
Προαναγγελία ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται το παιχνίδι του «Σπύρος Λούης», ανάμεσα στην ΑΕΚ
και τον Αστέρα Τρίπολης. Η αθηναϊκή ομάδα έχει χάσει τα δύο τελευταία στην έδρα της,
αλλά δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος, ενώ ο Αστέρας με φόρα από τρεις νίκες εκτός έδρας,
είναι ιδιαίτερα απειλητικός.

Η ΑΕΚ
Πέρασε νικηφόρα με 4-2 από τη Λάρισα, αν και στο τέλος κινδύνεψε να ισοφαριστεί. Έτσι
βρέθηκε πάλι δεύτερη, με τους ίδιους βαθμούς με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Με το ίδιο σκορ
4-2 είχε νικήσει τέσσερις μέρες νωρίτερα την άλλη ομάδα της Θεσσαλίας, το Βόλο, αλλά για
το Κύπελλο και εντός έδρας.

 Έχει μόνο δύο νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, αφού είχε
κερδίσει τέσσερα αμέσως πριν.

 Έκανε μια ήττα στα εννέα πρώτα, αλλά τέσσερις στα 13 που ακολούθησαν.
 Έχασε δύο από τα τέσσερα τελευταία, αφού δεν είχε ήττα στα πέντε αμέσως

προηγούμενα.
 Έχει παίξει από 11 παιχνίδια εντός και 11 εκτός, αλλά μακριά από την έδρα της έχει

25 βαθμούς και σε αυτή μόλις 18!
 Δεν έχει ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία. Η ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ είναι η

μοναδική στα 10 τελευταία, από τότε που ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ.
 Κράτησε το «μηδέν» σε τέσσερα από τα εννέα τελευταία παιχνίδια της, αφού είχε

δεχτεί γκολ και στα οκτώ προηγούμενα.
 Δεν σκόραρε στα δύο από τα τέσσερα τελευταία, τις ήττες από ΠΑΣ Γιάννινα και

Άρη. Δεν είχε σκοράρει σε δύο από τα 19 προηγούμενα.
 Έχει δεχτεί 25 γκολ, τα περισσότερα από κάθε ομάδα που είναι στην πρώτη εξάδα

της βαθμολογίας.
 Έχει πετύχει έξι γκολ στα πρώτα 15 λεπτά, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.
 Έχασε από τον ΠΑΣ Γιάννινα, κάνοντας τη μοναδική ήττα της από ομάδα της

περιφέρειας στα τελευταία 21 παιχνίδια.
 Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου επί του Απόλλωνα, νικώντας 2-0 στην

έδρα της και χάνοντας 2-1 εκτός έδρας. Νίκησε στον πρώτο ημιτελικό με 4-2 το
Βόλο.

 Μπορεί να μην της κόστισε στην πρόκριση, όμως η ήττα από τον Απόλλωνα ήταν η
πρώτη στο «Γεώργιος Καμάρας» σε επίσημο αγώνα μετά από 32 χρόνια και 30
αγώνες!

 Από τις 27 Δεκεμβρίου ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, ξεκινώντας την τέταρτη θητεία
του στον πάγκο της ΑΕΚ. Αντικατέστησε τον Μάσιμο Καρέρα.

Η ΑΕΚ εντός έδρας
Προέρχεται από δύο ήττες, 2-0 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και 2-0 από τον Άρη. Έχει πολλές
αδυναμίες στην έδρα της αφού δεν έχει κερδίσει ούτε τα μισά παιχνίδια εκεί.

 Έχασε τα δύο τελευταία στην έδρα της, αφού είχαν προηγηθεί δύο νίκες.
 Έχει μόλις δύο νίκες στα επτά τελευταία, αφού είχε τρεις στα τέσσερα πρώτα.
 Δεν πέτυχε γκολ στα δύο τελευταία εντός έδρας για το πρωτάθλημα Super League

Interwetten, αφού είχε σκοράρει και στα εννέα προηγούμενα.



 Έχει δεχτεί γκολ στα εννέα από τα 10 τελευταία, με εξαίρεση τη νίκη επί του
Ατρομήτου. Έχει δεχτεί 13 γκολ στην έδρα της, μόνο έξι ομάδες έχουν δεχτεί
περισσότερα.

 Η ΑΕΚ έπαιξε γηπεδούχος 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
27.01.2021: ΑΕΚ – Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα 0-2
31.01.2021: ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-2
04.02.2021: Απόλλων – ΑΕΚ (Κύπελλο) 2-1
07.02.2021: ΑΕΚ – Άρης 0-2
10.02.2021: ΑΕΚ – Βόλος (Κύπελλο) 4-2
14.02.2021: ΑΕΛ – ΑΕΚ 2-4
Τι ακολουθεί
20.02.2021: AEK – Αστέρας Τρίπολης
28.02.2021: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
03.03.2021: Βόλος – ΑΕΚ (Κύπελλο)
08.03.2021: ΑΕΚ – Απόλλων
14.03.2021: Βόλος - ΑΕΚ
Οι πρώτοι σκόρερ: Ανσαριφάρντ και Νέλσον Ολιβέιρα από 9, Τάνκοβιτς 6.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Ανσαριφάρντ 30, Μάνταλος 29, Νέλσον Ολιβέιρα 28.

Ο Αστέρας Τρίπολης
Η Λαμία, που δίνει μάχη παραμονής, διέκοψε το εντυπωσιακό σερί του Αστέρα Τρίπολης,
που είχε έξι νίκες, κάνοντας ρεκόρ στην παρουσία του στην κατηγορία. Ωστόσο ο Αστέρας
βρίσκεται μια ανάσα από τα πλέι οφ και μαθηματικά.

 Είναι αήττητος στα επτά τελευταία παιχνίδια του, μετά την ήττα από τον
Ολυμπιακό στις 6 Ιανουαρίου.

 Έχει έξι νίκες και μια ισοπαλία σε αυτά τα επτά. Στα αμέσως δέκα προηγούμενα
είχε μια νίκη!

 Συγκέντρωσε 19 βαθμούς στα επτά τελευταία, ενώ είχε 18 στα πρώτα 15.
 Η ήττα του από τον Ολυμπιακό είναι η μοναδική στα 12 τελευταία.
 Και οι πέντε ήττες του είναι από τις ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δύο από

τον Ολυμπιακό και από μια από Άρη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
 Έχει μια ισοπαλία στα οκτώ τελευταία, αφού είχε τρεις στα τέσσερα αμέσως

προηγούμενα.
 Έχει δεχτεί ένα γκολ στα επτά τελευταία, αυτό από τον Άρη.



 Έχει δεχτεί πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τα δύο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό,
και 15 στο δεύτερο. Μόνο με τον Ολυμπιακό και τον Άρη πήγε στα αποδυτήρια
χάνοντας στο πρώτο ημίχρονο.

 Δεν έχει δεχτεί γκολ στις επτά από τις οκτώ τελευταίες νίκες του και στις επτά από
τις εννέα της σεζόν. Δεν έχει σκοράρει στις τέσσερις από τις πέντε ήττες του.

 Είναι αήττητος στα 16 τελευταία με ομάδες της περιφέρειας, μετά την ήττα από την
ΑΕΛ στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου πέρσι.

 Οι έξι διαδοχικές νίκες, που έκανε ο Αστέρας από τις 10 Ιανουαρίου ως και τις 7
Φεβρουαρίου είναι ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία.

 Στο Κύπελλο αποκλείστηκε από τον Άρη με δύο ήττες με 2-0.
 Πέρσι τερμάτισε πρώτος στα πλέι άουτ και πήρε την 7η θέση στη βαθμολογία.
 Δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κατηγορία, όπου παίζει για 14η σεζόν.
 Έγινε επαγγελματική ομάδα για πρώτη φορά το 2005.
 Προπονητής του Αστέρα από τις 5 Δεκεμβρίου του 2019 είναι ο Σέρβος Μίλαν

Ράσταβατς.

Ο Αστέρας Τρίπολης εκτός έδρας
Έχει να χάσει εκτός έδρας από τις 6 Δεκεμβρίου, όταν τον νίκησε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Οι
τρεις εκτός έδρας ήττες του είναι από Άρη και ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, και από τον
Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο.

 Είναι αήττητος στα πέντε τελευταία, καθώς νίκησε στα τρία τελευταία με Απόλλωνα,
ΟΦΗ και Βόλο, ενώ είχαν προηγηθεί ισοπαλίες στα Γιάννενα και από τον
Παναθηναϊκό.

 Κέρδισε τα τρία τελευταία, αφού δεν είχε νίκη εκτός έδρας στα πέντε προηγούμενα,
με δύο ήττες και τρεις ισοπαλίες.

 Ξεκίνησε με μία νίκη σε οκτώ αγώνες, πριν κάνει τις τρεις διαδοχικές.
 Και οι τρεις αυτές τελευταίες νίκες του είναι με 1-0.
 Κράτησε το «μηδέν» στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια, αφού είχε δεχτεί γκολ και

στα 11 προηγούμενα εκτός έδρας! Δεν έχει δεχτεί δηλαδή γκολ εκτός έδρας μέσα
στο 2021.

 Είναι η μοναδική που δεν έχει πάει στα αποδυτήρια χάνοντας. Έχει προηγηθεί σε
έξι ημίχρονα και έχει πέντε ισόπαλα!

 Από τα 12 γκολ που έχει δεχτεί εκτός έδρας, μόνο ένα έχει δεχτεί στο πρώτο
ημίχρονο, αυτό στα Γιάννενα.

 Δεν έχει χάσει σε έδρα της περιφέρειας στα εννέα τελευταία παιχνίδια του, από τη
λήξη της καραντίνας και μετά δηλαδή. Από την 1η Μαρτίου 2020 που έχασε στη
Λάρισα, έχει κάνει πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Τα προηγούμενα παιχνίδια
03.01.2021: Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0
06.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-4
10.01.2021: Απόλλων – Αστέρας Τρίπολης 0-1
16.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 2-0
20.01.2021: Άρης – Αστέρας Τρίπολης (Κύπελλο) 2-0
23.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ 1-0
26.01.2021: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 0-1
30.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης 2-1



04.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης (Κύπελλο) 0-2
07.02.2021: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 0-1
13.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – Λαμία 0-0
Τι ακολουθεί
20.02.2021: ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης
27.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
06.03.2021: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
14.03.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα
Οι πρώτοι σκόρερ:Μπαράλες 10, Λουίς Φερνάντεθ 4.
Οι πρώτοι σε συμμετοχές: Κρεσπί 24, Σίτο 23, Σουάρεθ και Τιλίκα από 22.

Μεταξύ τους
Εδώ και τρία χρόνια η ΑΕΚ έχει καταφέρει να γυρίσει την άσχημη παράδοση που είχε
αμέσως πριν με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Πριν και μετά την περιπέτεια του
υποβιβασμού της, είχε αρνητικά αποτελέσματα με την ομάδα της Αρκαδίας.

 Η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα έξι τελευταία παιχνίδια για το πρωτάθλημα με αντίπαλο
τον Αστέρα Τρίπολης.

 Αμέσως πριν είχε μια μόλις νίκη σε οκτώ παιχνίδια, όπου είχε χάσει τα πέντε!
 Αν υπολογίσουμε και τα δύο περσινά στο Κύπελλο, η ΑΕΚ έχει επτά νίκες και μια

ισοπαλία στα οκτώ τελευταία ματς.
 Ο Αστέρας έχει να κερδίσει παιχνίδι τους από την 1η Οκτωβρίου 2017, με 2-0 τότε

(47’ σουτ Μουνάφο, 81’ σουτ Μανιάς).
 Δεν έχουν ισοπαλία στους εννέα τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, όπου έχει

επτά νίκες η ΑΕΚ και δύο ο Αστέρας.
 Η τελευταία τους ισοπαλία ήταν στις 7 Μαρτίου 2016, 0-0 στην Τρίπολη. Είναι η

μοναδική στα 13 τελευταία παιχνίδια, ενώ έχουν μόνο τρεις σε 23 συνολικά αγώνες.
 Το πλέον αξέχαστο παιχνίδι είναι στις 2 Νοεμβρίου 2008, όταν ο Αστέρας

προηγήθηκε στο «Σπύρος Λούης» στο 67’ με φάουλ του Μαρσελάο. Η ΑΕΚ πίεσε ως
το τέλος, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 90’ με κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς και τελικά
πήρε τη νίκη με ένα απίθανο γκολ του Τζιμπούρ στις καθυστερήσεις.

Νίκες ΑΕΚ: 13
Ισοπαλίες: 3
Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 7

Με γηπεδούχο την ΑΕΚ
Η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες γηπεδούχος με τον Αστέρα Τρίπολης τα τελευταία
χρόνια πριν πέσει από τη Super League και με το που γύρισε το 2015. Από εκεί και πέρα τα
πράγματα άλλαξαν.

 Η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα τέσσερα τελευταία στην έδρα της, που γίνονται πέντε
μαζί με ένα Κυπέλλου. Από τα επτά πρώτα είχε κερδίσει τα τέσσερα.

 Ο Αστέρας Τρίπολης έχει πετύχει ένα μόλις γκολ σε αυτά τα πέντε, στο τελευταίο
για το πρωτάθλημα το 2019.

 Ο Αστέρας νίκησε για τελευταία φορά Στο «Σπύρος Λούης» στις 8 Νοεμβρίου 2015,
1-0 (89’ σουτ Δ. Παπαδόπουλος).



 Η μοναδική ισοπαλία στην έδρα της ΑΕΚ ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου 2010, το
συναρπαστικό 2-2 (83’ κεφαλιά Τζιμπούρ, 87’ σουτ Σκόκο – 44’ σουτ Αράς, 80’ σουτ
Φορτούνης).

Νίκες ΑΕΚ: 8
Ισοπαλίες: 1
Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 2

Στον πρώτο γύρο
29.11.2020: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-2
(45’ κεφαλιά Μπαράλες – 13’ σουτ Λιβάγια, 58’ σουτ Ανσαριφάρντ)
Πέρσι
18.12.2019: ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1
(6’ πέναλτι Μάνταλος, 46’ σουτ Λιβάγια – 77’ σουτ Λουίς Φερνάντεθ)


