
Προαναγγελία Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 

Η ΑΕΚ εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ωστόσο θέλει 

στα δύο τελευταία παιχνίδια να τερματίσει ακόμα ψηλότερα. Στην Τρίπολη ωστόσο ο 

Αστέρας περιμένει για την πρώτη νίκη του στα Playoffs και θα είναι δύσκολος αντίπαλος. 

 

Ο Αστέρας Τρίπολης 

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει ακόμα νίκη στα Playoffs. 

Ωστόσο έχει φέρει πέντε ισοπαλίες και έχει χάσει τρεις φορές, και τις τρεις εκτός έδρας. 

 Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έχει νίκη στα 10 τελευταία παιχνίδια, δύο στην κανονική 

διάρκεια και οκτώ στα Playoffs. Έχει τέσσερις ήττες και έξι ισοπαλίες σε αυτά. 

 Η τελευταία του νίκη ήταν στις 27 Φεβρουαρίου επί του ΠΑΟΚ 2-1. 

 Έχει χάσει τέσσερα από τα εννέα τελευταία, αφού ήταν αήττητος στα 10 

προηγούμενα. Η εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα σταμάτησε το σερί του. 

 Έχει μία νίκη στα 13 τελευταία, αφού είχε κερδίσει κα τα έξι προηγούμενα στη 

σειρά! 

 Έκανε τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στα τελευταία του παιχνίδια, ισοφαρίζοντας το 

ρεκόρ του στην κατηγορία. Ποτέ δεν έχει κάνει τέσσερις. 

 Έχει οκτώ ισοπαλίες στα 13 τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα επτά προηγούμενα. 

 Έφτασε τις 14 ισοπαλίες, ενώ ο Ατρόμητος και ο Βόλος έχουν από 13. 

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

πεντάδας! Έχει οκτώ ήττες ακόμα, αλλά από τις ομάδες που είναι στα Playoffs. Τις 

τρεις στα Playoffs και πέντε στην κανονική διάρκεια. 

 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. 

 Κράτησε το «μηδέν» με τον Ολυμπιακό, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα 11 

προηγούμενα. Αμέσως πριν είχε δεχτεί γκολ σε ένα από τα επτά προηγούμενα. 

 Τα 11 σερί παιχνίδια να δέχεται γκολ ήταν ισοφάριση του ρεκόρ του στην 

κατηγορία. 

 Δέχτηκε 17 γκολ στα 12 τελευταία παιχνίδια του, αφού είχε δεχτεί ένα συνολικά 

στα επτά προηγούμενα! 

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

το ένα, αυτό από τον Ολυμπιακό. Μόνο ο Αστέρας και ο Ολυμπιακός έχουν βρεθεί 

σε τρία ημίχρονα πίσω, όλες οι άλλες ομάδες σε περισσότερα. 

 Ο Αστέρας έχει δεχτεί εννέα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, τα δύο στο παιχνίδι της 

Τρίπολης με τον Ολυμπιακό, και 28 στο δεύτερο. 

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

τις 11 της σεζόν. Δεν έχει σκοράρει στις επτά από τις εννέα ήττες του. 

 

Ο Αστέρας Τρίπολης εντός έδρας 

Έφερε ισοπαλία και στα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια του για τα Playoffs. Στα 13 

παιχνίδια του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος είχε συνολικά τρεις ισοπαλίες. 

 Έκανε τέσσερις ισοπαλίες στη σειρά, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του στην κατηγορία, 

καθώς είχε τέσσερις ισοπαλίες από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο του 2008. 

 Είχε μια ισοπαλία στα επτά προηγούμενα. 

 Ο Αστέρας Τρίπολης έχει κάνει μια ήττα στα 10 τελευταία στην έδρα του, αυτή από 

τον ΠΑΣ Γιάννινα. Έχει τέσσερις νίκες και πέντε ισοπαλίες στα υπόλοιπα. 



 Πριν χάσει από τον ΠΑΣ Γιάννινα είχε τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία. 

 Δεν έχει λοιπόν νίκη στα πέντε τελευταία, μετά το 2-1 επί του ΠΑΟΚ στις 27 

Φεβρουαρίου.  

 Τώρα έχει μια νίκη στα επτά τελευταία, με πέντε ισοπαλίες και μια ήττα. 

 Mόνο μια φορά βρέθηκε μπροστά στο σκορ και δεν νίκησε. Με το Βόλο, όταν και 

ισοφαρίστηκε στο τέλος.  

 Και στις τρεις ισοπαλίες του που είχαν σκορ στα Playoffs βρέθηκε πίσω στο σκορ 

και ισοφάρισε. 

 Με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ είναι οι μοναδικές νίκες που δέχτηκε γκολ. Στις άλλες 

πέντε κράτησε το «μηδέν». 

 Έχει πετύχει μόλις 17 γκολ στα 17 παιχνίδια του. Δεν έχει σκοράρει σε πέντε, ενώ 

μόνο σε πέντε κατάφερε να σκοράρει δύο φορές. Σε άλλα επτά έχει από ένα. 

 Η εντός έδρας ήττα του Αστέρα Τρίπολης από τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν η πρώτη από 

ομάδα της περιφέρειας από τις 5 Νοεμβρίου 2018, όταν είχε χάσει από την Ξάνθη. 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

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

ιστορία του στη Super League. 

 Δεν έχασε επτά διαδοχικά παιχνίδια εκτός έδρας από τον Δεκέμβριο μέχρι το τέλος 

της κανονικής περιόδου, ρεκόρ στην κατηγορία, αλλά και στην επαγγελματική 

ιστορία της ομάδας. 

 Δεν έχασε κανένα παιχνίδι σε έδρα της περιφέρειας στη σεζόν. Έχει να χάσει από 

την 1η Μαρτίου 2020.  

 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. 

 

 

Τα Playoffs για τον Αστέρα Τρίπολης 

21.03.2021: Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 2-2 

04.04.2021: Άρης - Αστέρας Τρίπολης 2-0 

11.04.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 1-1  

18.04.2021: ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 3-1 

21.04.2021: Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0 

25.04.2021: Αστέρας Τρίπολης – Άρης 1-1 

05.05.2021: Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-2 

09.05.2021: Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-0 

12.05.2021: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 

16.05.2021: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

Περισσότερα γκολ: Μπαράλες 11, Λουίς Φερνάντεθ 7. 

Περισσότεροι αγώνες: Κρεσπί 36, Σίτο, Βαλιέντε, Ριέρα και Τιλίκα από 33. 

 

Η ΑΕΚ 

Μετά από τρεις διαδοχικές ήττες σε ισάριθμα επίσημα παιχνίδια, κατάφερε να νικήσει τον 

Παναθηναϊκό εκτός έδρας σε ένα καθοριστικό παιχνίδι, που της έδωσε μια θέση στα 

ευρωπαϊκά Κύπελλα την ερχόμενη σεζόν. 



 Έχει χάσει οκτώ από τα 13 τελευταία επίσημα, τέσσερα από τον ΠΑΟΚ, δύο από το 

Βόλο και δύο από τον Ολυμπιακό. 

 Έχει τώρα μια νίκη στα πέντε τελευταία επίσημα και τέσσερις στα 15 τελευταία.  

 Έχει κάνει 19 ήττες στη σεζόν. Είναι οι περισσότερες στην ιστορία της σε μια σεζόν, 

από το 1959 που ξεκίνησε η Α’ Εθνική. Είχε χάσει 17 το 2011-12 και το 2012-13.    

 Στο πρωτάθλημα μόνο έχει τέσσερις νίκες στα 13 τελευταία και μία στα τέσσερα 

τελευταία. 

 Κέρδισε έξι από τα τελευταία 17 παιχνίδια πρωταθλήματος, αφού είχε αμέσως 

πριν, τον Ιανουάριο, τέσσερις νίκες στη σειρά. 

 Έχει χάσει πέντε από τα εννέα τελευταία για το πρωτάθλημα, αφού δεν είχε ήττα 

στα τέσσερα αμέσως προηγούμενα.  

 Έχει χάσει πέντε από τα εννέα τελευταία για το πρωτάθλημα, αφού είχε χάσει 

πέντε στα προηγούμενα 25. 

 Έκανε μια ήττα στα οκτώ πρώτα, αλλά εννέα στα 26 που ακολούθησαν.  

 Έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας, αφού δεν είχε σε έξι παιχνίδια.   

 Τώρα έχει μια ισοπαλία στα 10 τελευταία. 

 Κράτησε το «μηδέν» με τον Παναθηναϊκό, αφού έχασαν πέναλτι οι «πράσινοι», 

μετά από οκτώ παιχνίδια, που παραβιαζόταν συνεχώς η εστία της. 

 Έχει κρατήσει το «μηδέν» σε ένα από τα εννέα τελευταία και σε δύο από τα 14 

τελευταία. 

 Έχει μαζέψει 32 βαθμούς εκτός έδρας και 26 στην έδρα της. 

 Έχει δεχτεί 44 γκολ στο πρωτάθλημα στα 33 παιχνίδια της, τα περισσότερα από 

όλες τις ομάδες της εξάδας. 

 

Η ΑΕΚ εκτός έδρας 

Η νίκη της στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού σφράγισε στην ΑΕΚ το ευρωπαϊκό εισιτήριο 

για την επόμενη σεζόν. 

 Η ΑΕΚ κέρδισε τα δύο από τα τρία τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα τρία 

προηγούμενα.  

 Η ΑΕΚ έχασε τα τρία από τα πέντε τελευταία εκτός έδρας, αφού ήταν έξι παιχνίδια 

αήττητη, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες. 

 Έχει 10 νίκες εκτός έδρας, τις περισσότερες μαζί με τον Ολυμπιακό. Έχει μόνο επτά 

στην έδρα της! 

 Έχει μαζέψει 32 βαθμούς εκτός έδρας και 26 στην έδρα της. 

 Έχει δύο νίκες στα έξι τελευταία, ενώ είχε οκτώ στα πρώτα 11! 

 Δεν έχει ισοπαλία στα πέντε τελευταία. 

 Έχει δύο ισοπαλίες στα εννέα τελευταία, αφού δεν είχε στα οκτώ πρώτα. 

 Έχει δύο ισοπαλίες εκτός έδρας, τις λιγότερες από κάθε άλλη ομάδα στο 

πρωτάθλημα. 

 Με τον ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ήττα της εκτός έδρας, που σκόραρε. Δεν είχε σκοράρει 

στα άλλα τέσσερα χαμένα παιχνίδια της, με Ατρόμητο, Ολυμπιακό (δύο) και Βόλο.  

  Έχει πετύχει δύο φορές από τέσσερα γκολ εκτός έδρας, με Απόλλωνα και ΑΕΛ. 

 Έχει πετύχει 25 γκολ εκτός έδρας, μόνο ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα, 35. 

 Η ήττα στο Βόλο ήταν η πρώτη σε ταξίδι της μετά από εκείνη από τον Άρη στις 2 

Μαρτίου 2020. Ακολούθησε και αυτή στην Τούμπα. 

 Επίσης η ήττα στο Βόλο ήταν η πρώτη σε έδρα της περιφέρειας από το Νοέμβριο 

του 2019, όταν ηττήθηκε από τον ΟΦΗ. 



 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Πέτυχε επτά γκολ στα πρώτα 15 λεπτά στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. 

 Μπορεί να μην της κόστισε στην πρόκριση, όμως η ήττα για το Κύπελλο από τον 

Απόλλωνα ήταν η πρώτη στο «Γεώργιος Καμάρας» σε επίσημο αγώνα μετά από 32 

χρόνια και 30 αγώνες! 

 Στην κανονική διάρκεια μάζεψε 26 βαθμούς εκτός έδρας, δεύτερη καλύτερη 

συγκομιδή μετά τον Ολυμπιακό, και 22 στην έδρα της. 

 

Τα Playoffs για την ΑΕΚ 

 21.03.2021 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1 

 04.04.2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 

 07.04.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 0-1 

 11.04.2021 Άρης – ΑΕΚ 1-3 

 18.04.2021 ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 3-1 

 21.04.2021 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 1-1 

 25.04.2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 

 29.04.2021 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Κύπελλο) 2-1 

 05.05.2021 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 

 09.05.2021 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-1 

 12.05.2021 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 

 16.05.2021 ΑΕΚ - Άρης 

 Περισσότερα γκολ: Ανσαριφάρντ 13, Νέλσον Ολιβέιρα 10, Τάνκοβιτς 8. 

 Περισσότεροι αγώνες: Ανσαριφάρντ 45, Μάνταλος 43, Σβάρνας 39. 

 

Μεταξύ τους 

Η ΑΕΚ νίκησε στο τελευταίο παιχνίδι στην έδρα της για τα Playoffs, αφού ήταν ισόπαλη 

μέχρι το 85’. Ωστόσο στην κανονική διάρκεια πέρασε πολύ πιο δύσκολα. Ο Αστέρας 

Τρίπολης προηγήθηκε γρήγορα 2-0 στο «Σπύρος Λούης», αλλά η ΑΕΚ ισοφάρισε σε 2-2. 

Μπορεί να σταμάτησε το σερί νικών της, αλλά κράτησε όμως το αήττητο. 

 Η ισοπαλία 2-2 στην κανονική διάρκεια στην έδρα της ΑΕΚ, σταμάτησε ένα σερί έξι 

νικών της αθηναϊκής ομάδας.  

 Τώρα η ΑΕΚ έχει επτά νίκες και μια ισοπαλία στα οκτώ τελευταία, όπου είναι και 

αήττητη. 

 Στα αμέσως οκτώ προηγούμενα είχε μια νίκη και είχε χάσει τα πέντε από τον 

Αστέρα! 

 Αν υπολογίσουμε και τα δύο περσινά στο Κύπελλο, η ΑΕΚ έχει οκτώ νίκες και δύο 

ισοπαλίες στα 10 τελευταία ματς. 

 Ο Αστέρας έχει να κερδίσει παιχνίδι τους από την 1η Οκτωβρίου 2017, με 2-0 τότε 

(47’ σουτ Μουνάφο, 81’ σουτ Μανιάς). 

 Το 2-2 το Φεβρουάριο είναι η μοναδική ισοπαλία στους 11 τελευταίους αγώνες 

πρωταθλήματος, όπου είχε οκτώ νίκες η ΑΕΚ και δύο ο Αστέρας. 

 Η ΑΕΚ έχει σκοράρει και στα οκτώ τελευταία, ενώ στα επτά τελευταία πετυχαίνει 

τουλάχιστον δύο γκολ. 

 Ο Αστέρας Τρίπολης έχει σκοράρει στα πέντε τελευταία.  



Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 7 

Ισοπαλίες: 4 

Νίκες ΑΕΚ: 14 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Αστέρα Τρίπολης 

Στα τελευταία παιχνίδια της στην Τρίπολη η ΑΕΚ έχει καταφέρει να ισορροπήσει την 

παράδοση με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού μέχρι το 2017 υστερούσε σε αποτελέσματα εκεί. 

 Η ΑΕΚ έχει κερδίσει και τα τρία τελευταία στην Τρίπολη, όλα με ένα γκολ διαφορά.     

 Είχε κάνει δύο νίκες στις εννέα προηγούμενες επισκέψεις της. 

 Μάλιστα πριν τις τρεις νίκες, δεν είχε κερδίσει πέντε παιχνίδια, με τρεις ήττες και 

δύο ισοπαλίες. 

 Δεν έχουν ισοπαλία στα πέντε τελευταία.  

Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 5 

Ισοπαλίες: 2 

Νίκες ΑΕΚ: 5 

 

Οι φετινοί τους αγώνες 

29.11.2020: Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-2 

(45’ κεφαλιά Μπαράλες – 13’ σουτ Λιβάγια, 58’ σουτ Ανσαριφάρντ) 

20.02.2021: ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-2 

(40’ σουτ Σιμάνσκι, 68’ σουτ Σιμάνσκι – 16’ σουτ Λουίς Φερνάντεθ, 18’ κεφαλιά Σουάρεθ) 

18.04.2020: ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης 3-1 

(39’ σουτ Γαλανόπουλος, 85’ σουτ Έλντερ Λόπες, 90’ σουτ Αλμπάνης – 41’ σουτ Ριέρα) 

 

 

 


