
Προαναγγελία Άρης – Αστέρας Τρίπολης 

Πολύ σημαντική θα είναι η νίκη για τον Άρη στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς θα 

κρατήσει το βαθμολογικό πλεονέκτημα από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, πριν τους υποδεχτεί στα 

δύο από τα τρία επόμενα παιχνίδια του.  

 

Ο Άρης 

Ξεκίνησε τα Playoffs με ήττα από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, αλλά παρέμεινε δεύτερος στη 

βαθμολογία, ένα βαθμό μπροστά από τον ΠΑΟΚ και τρεις από την ΑΕΚ. 

 Έχασε από τον Ολυμπιακό μετά από έξι παιχνίδια χωρίς ήττα στο φινάλε της 

κανονικής περιόδου με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν 

εκτός έδρας με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. 

 Είχε να χάσει από τις 30 Ιανουαρίου, 2-1 από τον Αστέρα στην Τρίπολη. 

 Η τελευταία ισοπαλία του ήταν στην Τούμπα, όπου πήρε 2-2. Ήταν το δεύτερο 

μόλις παιχνίδι του στη σεζόν, όπου προηγήθηκε, αλλά δεν νίκησε.  

 Τώρα έχει μια ήττα στα επτά τελευταία.  

 Κέρδισε τα έξι από τα επτά πρώτα, αλλά στα επόμενα 20 κέρδισε άλλα εννέα. 

 Έχει χάσει  πέντε από τα 15 μέσα στο 2021, αφού είχε μια ήττα στα 12 

προηγούμενα. 

 Ξεκίνησε αήττητος στα επτά πρώτα, αλλά έκανε έξι ήττες στα 20 που 

ακολούθησαν. 

 Και στις 14 τελευταίες νίκες του δεν έχει δεχτεί γκολ! Κάτι τέτοιο έχει να συμβεί 

από την πρεμιέρα, όταν νίκησε 3-1 τη Λαμία, αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Οι 

εννέα από τις 14 τελευταίες νίκες του είναι με 1-0, δύο με 2-0 και τρεις με 3-0! 

 Δεν σκόραρε στα έξι από τα 15 τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε σκοράρει και 

στα 12 πρώτα! Έχει πετύχει μόλις 34 γκολ, 30 λιγότερα από τον πρώτο Ολυμπιακό. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε 15 παιχνίδια. Το έκανε στα έξι από τα 10 τελευταία. 

 Μόνο στα παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης, που έχασε, και τον ΠΑΟΚ, που έφερε 

ισοπαλία,  δεν κατάφερε να πετύχει νίκη, αν και προηγήθηκε. Στα άλλα 15 που 

βρέθηκε μπροστά στο σκορ τα κέρδισε. 

 

Ο Άρης εντός έδρας 

Έκλεισε με δύο νίκες στην έδρα του την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, για να 

φτάσει τις οκτώ, από τέσσερις σε κάθε γύρο. 

 Κέρδισε τα δύο τελευταία, αφού είχε μια νίκη στα τέσσερα προηγούμενα.  

 Ξεκίνησε με τρεις νίκες στα τέσσερα πρώτα, έκανε δύο στα πέντε επόμενα και 

άλλες τρεις στα τέσσερα τελευταία. 

 Είναι αήττητος στα τέσσερα τελευταία με τρεις νίκες και μια ισοπαλία, αυτή με τον 

Παναιτωλικό.  

  Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό είναι η μοναδική του στα 11 τελευταία παιχνίδια. 

 Το 0-0 με τον Παναιτωλικό 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 στα τρία από τα έξι τελευταία παιχνίδια, αφού είχε πετύχει γκολ και 

στα επτά πρώτα. 

 Πέτυχε τέσσερα γκολ στα δύο τελευταία, αφού είχε πετύχει ένα στα τέσσερα 

προηγούμενα!   



 Δεν σκόραρε σε διαδοχικά παιχνίδια, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, για πρώτη φορά 

από το καλοκαίρι του 2018, που γύρισε στην κατηγορία.  

 Έχει βάλει τα 10 από τα 16 γκολ του στο δεύτερο ημίχρονο. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 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. 

 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!   

 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. 

 

Τα Playoffs για τον Άρη 

21.03.2021: Ολυμπιακός – Άρης 1-0 

04.04.2021: Άρης - Αστέρας Τρίπολης 

11.04.2021: Άρης - ΑΕΚ 

18.04.2021: Παναθηναϊκός - Άρης 

21.04.2021: Άρης - ΠΑΟΚ 

25.04.2021: Αστέρας Τρίπολης - Άρης 

05.05.2021: Άρης - Ολυμπιακός 

09.05.2021: ΠΑΟΚ - Άρης 

12.05.2021: Άρης - Παναθηναϊκός 

16.05.2021: ΑΕΚ - Άρης 

Περισσότερα γκολ: Μπρούνο Γκάμα και Μπερτόλιο από 7, Μάνος 5. 

Περισσότεροι αγώνες: Λούκας Σάσα και Μάνος από 31, Ρόουζ και Μπρούνο Γκάμα από 30. 

 

Ο Αστέρας Τρίπολης 

Ξεκίνησε τα Playoffs με ένα συναρπαστικό 2-2 στην έδρα του με τον Παναθηναϊκό, αφού 

έχανε μέχρι το 84’ με 2-0! Συνεχίζει τη δύσκολη πορεία του με επίσκεψη στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης». 

 Η ήττα από τον Car.gr ΠΑΣ Γιάννινα στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής 

περιόδου σταμάτησε ένα αήττητο δέκα αγώνων στο πρωτάθλημα! 

 Ο Αστέρας είχε να χάσει από τις 6 Ιανουαρίου, στην έδρα του μάλιστα και με το 

ευρύ 4-0 από τον Ολυμπιακό. Από τότε έκανε επτά νίκες και τρεις ισοπαλίες, μέχρι 

να χάσει πάλι από τον ΠΑΣ Γιάννινα.   

 Τώρα έχει μια ήττα στα 12 τελευταία κα δύο στα 17 τελευταία. 

 Η ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η πρώτη και μοναδική από ομάδα εκτός πρώτης 

πεντάδας! Οι πέντε προηγούμενες ήττες του ήταν δύο από τον Ολυμπιακό και από 

μια από Άρη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. 

 Έχει μία νίκη στα έξι τελευταία, αφού είχε κερδίσει κα τα έξι προηγούμενα στη 

σειρά! 

 Δεν είχε χάσει 16 διαδοχικούς αγώνες από ομάδες της περιφέρειας, μέχρι να χάσει 

από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Η προηγούμενη ήττα του ήταν πάλι το τελευταίο παιχνίδι της 

κανονικής περιόδου πέρσι, από την ΑΕΛ. 



 Συγκέντρωσε 25 βαθμούς στα 12 τελευταία, ενώ είχε 18 στα πρώτα 15. 

 Δέχτηκε επτά γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε δεχτεί ένα 

συνολικά στα επτά προηγούμενα! 

 Δύο ομάδες του έβαλαν δύο γκολ στα 12 τελευταία, αλλά δεν τον νίκησαν! Ξ ΑΕΚ 

και ο Παναθηναϊκός στις ισοπαλίες με 2-2.   

 Σε τρία παιχνίδια του βρέθηκε να χάνει στο πρώτο ημίχρονο, μάλιστα έχασε μόνο 

το ένα, αυτό από τον Ολυμπιακό. Μόνο ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί σε λιγότερα 

ημίχρονα πίσω στο σκορ, δύο.  

 Ο Αστέρας έχει δεχτεί επτά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τα δύο στο παιχνίδι με τον 

Ολυμπιακό, και 20 στο δεύτερο. 

 Δεν έχει δεχτεί γκολ στις επτά από τις εννέα τελευταίες νίκες του και στις επτά από 

τις 10 της σεζόν. Δεν έχει σκοράρει στις πέντε από τις έξι ήττες του. 

 

Ο Αστέρας Τρίπολης εκτός έδρας 

Ένα γύρο αήττητος εκτός έδρας συμπλήρωσε ο Αστέρας Τρίπολης, με τις δύο ισοπαλίες του 

από ΑΕΚ και Ατρόμητο. Οι τρεις ήττες του Αστέρα είναι από τις τρεις πρώτες ομάδες της 

βαθμολογίας, Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. 

 Έχει να χάσει εκτός έδρας από τις 6 Δεκεμβρίου, όταν  τον νίκησε ο ΠΑΟΚ στην 

Τούμπα.   

 Είναι αήττητος στα επτά τελευταία, με τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Είναι το 

καλύτερο σερί στην ιστορία του στην κατηγορία, αλλά και από το 2005, που έγινε 

επαγγελματική ομάδα. 

 Κέρδισε τα τρία από τα πέντε 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 στα πέντε τελευταία. 

 Και οι τρεις αυτές τελευταίες νίκες του είναι με 1-0. 

 Δέχτηκε δύο γκολ από την ΑΕΚ και ένα από τον Ατρόμητο, αφού δεν είχε δεχτεί τα 

τέσσερα προηγούμενα. Ήταν τα πρώτα γκολ που δέχτηκε εκτός μέσα στο 2021. 

 Τώρα έχει δεχτεί γκολ σε δύο από τα έξι τελευταία, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα 

11 αμέσως προηγούμενα εκτός έδρας! 

 Το τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ήταν το πρώτο, που πήγε στα αποδυτήρια 

για το ημίχρονο, όντας πίσω στο σκορ. Στα 12 πρώτα παιχνίδια είχε προηγηθεί σε 

επτά ημίχρονα και έχει πέντε ισόπαλα! 

 Από τα 15 γκολ που έχει δεχτεί εκτός έδρας, μόνο τα τρία είναι στο πρώτο 

ημίχρονο. 

 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. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Δεν έχασε δέκα αγώνες από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο κάνοντας ρεκόρ στην 

ιστορία του στη Super League. 

 Οι έξι διαδοχικές νίκες, που έκανε ο Αστέρας από τις 10 Ιανουαρίου ως και τις 7 

Φεβρουαρίου είναι επίσης ρεκόρ στην ιστορία του στην κατηγορία. 

 Για έκτη φορά τα τελευταία δέκα χρόνια είναι πρώτη ομάδα της περιφέρειας στη 

βαθμολογία. 

 Στο Κύπελλο αποκλείστηκε από τον Άρη με δύο ήττες με 2-0. 



 

Τα Playoffs για τον Αστέρα Τρίπολης 

21.03.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 2-2 

04.04.2021: Άρης - Αστέρας Τρίπολης 

11.04.2021: Άρης - ΑΕΚ 

18.04.2021: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 

21.04.2021: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 

25.04.2021: Αστέρας Τρίπολης - Άρης 

05.05.2021: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 

09.05.2021: Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός 

12.05.2021: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 

16.05.2021: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

Περισσότερα γκολ: Μπαράλες 10, Λουίς Φερνάντεθ 7. 

Περισσότεροι αγώνες: Κρεσπί 29, Σίτο 28. 

 

Μεταξύ τους 

Παίζουν για πέμπτη φορά στη σεζόν και τέταρτη μέσα στο 2021, καθώς συναντήθηκαν στη 

φάση των «16» στο Κύπελλο και ο Άρης προκρίθηκε με δύο νίκες. 

 Ο Αστέρας νίκησε στο τελευταίo παιχνίδι πρωταθλήματος στις 30 Ιανουαρίου με 2-

1 και ανατροπή στο σκορ. Ήταν η πρώτη νίκη του επί του Άρη μετά από εννέα 

σχεδόν χρόνια!  

 Αυτή είναι και η μοναδική νίκη του Αστέρα στα 13 τελευταία επίσημα (10 για το 

πρωτάθλημα), όπου ο Άρης έχει επτά νίκες (πέντε για το πρωτάθλημα) και πέντε 

ισοπαλίες (τέσσερις στο πρωτάθλημα). 

 Ο Άρης έχει κερδίσει τέσσερα από τα έξι τελευταία για το πρωτάθλημα, αλλά ένα 

από τα τρία τελευταία. 

 Ο Άρης έχει σκοράρει και στα 13 παραπάνω παιχνίδια (10 για το πρωτάθλημα), ο 

Αστέρας σε τρία από τα έξι τελευταία. 

 Το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία τους, στις 27 Οκτωβρίου 2007 στην Τρίπολη, είναι 

και το μοναδικό, που δεν είχε γκολ. 

Νίκες Άρη: 8 

Ισοπαλίες: 6 

Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 6 

 

Μεταξύ  τους με γηπεδούχο τον Άρη 

Ο Αστέρας νίκησε για τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2012, ένα αγώνα που διακόπηκε 

υπέρ του στο «Κλεάνθης Βικελίδης». 

 Ο Άρης έχει κερδίσει και τα τρία τελευταία στην έδρα του, μετά την ισοπαλία που 

είχε αποσπάσει ο Αστέρας τον Δεκέμβριο του 2013.  

 Εκείνη η ισοπαλία είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχασε ο Αστέρας στα πέντε 

τελευταία. Ο Άρης έχει δηλαδή τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία και είναι 

αήττητος. 

  Στα πέντε πρώτα ο Άρης είχε δύο νίκες και δύο ήττες. 

 Ο Άρης έχει σκοράρει και στα έξι τελευταία παιχνίδια και αν δεν υπολογίσουμε το 

μηδενισμό, έχει σκοράρει στα επτά τελευταία μεταξύ τους για το πρωτάθλημα και 

10 τελευταία επίσημα. 



  Ο Αστέρας δεν έχει πετύχει πάνω από ένα γκολ σε αγώνα στο «Κλεάνθης 

Βικελίδης» για το πρωτάθλημα. Έχει βάλει πέντε στα εννέα παιχνίδια που 

τελείωσαν. Μόνο το 2016 είχε πάρει ένα 3-3, αλλά σε αγώνα ομίλου στο Κύπελλο. 

Νίκες Άρη: 6 

Ισοπαλίες: 2 

Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 2 

 

Στην κανονική διάρκεια 

01.11.2020: Άρης – Αστέρας Τρίπολης 1-0 

(55’ αυτογκόλ Πασαλίδης) 

30.01.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης 2-1 

(66’ σουτ Κρεσπί, 70’ σουτ Ριέρα – 28’ σουτ Μάνος)  


