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Μαδρίτη, Λονδί-
νο, Μάντσεστερ 
έχουν από τα 
δύο συλλόγους 
στο top-10.

IFFHS: Οι κορυφαίες ομάδες 2011-20 σε όλο τον κόσμο

ΜΕΓΑΛΑ ΦΑΒΟΡΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Έχοντας αποκλείσει την Μίλαν στη φάση 
των «16», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρί-
σκει σαφώς χαμηλότερο εμπόδιο στα προ-
ημιτελικά, πέφτοντας πάνω στην Γρανάδα 
με ασυγκρίτως λιγότερη ευρωπαϊκή εμπει-
ρία από εκείνην, ενώ η Άρσεναλ καλείται 
μετά τον Ολυμπιακό να αφήσει εκτός την 
Σλάβια Πράγας που προέρχεται από δύο 
σπουδαίες προκρίσεις σε νοκ-άουτ σειρές 
απέναντι σε Λέστερ και Ρέιντζερς.
Άγιαξ και Ρόμα συνθέτουν το πιο εμπο-
ρικό και συνάμα αμφίρροπο ζευγάρι της 
προημιτελικής φάσης, ενώ η αρκετά δυ-
νατή φέτος στην La Liga, Βιγιαρεάλ, κο-
ντράρεται με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ που 
έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη με το 
3-0 επί της Τότεναμ που έριξε στο κανα-
βάτσο την ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:
1. Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
2. Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας
3. Άγιαξ - Ρόμα
4. Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Βιγιαρεάλ
Σε περίπωση που η Γιουνάιτεντ δικαιώσει 

εντός γηπέδων την ταμπέλα του φαβορί 
που της αποδόθηκε με το που έπεσε πάνω 
στην Γρανάδα, θα διασταυρωθεί στα ημιτε-
λικά είτε με τον Άγιαξ ή με την Ρόμα, ενώ 
όσον αφορά στο άλλο μονοπάτι, η νικήτρια 
του ζευγαριού Άρσεναλ - Σλάβια Πράγας 
θα ανταμώσει όποια μείνει όρθια στη μάχη 
της Βιγιαρεάλ με την Ντίναμο Ζάγκρεμπ.

ΤΑ ΔΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:
Νικητής 1 (Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ) vs Νικητής 3 (Άγιαξ - Ρόμα)
Νικητής 4 (Ντίναμο Ζάγκρεμπ - Βιγιαρε-
άλ) vs Νικητής 2 (Άρσεναλ - Σλάβια Πρά-
γας)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Πρώτοι αγώνες: 8 Απριλίου
Αγώνες ρεβάνς: 15 Απριλίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Πρώτοι αγώνες: 29 Απριλίου
Αγώνες ρεβάνς: 6 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ
Τετάρτη 26 Μαΐου: Γκντανσκ Αρένα, Πο-
λωνία

Μ
ετά από την κλήρωση της προ-
ημιτελικής και της ημιτελικής 
φάσης του Champions League 
που ανέδειξε δύο σούπερ ζευ-

γάρια (Μπάγερ - Παρί & Ρεάλ Μαδρίτης 
- Λίβερπουλ), έλαβε χώρα και πάλι στην 
καρδιά της UEFA, την Νιόν, η κλήρω-
ση για τη φάση των «8» και των «4» του 
Europa League.
Καλεσμένος ήταν ο πρώην μπακ των Άρσε-
ναλ και Μάντσεστερ Σίτι και νυν της Σερ-
βέτ, Γκαέλ Κλισί, από τα χέρια του οποίου 
προέκυψαν τα τέσσερα ζευγάρια. Πρώτο 
βγήκε το Γρανάδα - Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ για να ακολουθήσει αυτό της Άρσεναλ 
-που απέκλεισε τον Ολυμπιακό στη φάση 
των «16»- με την Σλάβια Πράγας.
Άγιαξ - Ρόμα ήταν το τρίτο κατά σειρά 
ζευγάρι που βγήκε μέσα από την κλήρω-
ση και είναι σίγουρα το πιο δυνατό των 
«8» ενώ το παζλ των προημιτελικών συ-
μπληρώθηκε με την κοντρα της Ντίναμο 
Ζάγκρεμπ -που έκανε τη μεγάλη έκπληξη 
πετώντας εκτός συνέχειας την Τότεναμ- 
με την Βιγιαρεάλ.

Η Άρσεναλ 
καλείται μετά 
τον Ολυμπι-
ακό να αφή-
σει εκτός την 
Σλάβια Πράγας 
που προέρχε-
ται από δύο 
σπουδαίες 
προκρίσεις σε 
νοκ-άουτ σει-
ρές απέναντι 
σε Λέστερ και 
Ρέιντζερς.

Η Άρσεναλ θα αντι-
μετωπίσει την Σλά-
βια Πράγας και η 
Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ την Γρανάδα 
στους «8» Europa 
League, με τις δύο 
αγγλικές ομάδες να 
μπορούν να συνα-
ντηθούν μόνο στον 
τελικό. Δείτε τα ζευ-
γάρια σε προημιτελι-
κά και ημιτελικά.

Europa League League: Τα ζευγάρια 
των προημιτελικών και των ημιτελικών

Η 
Μπαρτσελόνα, όπως την δεκαετία 
2001-2010, είναι και για αυτή 
2011-2020, η κορυφαία ομάδα 
στην Ευρώπη (2.877 βαθμοί),  

σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστο-
ρίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου 
(IFFHS). 
Τρεις ισπανικοί σύλλογοι, Μπαρτσελόνα, 
Ρεάλ Μαδρίτης (2η-2782) και Ατλέτικο 

Μαδρίτης (5η-2.302), μέσα στην πρώτη 
πεντάδα, και τέσσερις αγγλικοί σύλλο-
γοι, Τσέλσι (7η-2113), Μάντσεστερ Σίτι 
(8η-2113), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (9η-
2020) και Άρσεναλ (10η-2016), βρίσκο-
νται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες.  
 Στην 3η θέση είναι η Μπάγερν (2594,5) 
και 4η είναι η Παρί ΣΖ (2357)
Η Μαδρίτη, το Λονδίνο και το Μάντσε-

στερ έχουν από τα δύο συλλόγους στο 
top-10.
Στην CONCACAF για την δεκαετία 
2011-2020, πρώτη είναι η Τίγκρες 
UANL(Μεξικό), στην CAF η Εσπεράνς 
(Τυνησία), στην CONMEBOL η Γκρέμιο 
(Βραζιλία), στην AFC η Τζεονμπούκ Μό-
τορς (Κορέα) και στην OFK η Οκλαντ Σίτι 
(Νέα Ζηλανδία).


