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Τουαπόλυτου σεβασμού των διεθνών χαίρει η Κόστα Ρίκα όπως τόνισε ο Ανδρέας Σάμαρης. Ο
Έλληνας μέσος επισήμανε πως οι παίκτες της «γαλανόλευκης» θεωρούν το παιχνίδι απέναντι
στους Κοσταρικανούς ακόμα δυσκολότερο από αυτό με την Ακτή Ελεφαντοστού.
ΟΣάμαρης επίσης αναφέρθηκε στο γκολ του και το αφιέρωσε σε όλους τους Έλληνες που το
πανηγύρισαν. Ακόμα, ανέφερε πως η «ελληνική ψυχή» βγήκε στο παιχνίδι με την Ιαπωνία και σε
αυτό με τους Ιβοριανούς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Για την εμφάνισή του με την Ακτή Ελεφαντοστού:

«Σίγουρα με βοήθησε το γεγονός ότι είχα λιγότερο άγχος. Είναι διαφορετικό να ξεκινάς από το να
μπαίνεις αλλαγή. Η προπόνηση στον Ολυμπιακό και την Εθνική με κράτησε υψηλό επίπεδο και
κυρίως αυτή έπαιξε το ρόλο της να είμαι όπως είμαι. Όπως είπα και χθες με βοήθησαν πολύ οι
συμπαίκτες μου να εγκλιματιστώ στις συνθήκες του αγώνα».

Για τους «αδικημένους» Έλληνες ποδοσφαιριστές:

«Τέτοια ματς βοηθάνε τους Έλληνες ποδοσφαιριστές να φανούν στο παγκόσμιο κοινό. Η Ακτή
Ελεφαντοστού έχει παίκτες παγκοσμίου βεληνεκούς, γι & 039;αυτό και το γήπεδο χθες ήταν
εναντίον μας. Η Εθνική ομάδα είναι ομάδα, δεν στηρίζεται σε ατομικές εμφανίσεις. Η ομαδική
δουλειά κέρδισε την ατομική. Ίσως αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να είναι η αρχή των Ελλήνων
παικτών να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό».

Για τον ρόλο του στον αγωνιστικό χώρο και για τη συνέχεια της Εθνικής:

«Δεν ξέρω αν είμαι box to box παίκτης. Ο προπονητής ζήτησε ομαδική δουλειά. Αν οι συνθήκες σε
φέρουν αν τρέξεις μερικά χιλιόμετρα παραπάνω συμβαίνει. Μέσα στην ομάδα πιστεύομε πως

μπορούμε να πάμε μακριά και εγώ πιστεύω στα παιδιά και το ομαδικό κλίμα που υπάρχει. Είμαστε
μία ομάδα και δίνουμε δύναμη ο ένας στον άλλον. Αυτό μας έδωσε την νίκη χθες, έστω και όπως
ήρθε στο 93΄ με πέναλτι. Θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα».

Για το πώς διαχειρίζεται την χθεσινή επιτυχία:

«Η διαχείριση θα παίξει σημαντικό ρόλο τις επόμενες ημέρες. Το λέγαμε από τον Νοέμβρη ότι
στόχος μα είναι να περάσουμε στους 16. Το καταφέραμε. Το παιχνίδι που έκανε η ομάδα χθες και
το παιχνίδι με την Κολομβία μας δίνει ελπίδες να συνεχίσουμε πιο πολύ. Όσο αφορά για μένα, θα
συνεχίσω να είμαι ταπεινός και να δουλεύω το ίδιο. Θα συνεχίσω και εγώ και οι συμπαίκτες μου με
το ίδιο ομαδικό πνεύμα και την ομαδική δουλειά. Όσο περνάει η ώρα συνειδητοποιώ τι έγινε.
Μίλησα με τους δικούς μου ανθρώπους και πήρα το κλίμα από την Ελλάδα. Όσο περνάνε οι μέρες
θα αντιλαμβανόμαστε όλο και περισσότερο τι κάναμε».

Για το αν θα πάρει τηλέφωνο τον Κάμπελ:

«Δεν θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν υπάρχει λόγος. Αν τον έπαιρνα θα του έλεγα καλή τύχη και ο
καλύτερος, που θα είναι η Ελλάδα, θα τους κερδίσει! Δεν θα του έλεγα κάτι παραπάνω».

Για το γεγονός ότι η Ελλάδα όπως και η Ουρουγουάη βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο
αλλά πέρασαν:

«Η καλή μας εικόνα στο ματς με την Κολομβία μας βοήθησε και πιστέψαμε σε αυτή την ομάδα.
Τους κοιτάξαμε στα μάτια και πιστέψαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Χρειαζόμασταν χαρακτήρα
και ομαδικό πνεύμα και εμείς και οι Ουρουγουανοί Αυτοί όμως δεν έχουν ελληνική ψυχή. Και στο
ματς με την Ιαπωνία και στο χθεσινό μας βγήκε η ελληνική ψυχή. Ήμασταν ομάδα σε όλα μας. Αυτό
μας βοήθησε κυρίως να πάρουμε τους πόντους».

Για το αν η Ελλάδα θα υποτιμήσει την Κόστα Ρίκα

«Δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Θα σεβαστούμε την Κόστα Ρίκα. Κανένας δεν περίμενε να περάσει από
τέτοιον όμιλο. Κατανοούμε πως είναι μία από τις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Έτσι θα την
αντιμετωπίσουμε, όχι σαν την έκπληξη της διοργάνωσης. Ίσως ο κόσμος πιστέψει ότι το ματς είναι
εύκολο. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Θεωρώ πως θα είναι πιο δύσκολο από το ματς με την Ακτή
Ελεφαντοστού. Θα την σεβαστούμε απόλυτα».

Για το αν θα σκοράρει πάλι:

«Μακάρι αλλά όποιος και να το βάλει θα πανηγυρίσουμε όπως χθες».

Για το που αφιερώνει το γκολ:

«Σε όλο τον κόσμο που με έχει βοηθήσει να φτάσω μέχρι εδώ. Στην οικογένειά μου αλλά πάνω απ΄
όλα σε όλους τους Έλληνες που το χάρηκαν με την ψυχή τους και το είχαν ανάγκη».

Πηγή: COPPA.gr - MUNDIAL 2014
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

