
Σ
τον αγώνα µε την Ξάνθη, ο Ανδρέας Μπου-
χαλάκης συµπλήρωσε 100 συµµετοχές µε τη 
φανέλα του Ολυµπιακού. Ο 27χρονος µέσος 

των Πειραιωτών διανύει µια εξαιρετική σεζόν και έχει 
πάρει φανέλα βασικού, κερδίζοντας την εµπιστοσύ-
νη του Πέδρο Μαρτίνς. Μιλά στη Reanlews αναλύ-
οντας τις επόµενες υποχρεώσεις της οµάδας του σε 
τρία µέτωπα (πρωτάθληµα, Κύπελλο και Γιουρόπα 
Λιγκ) και οριοθετώντας τους στόχους µιας δύσκολης, 
κατά γενική οµολογία, χρονιάς. 

 Ανδρέα, είστε μέσα σε όλους τους στόχους και 
έχετε ένα δύσκολο εικοσαήμερο μπροστά σας. Τι 
περιμένεις μέσα στον Φεβρουάριο από την ομάδα; 

Εχουµε κάνει καλή δουλειά έως τώρα και βρισκό-
µαστε στην ευχάριστη θέση να είµαστε πρώτοι 
στη βαθµολογία του πρωταθλήµατος. Θέλουµε 
να προκριθούµε στα ηµιτελικά του Κυπέλλου Ελ-
λάδας, ενώ υπάρχουν και οι δύο αναµετρήσεις 
µε την Αρσεναλ για το Γιουρόπα Λιγκ. Γνωρίζου-
µε πως θα είναι ένας δύσκολος µήνας, όντως, αλ-
λά θέλουµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις. 
∆εν νοµίζω πως µπορούµε να διαχωρίσουµε µατς 
τώρα. Κάθε αγώνας έχει τις ιδιαιτερότητές του, τις 
δυσκολίες του, γι’ αυτό και πιστεύω πως πρέπει 
να βλέπουµε κάθε µατς ξεχωριστά. Ετσι να προ-
χωράµε… Ενα-ένα. 
 Με εξαίρεση μια σεζόν που αγωνίστηκες στη Νό-

τιγχαμ Φόρεστ, είσαι από το 2014 στον Ολυμπια-
κό. Συμπλήρωσες και 100 συμμετοχές σε επίση-
μα ματς, οι 31 φέτος. Είναι η πιο γεμάτη σου σε-
ζόν. Πώς το εισπράττεις όλο αυτό; 

Σίγουρα είναι κάτι ξεχωριστό να συµπληρώνει κά-
ποιος 100 συµµετοχές µε τη φανέλα του Ολυµπι-
ακού. Είναι σηµαντική στιγµή στην καριέρα µου 
και θέλω να είµαι υγιής και να συνεχίσω, βοηθώ-
ντας την οµάδα. Πήρα πολλά µηνύµατα, ευχαρι-
στώ τον κόσµο για την υποστήριξη στο πρόσωπό 
µου. Αυτό που κοιτάζω εγώ είναι να κάνω τη δου-
λειά µου. Είµαι χαρούµενος γιατί νιώθω ότι υπάρχει 
εµπιστοσύνη και από τον προπονητή. Είµαι καλά. 
 Εχετε ίσως το πιο δύσκολο ματς έως τη λήξη της 

κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος κόντρα 
στον Ατρόμητο. Πώς το βλέπετε;

Πάντα στο Περιστέρι ήταν δύσκολα για τον Ολυ-
µπιακό. Θα κοιτάξουµε να µπούµε συγκεντρωµέ-
νοι και να τηρήσουµε το πλάνο µας, ώστε να φτά-
σουµε στη νίκη. Θέλουµε να µείνουµε µόνοι πρώτοι 
και, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να πάρουµε τους 
τρεις βαθµούς. Πιστεύω πως θα τα καταφέρουµε. 
 Είναι το πρωτάθλημα ο μεγάλος σας στόχος φέτος;
Νοµίζω όλοι το έχουν καταλάβει. Γι’ αυτό προσπα-
θούµε από την αρχή της χρονιάς. Φυσικά και θέλου-
µε και το Κύπελλο, αλλά και να κάνουµε κάτι καλό 
στην Ευρώπη. Το να κατακτήσουµε, όµως, το 45ο 
πρωτάθληµα στην ιστορία του Ολυµπιακού είναι 
ένα µεγάλο κίνητρο για όλους µας. Ξέρουµε πως το 
θέλει πολύ ο κόσµος µας, το εισπράττουµε παντού.
 Συμπληρώθηκαν 39 χρόνια από την τραγωδία 

της Θύρας 7. Το μήνυμά σου;
Πρέπει να τιµούµε αυτά τα παιδιά που έφυγαν τό-
σο άδικα από τη ζωή. Πέρασαν 39 χρόνια, αλλά 
κάθε χρόνο ο κόσµος δείχνει πως δεν ξεχνά. Θέ-
λουµε το πρωτάθληµα και γι’ αυτούς, να τους το 
αφιερώσουµε. Είναι το λιγότερο που µπορούµε 
να κάνουµε εµείς οι ποδοσφαιριστές. 
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Το Financial Fair Play 
ανάγκασε τον ΠΑΟΚ να μην 
προχωρήσει σε μεταγραφές 
κατά τη χειμερινή περίοδο, 
παρά την επιθυμία του Φερέιρα 
για ενίσχυση της ομάδας 
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ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Θωμάς Μαύρος και Χουάν 
Ραμόν Ρότσα μιλούν στην 
«R» για το παιχνίδι ΑΕΚ-
Παναθηναϊκός και θεωρούν 
«κλειδί» του αγώνα 
τον Αραούχο
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πρώτοι
«Πάντα στο 
Περιστέρι ήταν 
δύσκολα για 
τον Ολυµπιακό. 
Θα κοιτάξουµε 
να µπούµε 
συγκεντρωµένοι 
και να τηρήσουµε 
το πλάνο µας, 
ώστε να φτάσουµε 
στη νίκη. Θέλουµε 
να µείνουµε 
µόνοι πρώτοι 
και, για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει 
να πάρουµε τους 
τρεις βαθµούς. 
Πιστεύω πως θα 
τα καταφέρουµε», 
δηλώνει ο 
«ερυθρόλευκος» 
χαφ

«Ολα για 
τον τίτλο»

Ο Ανδρέας 
Μπουχαλάκης 

συµπλήρωσε 
100 συµµετοχές µε 

την ερυθρόλευκη 
φανέλα και δηλώνει 

ότι η κατάκτηση 
του φετινού 

πρωταθλήµατος είναι 
ο µεγάλος 
στόχος του 

Ολυµπιακού

Εμεινε 
«άκαπνος»


