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Super League: 
Play-offs, Play-outs
Τα αποτελέσματα,
η βαθμολογία 
και η επόμενη αγωνιστική

Play – offs
Τα αποτελέσματα
Aρης - ΑΕΚ 1-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 0-2

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAYOFFS 
(9η αγωνιστική)
1.A.E.K. 80

2.ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70

4. Π.Α.Ο.Κ. 67

5. ΑΡΗΣ 50

6. ΒΟΛΟΣ 40

H επόμενη αγωνιστική (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ)
Κυριακή 14 Μαϊου
ΑΕΚ – Βόλος (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (8μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (8μμ)

Play – outs

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ PLAYOUTS 
(6η αγωνιστική)
7.Ο.Φ.Η. 38

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 37

9. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 33

10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 30

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30

12.ΛΑΜΙΑ 28

-------------------------------------------

13. ΙΩΝΙΚΟΣ 26

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25

Η τελευταία αγωνιστική (7η)
Σάββατο 13 Μαϊου
Παναιτωλικός – ΟΦΗ (8μμ)

Ιωνικός – Λαμία (8μμ)

Aστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος (8μμ)

Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα (8μμ)

Π
αίκτης του Παναθηναϊκού θα πα-
ραμείνει και με τη... βούλα έως 
το 2027 ο Φώτης Ιωαννίδης, κα-
θώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνω-

σε την Τετάρτη (10/5) την επέκταση της 
συνεργασίας της με τον 23χρονο σέντερ 
φορ. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο 
συμβόλαιο του Ιωαννίδη με το «τριφύλλι» 
έληγε το καλοκαίρι του 2024.
Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την 
επέκταση συμβολαίου του Φώτη Ιωαννί-
δη. Ο Έλληνας επιθετικός υπέγραψε νέο 
συμβόλαιο, με το οποίο παραμένει στην 
ομάδα έως τον Ιούνιο του 2027.
Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό 
το καλοκαίρι του 2020 και αμέσως έγινε 
βασικό στέλεχος της ομάδας. Με τη φανέ-
λα του Τριφυλλιού έχει αγωνιστεί σε 98 
αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις».

επίσημα του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» 
για το παιχνίδι της ομάδας του γιου του, 
της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Βασίλισ-
σα και κατά τη διάρκεια του ματς εθεάθη 
να πετάει φιστίκια στους φιλάθλους που 
βρίσκονταν στις κάτω κερκίδες, οι οποίοι 
άρχισαν να λογομαχούν μαζί του.
Το αποτέλεσμα ήταν να επέμβει η ασφά-
λεια του γηπέδου και να απομακρύνει τον 
Νορβηγό, ο οποίος αποχώρησε δείχνο-
ντας τα αυτιά του την ώρα που ορισμένοι 
οπαδοί του φώναζαν ότι είναι «βλάκας» 
και πως «ο Χάαλαντ είναι π@@@@».

Μ
ε τη συνοδεία της ασφάλειας 
αποχώρησε από τη θέση του 
στα επίσημα του «Σαντιάγο 
Μπερναμπέου» ο πατέρας του 

Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος εθεάθη να πε-
τάει φαγητό σε οπαδούς της Ρεάλ Μαδρί-
της και να κάνει άσεμνες χειρονομίες.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο 
που δείχνει τον πατέρα του Έρλινγκ Χά-
αλαντ να ανοίγει διάλογο με την εξέδρα 
της Ρεάλ Μαδρίτης και να προβαίνει σε 
άσεμνες χειρονομίες.
Ο Αλφ Ίνγκε Χάαλαντ έδωσε το παρών στα 

Ο Αλφ Ίνγκε 
Χάαλαντ έδω-
σε το παρών 
στα επίσημα 
του «Σαντιάγο 
Μπερναμπέου» 
για το παιχνίδι 
της ομάδας του 
γιου του

Χάαλαντ: Ο πατέρας του πετούσε φιστίκια 
κι έκανε χειρονομίες σε οπαδούς της Ρεάλ 

«Πράσινος» ο Ιωαννίδης έως το 2027


