
Προαναγγελία ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 

Με το μυαλό στον τελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, που γίνεται σε έξι μέρες, ο 

ΠΑΟΚ υποδέχεται στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος τον Αστέρα Τρίπολης, 

μοναδική ομάδα της περιφέρειας, που τον έχει νικήσει τα τέσσερα και πλέον τελευταία 

χρόνια. Ο Αστέρας ψάχνει έστω και στη δύσκολη Τούμπα τη μοναδική νίκη του στα Playoffs. 

Η βαθμολογική θέση και των δύο δεν αλλάζει, καθώς ο ΠΑΟΚ είναι 2ος και ο Αστέρας 

Τρίπολης 6ος. 

 

Ο ΠΑΟΚ 

Έχασε το τελευταίο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό, αφού οι δύο νίκες που προηγήθηκαν με 

την ΑΕΚ εκτός έδρας και τον Άρη εντός, του έδωσαν εκτός από το ευρωπαϊκό εισιτήριο και 

τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. 

 Κέρδισε τέσσερα από τα έξι τελευταία στο πρωτάθλημα, αφού είχε μια νίκη στα έξι 

αμέσως προηγούμενα. 

 Έχασε από τον Ολυμπιακό, αφού ήταν αήττητος στα έξι προηγούμενα. 

 Έχει χάσει δύο από τα εννέα τελευταία πρωταθλήματος , αυτά από τον 

Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. 

 Έχει χάσει τρία από τα 14 τελευταία επίσημα, δύο από τον Παναθηναϊκό και ένα 

από τον Ολυμπιακό.   

 Από τα τελευταία 12 επίσημα δεν έχει κερδίσει πέντε, τα τρία με τον Παναθηναϊκό. 

 Μάζεψε 17 βαθμούς στα Playoffs, τρεις λιγότερους από τον Ολυμπιακό, αλλά έξι 

περισσότερους από την ΑΕΚ και οκτώ από τον Άρη. Έτσι τους ξεπέρασε στα Playoffs, 

αν και ξεκίνησε τέταρτος. 

 Έκανε επτά νίκες στα 10 πρώτα παιχνίδια και μόλις 11 στα 25 επόμενα. 

 Δεν σκόραρε στα τρία από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια, δύο με τον Παναθηναϊκό 

και ένα με τον Ολυμπιακό, αφού είχε πετύχει γκολ και στα οκτώ προηγούμενα. 

 Έχει σκοράρει στα 29 από τα 35. 

 Εγινε η πρώτη ομάδα στη σεζόν, που κράτησε το «μηδέν» με τον Ολυμπιακό. 

 Έχει δεχτεί δύο γκολ στα έξι τελευταία παιχνίδια, αφού είχε δεχτεί και στα έξι 

αμέσως προηγούμενα. 

 Έχει πάρει 11 βαθμούς σε παιχνίδια που βρέθηκε πίσω στο σκορ, μόνο ο Ατρόμητος 

έχει περισσότερους, 12. 

 

Ο ΠΑΟΚ εντός έδρας 

Η έδρα του τον βοήθησε να φτάσει στη δεύτερη θέση, αφού έκανε τρεις νίκες με δύο γκολ 

διαφορά και μόνο με τον Παναθηναϊκό έμεινε στο 0-0. 

 Είναι αήττητος στα 17 φετινά ματς της έδρας του, 19 επεκτείνοντας και πέρσι. Έχει 

να χάσει από την 1η Ιουλίου, όταν τον νίκησε η ΑΕΚ. Έχει 10 νίκες και οκτώ 

ισοπαλίες στο διάστημα αυτό. 

 Επίσης είναι αήττητος στα 21 τελευταία επίσημα εντός έδρας μετά την ήττα από 

την Κράσνονταρ. 

 Έκανε πέντε νίκες και μια ισοπαλία στα έξι πρώτα, ενώ στα 11 τελευταία έξι νίκες 

και πέντε ισοπαλίες. 

 Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ήταν το πρώτο φέτος που δεν σκόραρε. Είχε 

σκοράρει και στα 15 προηγούμενα για το πρωτάθλημα. Τώρα έχει σκοράρει στα 16 

από τα 17. 

 Συνολικά στη σεζόν δεν σκόραρε σε δύο παιχνίδια, το άλλο με τη Γρανάδα. 



 Προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος που δεν σκόραρε στην έδρα του ήταν το 

τελευταίο των Playoffs πέρσι με τον Άρη. 

 Μάλιστα στα 14 από τα 17 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει πετύχει δύο γκολ ή 

περισσότερα. 

 Κράτησε το «μηδέν» στα τρία τελευταία. Είναι η πρώτη φορά που το κατάφερε στη 

σεζόν στην Τούμπα, αφού δεν είχε κρατήσει ούτε σε δύο διαδοχικά! 

 

Ρεκόρ και γεγονότα 

 Για δεύτερη σεζόν στη σειρά έκανε την πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα από τον Άρη. 

 Η ήττα του από τον Αστέρα Τρίπολης στις 27 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη για τον 

ΠΑΟΚ από ομάδα της περιφέρειας, μετά από τρία χρόνια. Είχε χάσει στις 4 Μαρτίου 

του 2018, πάλι από τον Αστέρα Τρίπολης εκεί! 

 

Τα Playoffs για τον ΠΑΟΚ 

21.03.2021 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1 

04.04.2021 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-0 

07.04.2021 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 0-1 

11.04.2021 Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 1-1 

18.04.2021 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0 

21.04.2021 Άρης – ΠΑΟΚ 0-1 

25.04.2021 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0 

29.04.2021 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Κύπελλο) 2-1 

05.05.2021 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-2 

09.05.2021 ΠΑΟΚ – Άρης 2-0 

12.05.2021 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-0 

16.05.2021 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

22.05.2021 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (Κύπελλο) 

Περισσότερα γκολ: Τζόλης 16, Ζίβκοβιτς 14, Σφιντέρσκι 11. 

Περισσότεροι αγώνες:  Ζίβκοβιτς και Σφιντέρσκι από 47, Σβαμπ 46, Τζόλης 45. 

 

Ο Αστέρας Τρίπολης 

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

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

 Δεν έχει νίκη στα 11 τελευταία παιχνίδια, δύο στην κανονική διάρκεια και εννέα 

στα Playoffs. Έχει τέσσερις ήττες και επτά ισοπαλίες σε αυτά. 

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

 Τα 11 παιχνίδια χωρίς νίκη είναι ισοφάριση του ρεκόρ του στην κατηγορία. 

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

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

 Έχει μία νίκη στα 14 τελευταία, αφού είχε κερδίσει κα τα έξι προηγούμενα στη 

σειρά. 

 Έκανε τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες στα τελευταία του παιχνίδια, κάνοντας ρεκόρ 

στην ιστορία του, αφού ποτέ δεν είχε περισσότερες από τρεις στη σειρά. 

 Έχει εννέα ισοπαλίες στα 14 τελευταία, αφού δεν είχε καμία στα επτά 

προηγούμενα. 

 Έφτασε τις 15 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. 

 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. 

 Δέχτηκε 18 γκολ στα 13 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 29 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 εκτός έδρας 

Έχασε τα τρία πρώτα παιχνίδια στα Playoffs, αφού δεν είχε άλλη ήττα εκτός έδρας μέσα στο 

2021. Κατάφερε να πάρει ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό, αφού μάλιστα προηγήθηκε δυο 

φορές. 

 Έχασε τρία από τα τέσσερα παιχνίδια στα Playoffs, αφού είχε κλείσει την κανονική 

περίοδο με ένα εντυπωσιακό σερί επτά αγώνων χωρίς ήττα εκτός έδρας, που 

αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του. 

 Είχε τρεις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες στο διάστημα αυτό. 

 Έχει έξι εκτός έδρας ήττες, δύο από τον Άρη, δύο από τον Ολυμπιακό, μια από τον 

ΠΑΟΚ και μια από την ΑΕΚ. 

 Έκανε τρεις ήττες σε τέσσερα παιχνίδια στα Playoffs, όσες είχε και στα 13 της 

κανονικής διάρκειας.  

 Δεν έχει νίκη στα έξι τελευταία, αφού κέρδισε και τα τρία αμέσως προηγούμενα.   

 Ξεκίνησε με μία νίκη σε οκτώ αγώνες, πριν κάνει τις τρεις στα εννέα τελευταία. 

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

 Δέχτηκε γκολ στα έξι τελευταία, αφού δεν είχε δεχτεί τα τέσσερα προηγούμενα. 

 Τώρα έχει δεχτεί γκολ σε έξι από τα 10 τελευταία, αφού είχε δεχτεί γκολ και στα 11 

αμέσως προηγούμενα εκτός έδρας. 

 Και στις έξι ήττες που έχει στη σεζόν, ήταν ισόπαλος στο πρώτο ημίχρονο. 

 Μόνο σε ένα από τα 15 παιχνίδια του πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, όντας 

πίσω στο σκορ. Στο Περιστέρι, που έχανε 1-0, αλλά πήρε 1-1. 

 Από τα 23 γκολ που έχει δεχτεί εκτός έδρας, μόνο τα πέντε είναι στο πρώτο 

ημίχρονο. 

 

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 1-1 

16.05.2021: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 

Περισσότερα γκολ: Μπαράλες 11, Λουίς Φερνάντεθ 7. 

Περισσότεροι αγώνες: Κρεσπί 37, Σίτο και Τιλίκα από 34, Βαλιέντε και Ριέρα από 33. 

 

Μεταξύ τους 

Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον ΠΑΟΚ στις 27 Φεβρουαρίου με 2-1, σχεδόν τρία χρόνια από 

την προηγούμενη φορά που τον είχε νικήσει και πάλι. Ενδιάμεσα ο ΠΑΟΚ δεν είχε χάσει 

άλλο παιχνίδι από επαρχιακή ομάδα. Στα Playoffs το παιχνίδι τους ήταν ισόπαλο. 

 Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μια νίκη και μια ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, 

αφού ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει και τα πέντε προηγούμενα. 

 Ο Αστέρας δεν έχασε δύο διαδοχικά, για πρώτη φορά από το 2015. 

 Ο Αστέρας έχει μια νίκη στα επτά τελευταία και δύο στα 12 τελευταία.  

 Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τώρα τα πέντε από τα επτά τελευταία για το πρωτάθλημα. 

 Ακόμα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει εννέα από τα 12 τελευταία, αφού δεν είχε νίκη στα 

οκτώ αμέσως προηγούμενα, που έγινα το 2014 και το 2015! 

 Η ισοπαλία πριν από ένα μήνα στην Τρίπολη ήταν η πρώτη μεταξύ τους μετά από 

13 παιχνίδια που είχαν νικητή. Τα εννέα τον ΠΑΟΚ και τα τέσσερα τον Αστέρα. 

 Η προηγούμενη ισοπαλία τους είναι στις 24 Μαΐου 2015, πάλι για τα Playoffs, αλλά 

0-0 και στην Τούμπα. Μάλιστα ήταν  το δεύτερο 0-0 σε δύο μήνες στο ίδιο γήπεδο, 

ένα στην κανονική διάρκεια και ένα στα Playoffs. 

 Ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει και στα 13 τελευταία, αφού δεν σκόραρε στους αμέσως 

πέντε προηγούμενους. 

Νίκες ΠΑΟΚ: 16 

Ισοπαλίες: 7 

Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 12 

 

Μεταξύ τους με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ 

Τα πρώτα χρόνια του Αστέρα στην κατηγορία και μέχρι το 2015, ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν 

στην Τούμπα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει την παράδοση. 

 Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τα έξι τελευταία στην έδρα του. 



 Ο Αστέρας έχει να φύγει αήττητος από την Τούμπα από τις 24 Μαΐου 2015, όταν 

πήρε 0-0 στα Playoffs τότε. Ήταν η τρίτη διαδοχική ισοπαλία που έπαιρνε από τον 

ΠΑΟΚ. 

 Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει τα 12 τελευταία γηπεδούχος με εννέα νίκες και τρεις 

ισοπαλίες. Είχε δύο νίκες και δύο ήττες στα πέντε πρώτα. 

 Ο Αστέρας έχει να κερδίσει από τις 10 Μαρτίου 2012, 3-2 τότε, και αφού 

προηγήθηκε 3-0 στο 17’ (31’ σουτ Αθανασιάδης, 54’ σουτ Γεωργιάδης – 2’ σουτ 

Περόνε, 10’ σουτ Σίμο Ναβάρο, 17’ σουτ Περόνε). 

 Είναι η δεύτερη νίκη του Αστέρα εκεί, αφού η άλλη ήταν στην πρώτη επίσκεψη 

στην ιστορία του, το 2008. 

Νίκες ΠΑΟΚ: 11 

Ισοπαλίες: 4 

Νίκες Αστέρα Τρίπολης: 2 

 

Οι αγώνες της σεζόν 

06.12.2020: ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0 

(64’ σουτ Τζόλης, 70’ πέναλτι Ζίβκοβιτς. Στο 38’ 2η κίτρινη Ελ Καντουρί του ΠΑΟΚ) 

27.02.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 2-1 

(37’ σουτ Σίτο, 54’ σουτ Λουίς Φερνάντεθ – 84’ σουτ Ζίβκοβιτς) 

11.04.2021: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 1-1 

(65’ σουτ Μουνάφο – 56’ σουτ Σβιντέρσκι) 

 

 


