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Στογεγονός ότι κανείς από την Εθνική ομάδα δεν σταμάτησε λεπτό να πιστεύει στην πρόκριση,
ακόμα και μετά την «παγωμάρα» της ισοφάρισης των Ιβοριανών, εστίασε ο Γιώργος Καραγκούνης
με δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.
Οαρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος αναφέρθηκε στην ψυχολογική ώθηση που
έδωσε στους διεθνείς μας η παθιασμένη εμφάνιση με την Ιαπωνία, αλλά και στη δίψα για διάκριση
στα γήπεδα της Βραζιλίας, μια και όπως τόνισε: «Υπήρχε η πίστη και η αυτοπεποίθηση να
πετύχουμε. Το θέλαμε πάρα πολύ. Δεν θέλαμε να αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Για αυτό
ήρθαμε εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε έναν τόσο μεγάλο άθλο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο «Κάρα» για:

Την μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ:
Είναιμεγάλη επιτυχία. Το θέλαμε πολύ όλοι. Αξίζαμε πέρα για πέρα την πρόκριση. Τα δώσαμε όλα
στο γήπεδο. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες ήταν μαζί μας και νιώθουν περήφανοι όπως εμείς. Με τη
θετική ενέργεια που εισπράττουμε από τη χώρα μας, θα συνεχίσουμε και την Κυριακή.

Την μεγαλειώδη εμφάνιση κόντρα στους Ιβοριανούς:
Σίγουραμπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Δεν μ& 039;αρέσει να το
συγκρίνω με τα άλλα ματς . Χθες παίζαμε με την πλάτη στον τοίχο. Παίζαμε για ένα αποτέλεσμα,
κάτι που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια με τη Ρωσία. Το καταφέραμε και χθες και είναι πολύ
σημαντικό. Μας βόλεψε και ο αντίπαλος, διότι παρόλο που διαθέτει μεγάλους ποδοσφαιριστές,
παγκόσμιους σταρ, σαν ομάδα δεν μας δυσκόλεψε.

Το γεγονός ότι στα δύσκολα η Εθνική ανταπεξέρχεται πάντα:
Κατάκάποιον τρόπο ναι, πρέπει να είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Όταν όλα είναι καλά, δεν τα

καταφέρνουμε τόσο εύκολα. Συνέβη και χθες. Αναζητήσαμε την υπέρβαση και αυτό έγινε χθες.

Την αγωνιστική μεταμόρφωση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος:
Μεγάλορόλο στην πρόκριση έπαιξε το προηγούμενο ματς με την Ιαπωνία. Αποκτήσαμε
αυτοπεποίθηση, κρατήσαμε ζωντανή την ομάδα. Και στο πρώτο ματς η ομάδα έβγαλε ορισμένα
από τα χαρακτηριστικά της, απλώς μας έλειψε η συγκέντρωση και η τύχη. Παίξαμε με την
Κολομβία που είχε 60000 οπαδούς και αυτό όσο ναναι σε επηρεάζει. Έχουμε νέους παίκτες που
δεν έχουν την εμπειρία να το αντιμετωπίσουν. Όταν πάει στραβά ένα ματς δεν είναι εύκολο να το
γυρίσουμε.

Τις πιθανότητες πρόκρισης ενόψει Κόστα Ρίκα:
ΗΚόστα Ρίκα έχει πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε στον πιο δύσκολο όμιλο, κέρδισε την Ιταλία την
Ουρουγουάη και πήρε ισοπαλία από την Αγγλία. Αυτό τα λέει όλα. Είναι καλύτερη από την Ακτή ,
γιατί έχει χαρακτηριστικά ομάδας. Εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να εκμεταλλευτούμε την
ευκαιρία. Να τα δώσουμε όλα. Τέτοιες ευκαιρίες δεν σου δίνονται συνέχεια στη ζωή. Πρέπει να
προετοιμαστούμε, να πατήσουμε στη γη, να μην επηρεαστούμε από την κριτική και να βρούμε τον
τρόπο που θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία. Συνήθως το έχουμε σαν λαός,
αν κάτι δεν μας πάει καλά, να μας πάρει από κάτω. Η πίστη και η αυτοπεποίθηση που είχαμε σε
όλο το ματς μας έδωσε τη δύναμη να συνεχίσουμε και να πιστεύουμε, παρόλο που κόντρα στη
ροή ισοφαριστήκαμε. Ο Θεός ήταν μαζί μας. Έπρεπε να γίνει έτσι, γιατί θα ήταν μεγάλη αδικία
μετά από τέτοια προσπάθεια να μην ανταμειφθεί.

Την πίστη για θετικό αποτέλεσμα μετά την ισοφάριση των Ιβοριανών:
Τηστιγμή της ισοφάρισης παγώσαμε. Όταν έχεις ευκαιρίες, αντίθετα με τον αντίπαλο που στην
πρώτη φάση του σε ισοφαρίζει, λογικό είναι να έρχονται οι αρνητικές σκέψεις. Υπήρχε η πίστη και
η αυτοπεποίθηση να πετύχουμε. Το θέλαμε πάρα πολύ. Δεν θέλαμε να αφήσουμε την ευκαιρία να
πάει χαμένη. Για αυτό ήρθαμε εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε έναν τόσο
μεγάλο άθλο. Την Κυριακή δεν θα το έλεγα ότι πάμε ως φαβορί, γιατί απ΄ότι φαίνεται θα παίζουμε
άλλο ένα ματς εκτός έδρας. Αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά παίρνουμε δύναμη γιατί ξέρουμε ότι
στην πατρίδα όλοι μας στηρίζουν.
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