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Super League: 
Play-offs, Play-outs
Τα αποτελέσματα,
η τελική βαθμολογία

Έπεσε η αυλαία στη Stoiximan Super League με 
την ΑΕΚ να κατακτά και τυπικά το πρωτάθλημα, 
ενώ ο Ολυμπιακός με τη νίκη του στην Τούμπα 
κέρδισε τη μάχη της τρίτης θέσης.
Τι σημαίνει αυτό για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια; Η 
ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα βρεθούν στα προ-
κριματικά του Champions League, ο Άρης στα 
προκριματικά του Europa Conference League 
και Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ στα προκριματικά του 
Europa League, με τον έτερο να ακολουθεί τους 
κιτρίνους στην τρίτη τη τάξει διασυλλογική διορ-
γάνωση.
Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τελικό του Novibet 
Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ εάν κατακτήσει το τρόπαιο 
τότε αυτός θα πάρει το εισιτήριο για τα προκρι-
ματικά Europa League, αντίθετα εάν επικρατή-
σει η ΑΕΚ τότε ο Ολυμπιακός ως τρίτος θα βγει 
στο Europa League και ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο 
Europa Conference League.

Play-offs

Τα αποτελέσματα
ΑΕΚ - Βόλος 4-0
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 0-1
Παναθηναϊκός - Άρης 1-1

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ PLAYΟFFS
ΑΕΚ 83
Παναθηναϊκός 78
Ολυμπιακός 73
ΠΑΟΚ 67
Άρης 51
Βόλος 40

Play – outs

Τα αποτελέσματα
Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-2
Ιωνικός – Λαμία 2-2
Aστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-1
Λεβαδειακός – ΠΑΣ Γιάννινα 3-3

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ PLAYOUTS
7.Ο.Φ.Η. 41
8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 38
9. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 31
11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 30
12.ΛΑΜΙΑ 29
-------------------------------------------
13. ΙΩΝΙΚΟΣ 27
14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 26

Δ
εκάδες χιλιάδες φίλαθλοι πανη-
γύρισαν τη νίκη σήμερα της Φέγε-
νορντ επί της Γκόου Αχέντ με 3-0 
και την κατάκτηση του τίτλου στην 

Ολλανδία, τον 16ο στην ιστορία της.
Η ομάδα του Αρνε Σλοτ είχε τον απόλυτο 
έλεγχο του αγώνα και σφράγισε, μέσα σε 
αποθέωση, την κατάκτηση του τίτλου με 
τα γκολ των Ιντρίσι (15’), Χιμένεθ (18’) 
και Παϊξάο (54’).
Να σημειωθεί πως λίγο πριν την έναρξη 
της αναμέτρησης οι οπαδοί της Φέγενορντ 
σήκωσαν στο κατάμεστο από 60 χιλιάδες 
φιλάθλους «Ντε Κάιπ» ένα γιγάντιο πανό 
μήκους 550 μέτρων και 11.000 τετραγω-
νικών μέτρων!
Νωρίτερα, η Φίτεσε νίκησε στο Αρνεμ με 
2-0 την -ουραγό της βαθμολογίας- Κα-
μπούρ και ουσιαστικά εξασφάλισε την πα-
ραμονή της στην κατηγορία και την επό-
μενη σεζόν, δύο αγωνιστικές πριν από το 
φινάλε της Eredivisie.

ναι στους 12 βαθμούς, που ουσιαστικά 
όμως είναι 15, αφού την τελευταία αγω-
νιστική ο Πανσερραϊκός θα πάρει άνευ 
αγώνα το «τρίποντο», λόγω της αποχώ-
ρησης από το πρωτάθλημα του Απόλλω-
να Λάρισας.
Με δεδομένο ότι ευνοείται και στην ισο-
βαθμία με τους «βυσσινί», η μακεδονική 
ομάδα πανηγυρίζει από σήμερα την επά-
νοδό της στη Super League, στην οποία 
αγωνίστηκε για τελευταία φορά την περί-
οδο 2010-2011.

Ε
ίναι πλέον οριστικό: ο Πανσερρα-
ϊκός επιστρέφει μετά από δώδεκα 
χρόνια στη μεγάλη κατηγορία του 
ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά το 0-0 με την Αναγέννηση στην 
Καρδίτσα, τα «λιοντάρια» επισφράγισαν 
την άνοδό τους, καθώς εξασφάλισαν και 
μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου 
στον Α΄ όμιλο της Super League, παρό-
τι απομένουν πέντε αγωνιστικές για την 
ολοκλήρωση της σεζόν.
Η διαφορά τους από τη δεύτερη ΑΕΛ εί-
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