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SUPER LEAGUE
O κερδισμένος ΠΑΟΚ 
και το χαμένο έδαφος 
του Παναθηναϊκού

Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν καλύτερος 
από την ΑΕΚ στην Τούμπα, βρήκε γκολ 
στην αρχή κάθε ημιχρόνου και επι-
κράτησε με 3-1, ξεκινώντας με το δεξί 
το έξτρα πρωτάθλημα. Μάλιστα με τον 
τρόπο αυτό έφτασε στο -1 από την 2η 
θέση όπου βρίσκεται ο «αιώνιος» αντί-
παλός του, πήρε αέρα δύο βαθμών από 
την ΑΕΚ, αλλά εξίσου σημαντικό είναι 
το +4 που έχει από τον Παναθηναϊκό!
Στο Καραϊσκάκη, ο Άρης είχε μεγαλύ-
τερο κίνητρο προκειμένου να ξεκινή-
σει το έξτρα πρωτάθλημα με ένα θετικό 
αποτέλεσμα που θα τον ισχυροποιούσε 
ενόψει συνέχειας, όμως η ποιότητα του 
Ολυμπιακού έκανε την διαφορά. Αν και 
με παίκτη λιγότερο από το 41’ (κόκκι-
νη ο Λαλά) οι Πειραιώτες με το γκολ 
του Μασούρα πήραν τη νίκη και με ένα 
ακόμη τρίποντο εκτόξευσαν την διαφο-
ρά από τη 2η θέση στο +19, ενώ πλέον 
ήδη μετρούν αντίστροφα ώστε και μα-
θηματικά να πανηγυρίσουν ένα έτσι κι 
αλλιώς από καιρό εξασφαλισμένο πρω-
τάθλημα!
Ο Παναθηναϊκός έχασε την μεγάλη ευ-
καιρία με το... καλημέρα των πλέι οφ να 
πατήσει στην 4άδα και να αφήσει πίσω 
του και 2η ομάδα, όμως πέταξε στα 
σκουπίδια το 0-2 με το οποίο προηγού-
νταν στην Τρίπολη ως το 84’ και απώ-
λεσε το «τρίποντο» στο 97’ με γκολ από 
τον αντίπαλο τερματοφύλακα!!! 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 1ΗΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ PLAYOFFS
Αστέρας - Παναθηναϊκός 2-2 (84’ Φερ-
νάντεθ, 90 +7’ Παπαδόπουλος / 58’, 
59’ Μακέντα)
Ολυμπιακός - Άρης 1-0 (38’ Μασού-
ρας)
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1 (3, 89’ Σβιντέρσκι, 
46’ Σβιντέρσκι/45+3’ Ολιβέιρα)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF
1. Ολυμπιακός 70 
2. Αρης 51 
3. ΠΑΟΚ 50
4. ΑΕΚ 48
5. Παναθηναϊκός 46 
6. Αστέρας Τρίπολης 43
 
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (2Η)
Κυριακή 4/4
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (15.00)
Άρης - Αστέρας Τρίπολης (17.15)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός (19.30)

2016/17 (η καλύτερη)
Ολυμπιακός: 2.500 βαθμούς 
ΠΑΟΚ: 2.100 βαθμούς
Παναθηναϊκός: 900 βαθμούς
ΠΑΣ Γιάννινα: 200 βαθμούς
ΑΕΚ: 100 βαθμούς
Σύνολο: 5.800 βαθμούς

Από τους συνολικά 26.000 βαθμούς 
που έχουμε ως χώρα την 
τελευταία 5ετία
ο Ολυμπιακός έχει φέρει 11.900
ο ΠΑΟΚ έχει φέρει 5.700
η ΑΕΚ έχει φέρει 5.100
ο Παναθηναϊκός έχει φέρει 1.300
ο Αρης έχει φέρει 600
ο Ατρόμητος έχει φέρει 600
ο Πανιώνιος έχει φέρει 400
ο ΠΑΣ Γιάννινα έχει φέρει 200
ο ΟΦΗ έχει φέρει 100
ο Αστέρας Τρίπολης έχει φέρει 100
Από του χρόνου η συγκομιδή της κάθε 
ομάδας προς την χώρα θα είναι αυξημέ-
νη. Κι αυτό γιατί θα έχουμε μόνο 4 συλ-
λόγους στις διοργανώσεις της UEFA όπερ 
σημαίνει πως κάθε θετικό αποτέλεσμα 
(νίκη, ισοπαλία, μπόνους πρόκρισης) θα 
διαιρείται με το 4 και όχι με το 5 όπως 
συνέβαινε εδώ και αρκετά χρόνια.
Ταυτόχρονα όμως θα χάσουμε και την κα-
λύτερη μας σεζόν. Αυτή του 2016/17 όταν 
και είχαμε συγκεντρώσει 5.800 βαθμούς. 
Γίνεται εύκολο κατανοητό πως θα χρεια-
στούν υπερβάσεις άμεσα και από όλες τις 
ομάδες εάν θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί 
που βρισκόμασταν. Διαφορετικά πιθανό-
τατα θα μάθουμε πως δεν πιάσαμε πάτο 
φέτος με την 20η θέση.

Α
ρης και ΟΦΗ μας απογοήτευσαν 
αρχικά με τους πρόωρους απο-
κλεισμούς τους. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
μας έκαναν να αισιοδοξούν με 

τις προκρίσεις τους στους ομίλους του 
Europa League. Ο Ολυμπιακός μας έδωσε 
το μεγάλο μπόνους με την είσοδό του στο 
Champions League. Κι όμως. Οχι μόνο 
δεν καταφέραμε να ανέβουμε στην βαθ-
μολογία της UEFA, αλλά χάσαμε θέσεις 
στο Country Ranking.
Η ευρωπαϊκή σεζόν λοιπόν για την Ελλά-
δα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 
και με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού 
και πάμε να δούμε τι βαθμούς έδωσαν 
στην Ελλάδα οι πέντε ελληνικές ομάδες 
φέτος

2020/2021
Ολυμπιακός: 2.300 βαθμούς
ΠΑΟΚ: 1.600 βαθμούς
ΑΕΚ: 1000 βαθμούς
ΟΦΗ: 100 βαθμούς
Αρης: 100 βαθμούς
Σύνολο: 5.100 βαθμούς
Πάμε να δούμε και συνολικά στην 5ετία 
μιας και αυτή μετράει για την θέση που 
βρισκόμαστε αυτήν την στιγμή πόσους 
πόντους έχει φέρει η κάθε ομάδα

2019/2020 (η χειρότερη)
Ολυμπιακός: 3.100 βαθμούς
ΑΕΚ: 500 βαθμούς
Ατρόμητος: 500 βαθμούς
Αρης: 500 βαθμούς
ΠΑΟΚ: 300 βαθμούς
Σύνολο: 4.900 βαθμούς

2018/19
Ολυμπιακός: 2.300 βαθμούς
ΑΕΚ: 1.400 βαθμούς
ΠΑΟΚ: 1.200 βαθμούς
Ατρόμητος: 100 βαθμούς
Αστέρας Τρίπολης: 100 βαθμούς
Σύνολο: 5.100 βαθμούς

2017/18
ΑΕΚ: 2.100 βαθμούς
Ολυμπιακός: 1.700 βαθμούς
ΠΑΟΚ: 500 βαθμούς
Παναθηναϊκός: 400 βαθμούς
Πανιώνιος: 400 βαθμούς
Σύνολο: 5.100 βαθμούς

Ο Ολυμπιακός 
μας έδωσε το 
μεγάλο μπό-
νους με την 
είσοδό του στο 
Champions 
League. Κι 
όμως. Οχι 
μόνο δεν 
καταφέραμε 
να ανέβου-
με στην βαθ-
μολογία της 
UEFA, αλλά 
χάσαμε θέσεις 
στο Country 
Ranking.

Tι έδωσαν φέτος στην Ελλάδα οι 5 ελληνικές ομάδες. 
Ποιες και πόσους βαθμούς έχουν δώσει στην χώρα την 
τελευταία 5ετία οι ομάδες μας για να... βρεθούμε στην 
20η θέση.

Βαθμολογία UEFA: Πόσους 
βαθμούς έδωσε η κάθε ομάδα 
στην Ελλάδα στην 5ετία


