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δας, με τον Πορτογάλο τεχνικό να ξεκα-
θαρίζει πως οι παίκτες του πρέπει να κά-
νουν τα πάντα για να επικρατήσουν ξανά 
των Λονδρέζων.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην στο 
«Olympiacos TV»:
Για την αντίπαλο του Ολυμπιακού στους 
«16», Άρσεναλ: «Είναι μία σύμπτωση. 
Ότι θα επαναληφθεί ο περσινός γύρος 
με έναν αντίπαλο που καταφέραμε να 
αποκλείσουμε. Είναι κάτι πολύ δύσκολο 
όμως σε αυτή τη φάση υπάρχουν πολύ 
δύσκολοι αντίπαλοι. Πρέπει να κάνουμε 
τα πάντα. Τη δουλειά μας όσο καλύτερα 
μπορούμε και να προσπαθήσουμε. Και 

2.700.000 από τη νίκη επί της Μαρσέιγ
500.000 από την παρουσία του στους 
«32» του Europa League
1.100.000 από την παρουσία του στους 
«16» του Europa League
Συνολικά λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει ήδη 
κερδίσει 37.562.000 ευρώ φέτος από την 
Ευρώπη και φυσικά θα δώσει το παρών 
και στους «16» του Europa League.

φυσικά είναι ένας δύσκολος αντίπαλος 
και ένα μεγάλο κλαμπ».
Για το εάν μπορεί ο Ολυμπιακός να νική-
σει ξανά τους Λονδρέζους: «Το πιο σημα-
ντικό είναι να περάσουμε. Η πρόκριση 
είναι ο στόχος μας. Δεν έχει σημασία εάν 
θα γίνει με μία νίκη».
Για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο και 
τις πληροφορίες που μπορεί να δώσει 
απέναντι στην πρώην ομάδα του: «Σί-
γουρα θα είναι μία βοήθεια οι πληροφο-
ρίες που θα μας δώσει ο Σωκράτης. Και 
εμείς θα κάνουμε την ανάλυσή μας και 
την εκτίμηση του αντιπάλου. Όποια έξ-
τρα πληροφορία θα είναι βοήθεια».

Λ
ίγες ώρες μετά τη σπουδαία πρό-
κριση στους «16» του Europa 
League εις βάρος της Αϊντχόφεν 
και κατά τη διάρκεια της πτήσης 

της επιστροφής στην Ελλάδα, ο Πέδρο 
Μαρτίνς και οι άνθρωποι του Ολυμπια-
κου πληροφορήθηκαν για την κλήρωση 
στην Νιον της Ελβετίας που τους φέρνει 
αντιμέτωπους με την Άρσεναλ στο δρόμο 
προς τα προημιτελικά.
Αναμφίβολα, το συναπάντημα με τους 
κανονιέρηδες έναν χρόνο μετά την τε-
ράστια πρόκριση των ερυθρολεύκων στο 
«Emirates» είναι κάτι που εξιτάρει όλους 
στο στρατόπεδο των νταμπλούχων Ελλά-

Ε
νώ στο παρελθόν το πολύ χρήμα 
ερχόταν από το market pool, η 
UEFA την τελευταία 3ετία αποφά-
σισε να ανταμείψει περισσότερο 

την ευρωπαϊκή συνέπεια κάθε ομάδας και 
το πόσο καλά θα τα πηγαίνει ο κάθε σύλ-
λογος στις διοργανώσεις της. Γι’ αυτό και 
το 10ετές ranking (και όχι το 5ετές που 
αφορά τις κληρώσεις) κρίνει σε μεγάλο 
βαθμό τα έσοδα κάθε ομάδας.
Ο Ολυμπιακός με την είσοδό του, στους ομί-
λους του Champions League, το καλό του 
10ετές ranking και με το γεγονός ότι συνέχι-
σε στην Ευρώπη μπαίνοντας στους «32» του 
Europa League πήρε έξτρα χρήματα.
Οπως έξτρα λεφτά πήρε και με την πρό-
κρισή του επί της Αϊντχόφεν για να βρε-
θεί στους «16» του Europa League! Για 
την ακρίβεια άλλα 1.100.000 ευρώ!

Πάμε να δούμε πως προκύπτουν 
τα 37+ εκατ. ευρώ.
15.250.000 για την είσοδο στους ομίλους
15.512.000 από το 10ετές ranking
2.500.000 από το market pool (κατ’ εκτί-
μηση)

λα αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι 
του Εμβογκό και στη συνέχεια απομάκρυνε 
η άμυνα της Αϊντχόφεν.
Η Αϊντχόφεν άρχισε να οπισθοχωρεί μετά 
το 80’ για να κρατήσει το προβάδισμά της, 
όμως σε μία γρήγορη αντεπίθεση με τον 
Μάλεν στο 86’, έχασε την ευκαιρία να ση-
μειώσει και τρίτο γκολ, αλλά το πλασέ του 
επιθετικού της ολλανδικής ομάδας χτύπη-
σε στο αριστερό δοκάρι του Σα, διατηρώ-
ντας «ζωντανό» τον Ολυμπιακό.
Δύο λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» 
βρήκαν το γκολ που έψαχναν κι έριξαν 
στο... καναβάτσο τους Ολλανδούς. Από σέ-
ντρα του Φορτούνη από τα αριστερά, ο Ελ 
Αραμπί έπιασε καρφωτή κεφαλιά, ο Εμβο-
γκό απέκρουσε χαμηλά, αλλά ο Χασάν με 
ωραία προβολή από δύσκολη θέση έκανε 
το 2-1, δίνοντας τη μεγάλη πρόκριση στον 
Ολυμπιακό. 
Στα τελευταία λεπτά οι Πειραιώτες κρά-
τησαν μυαλωμένα το σκορ στο 2-1 και το 
τελικό σφύριγμα του Τουρπέν τους βγήκε 
όλους ένα «κουβάρι» να πανηγυρίζουν την 
πρόκριση στους «16» του Europa League, 
περιμένοντας πλέον την κλήρωση της Πα-
ρασκευής (26/02, 14:00) για να μάθουν 
τον επόμενο αντίπαλό τους.
Διαιτητής: Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία)
Κίτρινες: Μαξ, Μάλεν - Μασούρας, Λαλά
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (Ρ. Σμιντ): Εμβογκό, Φιρχέ-
φερ, Μποσκάγκλι, Τέζε, Ντάμφρις, Ροσά-
ριο, Γκέτσε (90’ Μάουρο Ζούνιορ), Τόμας, 
Μαξ, Ζαχάβι, Μάλεν (90’ Φέρτεσεν).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Λαλά 
(79’ Ανδρούτσος), Σεμέδο, Μπα, Ρέα-
μπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46’ 
Φορτούνης), Καμαρά, Βαλμπουενά (46’ 
Μασούρας), Μπρούμα (79’ Χασάν), Ελ 
Αραμπί (90’ Παπασταθόπουλος).
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Ο Πέδρο Μαρτίνς τόνισε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού 
θα προσπαθήσουν να κάνουν τη δουλειά τους όσο 
καλύτερα μπορούν απέναντι στην Άρσεναλ και 
ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η πρόκριση χωρίς 
να έχει σημασία αν αυτή θα γίνει με μία νίκη.

Ο Ολυμπιακός με την πρόκρισή του στους «16» 
του Europa League εξασφάλισε ακόμα 1.100.000 ευρώ 
γεμίζοντας κι άλλο τα ταμεία του.

Μαρτίνς: «Δύσκολος αντίπαλος 
η Άρσεναλ, στόχος μας η πρόκριση»

Oλυμπιακός: Στα 37.500.000 ευρώ 
τα φετινά έσοδά του από την Ευρώπη!


