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ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΕΝΟΡΙΑ – ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ,
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
29 Forbes Street, Liverpool NSW 2170

Ζητούνται Δάσκαλοι Ελληνικών για το 2021
Πολύ καλή αμοιβή

Η Ενορία των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Λίβερπουλ (ΝΝΟ) επιδιώκει να διορίσει ειδικευμένους καθηγητές  
ελληνικής γλώσσας στο σχολείο κοινοτικών γλωσσών το οποίο λειτουργεί την Τρίτη το απόγευμα από 4:30 έως τις 7:30 μ.μ. 

και τα Σάββατα από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλλεται αίτηση, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρ. διεύθυνση 
straphaelsliverpool@bigpond.com και απευθυνθείτε στην Διευθύντρια κα Μπαχά. Εάν χρειάζεστε περισσότερες  

πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαχά στο τηλ. 0415 854 761, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.

Greek Community Languages Teachers Required for 2021
Well Paid

Saints Raphael, Nicholas and Irene Parish is seeking to appoint qualified Greek Language Teachers for its community 
languages school which operates on Tuesday afternoons from 4:30 έως τις 7:30 pm and on Saturdays from 9:00 to 12 noon.

If you are interested in applying please email your resume to straphaelsliverpool@bigpond.com and address it to the 
Principal, Mrs Baha. If you require further details please contact Mrs Baha on 0415 854 761, Monday to Friday.  

Application close January 31.

Τ
ο κάνει κάθε χρόνο η UEFA. 
Στο τέλος κάθε χρονιάς ανα-
νεώνει το all time ranking σε 
ότι έχει να κάνει με το Κύ-

πελλο Πρωταθλητριών-Champions 
League. Πως υπολογίζει την βαθμο-
λογία η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία; Κάθε νίκη από το 1955 
έως και το 2020 δίνει 2 βαθμούς και 
κάθε ισοπαλία 1 βαθμό. Εάν υπήρχε 
αποτέλεσμα στην παράταση μετρούσε 
κανονικά ως νίκη, τα ματς που οδη-
γήθηκαν στα πέναλτι δίνουν έναν 
βαθμό στις ομάδες.
Για ακόμη μία χρονιά τόσο ο Ολυ-
μπιακός, όσο και ο Παναθηναϊκός 
βρίσκονται στο top30 της λίστας! Και 
αν για τους «ερυθρόλευκους» είναι 
φυσιολογικό με τη δεδομένη παρου-
σία του στους ομίλους τα τελευταία 
χρόνια, αποτελεί έκπληξη η παρου-
σία του «τριφυλλιού» στις κορυφαίες 
ομάδες με δεδομένο ότι τελευταία πα-
ρουσία στους ομίλους του Champions 
League ήταν το 2010. Κι όμως δεν 
έχουν υπάρχει ομάδες που έχουν μα-
ζέψει περισσότερους βαθμούς από 
τον Παναθηναϊκό!
Πριν σας αποκαλύψουμε το top30 

έχει αξία να σημειώσουμε ότι η Ρεάλ 
Μαδρίτης είναι η ομάδα με τις περισ-
σότερες παρουσίες στην διοργάνωση 
(συνολικά 51). Ακολουθεί η Μπεν-
φίκα (!) με 40 συμμετοχές. Σε ότι έχει 
να κάνει με τα ματς που έχει δώσει 
ο κάθε σύλλογος και εδώ φυσικά η 
«Βασίλισσα» είναι πρώτη 445, 87 πε-
ρισσότερα από την δεύτερη Μπάγερν 
Μονάχου.

Οι Top 30 ομάδες (1955-2020)
Ρεάλ Μαδρίτης 607 βαθμοί
Μπάγερν 495 βαθμοί
Μπαρτσελόνα 459 βαθμοί

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 380 βαθμοί
Γιουβέντους 361 βαθμοί
Μίλαν 314 βαθμοί
Λίβερπουλ 298 βαθμοί
Μπενφίκα 287 βαθμοί
Πόρτο 286 βαθμοί
Αγιαξ 271 βαθμοί
Ντιναμό Κιέβου 255 βαθμοί
Αρσεναλ 245 βαθμοί
Σέλτικ 238 βαθμοί
Τσέλσι 224 βαθμοί
Ιντερ 224 βαθμοί
Αντερλεχτ 184 βαθμοί
Ατλέτικο 181 βαθμοί
Ντόρτμουντ 177 βαθμοί

Αϊντχόφεν 169 βαθμοί
Λιόν 167 βαθμοί
Ερυθρός Αστέρας 165 βαθμοί
Ρέιντζερς 164 βαθμοί
Ολυμπιακός 161 βαθμοί
Γαλατασαράι 157 βαθμοί
Παρί Σεν Ζερμέν 156 βαθμοί
Βαλένθια 149 βαθμοί
Ρόζενμποργκ 147 βαθμοί
Στεάουα 145 βαθμοί
Παναθηναϊκός 143 βαθμοί
Ντιναμό Ζάγκρεμπ 138 βαθμοί

Οι ελληνικές ομάδες του TOP 500
Που βρίσκονται λοιπόν οι ελληνικές 
ομάδες σε αυτό το ranking;

23 Ολυμπιακός 161 βαθμοί (33 
συμμετοχές) 180 ματς (64-33-83 με 
216-275 γκολ)
29 Παναθηναϊκός 143 βαθμοί (28 
συμμετοχές) 157 ματς (49-45-63 με 
182-214 γκολ)
72 ΑΕΚ 72 βαθμοί (16 συμμετοχές) 
74 ματς (18-22-34 με 79-118 γκολ)
133 ΠΑΟΚ 21 βαθμοί (9 συμμετο-
χές) 28 ματς (6-9-13 με 36-49 γκολ)
364 Λάρισα 2 βαθμοί (1 συμμετοχή) 
2 ματς (1-0-1 με 3-3 γκολ)

Η UEFA ανακοίνωσε το all time ranking: 
Που βρίσκονται Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός!


