» αφού είχε δεχτεί γκολ και στα έξι 

προηγούμενα. Είναι το μοναδικό από τα οκτώ τελευταία που δεν δέχτηκε γκολ. 

 Η ΑΕΚ έπαιξε στη Ριζούπολη δύο παιχνίδια, αυτά με ΑΕΛ και Βόλο. 

 Ανεξάρτητα διοργάνωσης, η ΑΕΚ έχασε φέτος τρία διαδοχικά παιχνίδια στην έδρα 

της. Από Ζόρια, Μπράγκα και Παναθηναϊκό. Ισοφάρισε το αρνητικό ρεκόρ στην 

ιστορία της. 

 

Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 

06.01.2021: ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 



11. 01.2021: Λαμία – ΑΕΚ 0-1 

14.01.2021: Άρης – ΑΕΚ 0-1 

17.01.2021: ΑΕΚ – Ατρόμητος 2-1 

20.01.2021: ΑΕΚ – Απόλλων (Κύπελλο) 2-0 

24.01.2021: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-2 

Τι ακολουθεί 

27.01.2021: ΑΕΚ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

31.01.2021: ΟΦΗ - ΑΕΚ 

04.02.2021: Απόλλων – ΑΕΚ (Κύπελλο) 

07.02.2021: ΑΕΚ - Άρης 

Οι πρώτοι σκόρερ: Ανσαριφάρντ 9, Λιβάγια και Νέλσον Ολιβέιρα από 5. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Μάνταλος και Λιβάγια από 25, Ανσαριφάρντ και Σάκχοφ από 24. 

 

Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

Αφού έχασε το παιχνίδι του στο Νέο Φάληρο από τον Ολυμπιακό στο τέλος του αγώνα, ο 

Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα δέχτηκε νωρίς γκολ από το Βόλο στην έδρα του και δεν μπόρεσε να 

απαντήσει ως το τέλος. Παραμένει στην 11η θέση της βαθμολογίας, ωστόσο απέχει επτά 

βαθμούς από τις επικίνδυνες θέσεις. 

 Ο ΠΑΣ δεν έχει κερδίσει τα έξι τελευταία παιχνίδια, με τέσσερις ήττες και τρεις 

ισοπαλίες. 

 Τελευταία του νίκη ήταν αυτή με τη Λαμία στις 6 Δεκεμβρίου. Είναι η μοναδική νίκη 

στα τελευταία 12 παιχνίδια πρωταθλήματος, κάνοντας επτά ήττες και τέσσερις 

ισοπαλίες στα υπόλοιπα. Οι άλλες δύο νίκες που έχει στο πρωτάθλημα ήταν τον 

περασμένο Οκτώβρη και οι δύο στην Αθήνα. 

 Έχει μαζέψει μόλις επτά βαθμούς στα 12 τελευταία, ενώ είχε οκτώ βαθμούς στα έξι 

πρώτα. 

 Δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα τελευταία, αφού είχε βάλει γκολ στα πέντε από τα 

έξι προηγούμενα. 

 Έχει προηγηθεί σε δέκα παιχνίδια του, αλλά δεν νίκησε τα επτά από αυτά! Έχει 

χάσει 18 βαθμούς ως τώρα σε αγώνες που έχει προηγηθεί, περισσότερους από 

κάθε άλλη ομάδα. 

 Αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα του πρωταθλήματος, αφού έχει πετύχει 12 από τα 

16 γκολ του στο πρώτο ημίχρονο. Αντίθετα αμυντικά ακολουθεί τον κανόνα, αφού 

έχει δεχτεί 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και 16 στο δεύτερο. 

 

Ο Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας 

Έχασε από τον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά, μετά από μια «λευκή» ισοπαλία που είχε 

πάρει στη Λάρισα. Αυτός είναι και ο μοναδικός βαθμός του στα πέντε τελευταία εκτός 

έδρας, όπου πάντως έχει μαζέψει τους οκτώ από τους 15 βαθμούς του. 

 Έχει τέσσερις ήττες και μια ισοπαλία, μετά την τελευταία του εκτός έδρας νίκη, 

αφού είχε δύο νίκες και μια ισοπαλία στα τέσσερα πρώτα. 

 Η τελευταία του νίκη ήταν στο Περιστέρι την τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, δέκα 

μέρες μετά την άλλη, που είχε πετύχει στη Ριζούπολη. 

 Δεν έχει σκοράρει στα τρία τελευταία, αφού είχε πετύχει γκολ και στα έξι πρώτα! 

 Προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 1-0 και στα πέντε πρώτα παιχνίδια του, δεν το 

κατάφερε στα τέσσερα τελευταία! Μόνο από τον Παναθηναϊκό έχανε στο ημίχρονο. 

 



Τα τελευταία παιχνίδια 

03.01.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Απόλλων 1-3 

06.01.2021: ΑΕΛ - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 0-0 

11.01.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης 0-0 

17.01.2021: Ολυμπιακός - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 1-0 

21.01.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος (Κύπελλο) 2-2 

24.01.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-1 

Τι ακολουθεί 

27.01.2021: ΑΕΚ - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

31.01.2021: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα - Ατρόμητος 

03.02.2021: Ατρόμητος - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα (Κύπελλο) 

08.02.2021: Παναιτωλικός - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 

Οι πρώτοι σκόρερ: Παμλίδης και Ελευθεριάδης από 5. 

Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Χουτεσιώτης, Πέρσμαν, Καρτάλης και Παμλίδης από 18. 

 

Μεταξύ τους 

Η ΑΕΚ δυσκολεύθηκε στον πρώτο γύρο, αλλά επικράτησε με 1-0 μέσα στα Γιάννενα, μια 

έδρα που πριν το 2000 δυσκολευόταν πολύ. 

 Τώρα η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία μεταξύ τους, ενώ δεν έχει χάσει 

τα εννέα τελευταία. Ποτέ δεν έχει κερδίσει πέντε διαδοχικά. 

 Ο ΠΑΣ έχει να κερδίσει παιχνίδι με την ΑΕΚ από τις 8 Απριλίου 2013, 2-0 τότε. Ήταν 

η σεζόν που η ΑΕΚ υποβιβάστηκε και ο ΠΑΣ Γιάννινα έφτασε στα πλέι οφ. 

 Ο ΠΑΣ έχει δύο νίκες στα 20 τελευταία με την ΑΕΚ, και τα δύο μήνα Απρίλιο σε 

διαδοχικές χρονιές, 2012 και 2013. 

 Η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στα τρία τελευταία, ενώ ο ΠΑΣ έχει πετύχει ένα γκολ στα 

πέντε τελευταία. 

Νίκες ΑΕΚ: 24 

Ισοπαλίες: 13 

Νίκες Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα: 8 

 

Με γηπεδούχο την ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα δύο τελευταία στην έδρα της με δύο γκολ διαφορά, μετά από μια 

ισοπαλία που πήρε ο ΠΑΣ Γιάννινα τον Δεκέμβρη του 2016. Ήταν ένα συναρπαστικό 

παιχνίδι, με την ΑΕΚ να παίζει από το 10’ με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Αραβίδη, να 

χάνει πέναλτι με τον Μάνταλο στο 32’, να σκοράρει στο 67’ με τον Πέκχαρτ, αλλά βαθιά 

στις καθυστερήσεις ο Μαμπούλου ισοφάρισε σε 1-1. 

 Αυτή είναι η μοναδική φορά, που ο ΠΑΣ δεν έχασε στις εννέα τελευταίες 

επισκέψεις του στην ΑΕΚ. 

 Ο ΠΑΣ νίκησε μια και μοναδική φορά εκτός έδρας, 1-0 στο «Νίκος Γκούμας» στις 9 

Δεκεμβρίου 1990, με γκολ του Λάκη Παπαϊωάννου. 

 Από τότε η ΑΕΚ έχει σκοράρει και στα εννέα παιχνίδια που υποδέχτηκε τον ΠΑΣ 

Γιάννινα. 

Νίκες ΑΕΚ: 18 

Ισοπαλίες: 3 

Νίκες Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα: 1 

 

Στον πρώτο γύρο 



25.10.2020: Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ 0-1 

(16’ πέναλτι Ανσαριφάρντ) 

Το τελευταίο παιχνίδι 

25.08.2018: ΑΕΚ - Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 

(36’ σουτ Πόνσε, 47’ σουτ Λιβάγια) 

 

 


