Αφιέρωμα
στο
παγκόσμιο
κύπελλο: 4ος όμιλος
Τα “αιρετικά” δεν θα μπορούσαν να μην
ασχοληθούν με το παγκόσμιο κύπελλο που αρχίζει
σε λίγες ημέρες στη Ρωσία. Έτσι σήμερα ξεκινάμε
ένα ένα πλήρες και ψαγμένο αφιέρωμα στις 32
ομάδες που σε συμμετέχουν, αναλύοντας κάθε μέρα
από έναν όμιλο.
Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του κάθε ομίλου
και ξεχωριστό αφιέρωμα στις ομάδες του, τους
παίκτες τους, τον προπονητή τους, την
προϊστορία τους στη διοργάνωση, τη δική μας
εκτίμηση για την πορεία τους, στοιχεία για την
κάθε χώρα και άλλα πολλά !
Συνεχίζουμε σήμερα
με τον τέταρτο όμιλο…

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΝΙΓΗΡΙΑ

ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 16/6 16:00: Αργεντινή – Ισλανδία (ΕΡΤ1 Spartak
Stadium, Μόσχα)
Σάββατο 16/6 19:00: Περού – Δανία (ΕΡΤ1 Mordovia Arena,
Σαράνσκ)
Πέμπτη 21/6 21:00: Αργεντινή – Κροατία (ΕΡΤ1 Nizhny
Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)
Παρασκευή 22/6 18:00: Νιγηρία – Ισλανδία (ΕΡΤ1 Volgograd
Arena, Βόλγογκραντ)
Τρίτη 26/6 21:00: Νιγηρία – Αργεντινή (ΕΡΤ1 Saint
Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Τρίτη 26/6 21:00: Ισλανδία – Κροατία (ΕΡΤ2 Rostov Arena,
Ροστόβ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Αποφασισμένη να το πάρει αλλά…
Από το 1986 και μετά, οι φίλοι της Αργεντινής
έχουν τον καημό την κατάκτηση του τρίτου
παγκοσμίου κυπέλλου στην ιστορία της.
Κάποιες φορές έφτασαν στην πηγή, αλλά νερό δεν
ήπιαν (δύο χαμένοι τελικοί) και φέτος, με ένα
από τα πιο ποιοτικά και τεχνικά ρόστερ της
διοργάνωσης, το θέλουν όσο τίποτε άλλο.
Ο Μέσι θα παίξει στο τέταρτο παγκόσμιο κύπελλο
στην καριέρα του και θέλει και αυτός ένα
τρόπαιο που δεν έχει κατακτήσει ποτέ για να
μείνει στην ιστορία ως μορφή του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου.
Τα πράγματα ωστόσο δεν είναι καθόλου εύκολα. Το
πείραμα με προπονητή τον Εντγκάρντο Μπάουζα
απέτυχε και επιστρατεύτηκε ο επιτυχημένος με τη
Χιλή Χόρχε Σαμπάολι, διότι κινδύνευε ακόμα και
η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο.
Τελικά η πρόκριση ήρθε δύσκολα, την τελευταία
αγωνιστική, αλλά η εικόνα της ομάδας δεν έχει
βελτιωθεί (με αποκορύφωμα το ταπεινωτικό 6-1
από την Ισπανία σε φιλικό). Όπως και να έχει
όμως τα τελικά θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα για
παίκτες και προπονητή για να δείξουν την αξία
τους και και να φέρουν την Αργεντινή ψηλά.

O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΟΡΧΕ ΣΑΜΠΑΟΛΙ

Πετυχημένος σε εθνική Χιλής και Σεβίλλη και η
ομοσπονδία της πατρίδας του εμπιστεύτηκε στον
56χρονο τεχνικό την εθνική ομάδα της
Αργεντινής. Μέχρι στιγμής η ομάδα δεν παίζει
σύμφωνα με τις δυνατότητες της και υπάρχει
έντονη αμφισβήτηση, ωστόσο τις «εξετάσεις» του
θα της δώσει στη Ρωσία.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Καρδιοχτύπησε στο
ιδιότυπο προκριματικό πρωτάθλημα της νότιας
Αμερικής, καθώς κινδύνευσε ακόμα και με
αποκλεισμό, αποδίδοντας κακό ποδόσφαιρο. Η
πρόκριση κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική όπου
η νίκη με 1-3 επί του αδιάφορου Εκουαδόρ της
έδωσε την τρίτη προνομιούχο θέση και τη γλίτωσε
από ιστορικό κάζο.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 5η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει παίξει συνολικά
στα δεκαέξι από τα είκοσι προηγούμενα μουντιάλ.
Οι μεγαλύτερες στιγμές της ήταν, δύο φόρες ως
παγκόσμια πρωταθλήτρια (1978, 1986) και τρεις
φορές ήταν φιναλίστ (1930, 1990, 2014).
Αξιοπερίεργο ότι ποτέ δεν έχει φτάσει μέχρι τα
ημιτελικά…

ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
Τα λόγια περιττεύουν για τον τριαντάχρονο μάγο
της μπάλας και κορυφαίο στον κόσμο. Οι
Αργεντίνοι αυτή τη φορά περιμένουν να πάρει την
ομάδα στις πλάτες του και να την οδηγήσει στην
κατάκτηση του κυπέλλου και να τον κατατάξουν
στο ίδιο «πάνθεον» με τον Μαραντόνα !

ΣΕΡΧΙΟ ΑΓΟΥΕΡΟ
Ο 30χρονος στράικερ έχει κάνει σπουδαία
πράγματα σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μάντσεστερ
Σίτι
και
θεωρείται-μετά
τον
Μέσι-ο
πολυτιμότερος
παίκτης
της
Αργεντινής.
Χαρισματικός σκόρερ που μετράει 37 γκολ με την
εθνική Αργεντινής.

ΑΝΧΕΛ ΝΤΙ ΜΑΡΙΑ
Σταθερή αξία πλέον στα 30 του, έχει περάσει από
Ρεάλ και Μαντσεστέρ. Γ. ,και τώρα στην Παρί.
Σ.Ζερμέν των πετροδολαρίων…Η τεχνική του
καταπληκτική και είναι σαφώς απαραίτητος στην
ομάδα της Αργεντινής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Η παρουσία και
μόνο του Μέσι είναι φυσικά ένα συν από μόνη
της, όπως και φοβερή ποιότητα παικτών που έχει
από τη μέση και μπροστά. Στα πλην η απουσία
αξιόπιστου-για αυτό το επίπεδο-τερματοφύλακα
και το προβλέψιμο ποδόσφαιρο που μας έχει
δείξει μέχρι τώρα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Τα πάντα είναι πιθανά…μπορεί και να

φτάσει αθόρυβα μέχρι τον τελικό (όπως το 14’)
και να το σηκώσει, αλλά μπορεί να είναι και η
απογοήτευση του τουρνουά ! Εξαρτάται πολύ απ’το
κατά πόσο θα είναι ισορροπημένη αμυντικά και
από το κοουτσάρισμα του υπό αμφισβήτηση
Σαμπάολι.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Nahuel Guzmán
ηλικία 32, συμμ. 6, γκολ

0

UANL (Μεξικό)
Franco Armani
ηλικία 31, συμμ. 0, γκολ 0
River Plate (Αργεντινή)
Willy Caballero
ηλικία 36, συμμ.

3 , γκολ

0

Chelsea (Αγγλία)

AMYNTIKOI
Gabriel Mercado
ηλικία 31, συμμ. 20, γκολ
Sevilla (Ισπανία)

3

Nicolás Tagliafico
ηλικία 25, συμμ. 4, γκολ
Ajax (Ολλανδία)

0

ηλικία 31, συμμ. 5, γκολ
Torino (Ιταλία)

1

Cristian Ansaldi

Federico Fazio

ηλικία 31, συμμ. 9, γκολ
Roma (Ιταλία)

1

Marcos Acuña
ηλικία 26, συμμ. 10, γκολ
Sporting CP (Πορτογαλία)

0

Marcos Rojo
ηλικία 28, συμμ. 56, γκολ
Manchester United (Αγγλία)

2

Nicolás Otamendi
ηλικία 30, συμμ. 54, γκολ 4
Manchester City (Αγγλία)

ΜΕΣΟΙ
Lucas Biglia
ηλικία 32, συμμ. 57, γκολ
Milan (Ιταλία)
Éver Banega
ηλικία 29, συμμ. 62, γκολ

6

Sevilla (Ισπανία)
Ángel Di María
ηλικία 30, συμμ. 94, γκολ 19
Paris Saint-Germain (Γαλλία)
Maximiliano Meza
ηλικία 26, συμμ. 2 , γκολ
Independiente (Αργεντινή)

0

Javier Mascherano
ηλικία 33, συμμ. 143, γκολ 3
Hebei Fortune (Κίνα)
Enzo Perez
ηλικία 32, συμμ. 23, γκολ 2
River Plate (Αργεντινή)

1

Eduardo Salvio
ηλικία 27, συμμ. 9, γκολ 0
Benfica (Πορτογαλία)
Giovani Lo Celso
ηλικία 22, συμμ. 5, γκολ
Paris Saint-Germain (Γαλλία)

0

Cristian Pavón
ηλικία 22, συμμ. 5, γκολ
Boca Juniors (Αργεντινή)

0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Gonzalo Higuaín
ηλικία 30, συμμ. 71, γκολ 31
Juventus (Ιταλία)
Lionel Messi (αρχηγός)
ηλικία 30, συμμ. 124, γκολ 64
Barcelona (Ισπανία)
Sergio Agüero
ηλικία 30, συμμ. 85, γκολ
Manchester City (Αγγλία)

37

Paulo Dybala
ηλικία 24, συμμ. 12, γκολ
Juventus (Ιταλία)

Η ΧΩΡΑ

0

Έχει ξεπεράσει εδώ και χρόνια την εποχή των
αυταρχικών ηγετών και δικτατόρων, αλλά τα
προβλήματα είναι ακόμα πολλά. Αν και για τα
δεδομένα της νότιας Αμερικής το βιοτικό επίπεδο
δεν είναι τόσο άσχημο, η χώρα βρίσκεται από το
1999 υπό συνεχή οικονομική κρίση και χρέη προς
δανειστές. Καμία κυβέρνηση ως τώρα δεν έχει
καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
κρίση και να φέρει την ομαλότητα.

ΚΡΟΑΤΙΑ

Με ρόστερ για σπουδαία πράγματα !
Η ομάδα της Κροατίας έχει προκριθεί στα τέσσερα
από τα πέντε μουντιάλ στα οποία συμμετείχε ως
κράτος και βέβαια φωτεινό παράδειγμα γι’αυτούς
είναι πάντα η σπουδαία τρίτη θέση του 1998.
Οι Κροάτες πιστεύουν πως φέτος έχει έρθει η ώρα
για κάτι καλό, λόγω της μεγάλης αξίας παικτών
που έχει σε όλες της γραμμές. Αυτό από μόνο του
όμως δεν αρκεί για να έρθει μια διάκριση αφού
θα πρέπει να δέσουν καλά ως ομάδα και να
αποδώσουν σύμφωνα με τις δυνατότητές τους.
Η προκριματική φάση δεν πήγε καλά, αφού
παραδόξως η Ισλανδία κέρδισε τον προκριματικό
όμιλο και άφησε τους Κροάτες δεύτερους. Η
ομοσπονδία αντικατέστησε την ύστατη στιγμή τον
προπονητή Άντε Τσάτσιτς με τον Ζλάτκο Ντάλιτς,
το ρίσκο τους βγήκε και η ομάδα πέρασε στα
τελικά μέσω των μπαράζ.
Το ζήτημα για αυτούς τους παίκτες είναι να
βρουν τον καλό εαυτό τους και φυσικά
επιβεβλημένο να περάσουν αρχικά τον όμιλο (για
πρώτη φορά μετά το 1998)

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΖΛΑΤΚΟ ΝΤΑΛΙΤΣ

Δούλευε στα Αραβικά Εμιράτα και επιστρατεύτηκε
κυριολεκτικά την ύστατη στιγμή-μετά την απόλυση
του Τσάτσιτς-για να παίξει το καθοριστικότατο
ματς στην Ουκρανία. Με δύο μόλις προπονήσεις
κατέβασε την ομάδα στο Κίεβο και τελικά πήρε τη
σπουδαία νίκη με 2-0. Στο μπαράζ με την Ελλάδα
κατάφερε μια εύκολη πρόκριση και έτσι κέρδισε
την εμπιστοσύνη της ομοσπονδίας που τον έχρισε
προπονητή για τα τελικά.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Μόλις και μετά βίας
κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση στον
προκριματικό όμιλο της (μπροστά από Ουκρανία,
Τουρκία, Φινλανδία και Κόσοβο) αφού την
ξεπέρασε η Ισλανδία ! Ωστόσο η απομάκρυνση του
Τσάτσιτς έπιασε τόπο και με τον Ντάλιτς στα
μπαράζ ήρθε μια εύκολη πρόκριση επί της Ελλάδας
με 4-1 και 0-0.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 18η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Στην πρώτη μόλις
παρουσία της σε μουντιάλ, το 1998 στη Γαλλία,
πέτυχε τον άθλο της τρίτης θέσης ! Έκτοτε έχει
παίξει σε άλλα τρία μουντιάλ, όμως δεν έχει

καταφέρει να περάσει ποτέ από τη φάση των
ομίλων.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΛΟΥΚΑ ΜΟΝΤΡΙΤΣ
Σπουδαίος τεχνίτης με σπουδαία καριέρα, έχει
δώσει τα διαπιστευτήρια του για χρόνια στη Ρεάλ
Μαδρίτης. Στα 30 του προφανώς και αναμένεται να
είναι ο ηγέτης της Κροατίας στην προσπάθειά της
για διάκριση.

ΙΒΑΝ ΡΑΚΙΤΙΤΣ
Και μόνο η παρουσία του-και συνήθως ως βασικόςεπί τέσσερα χρόνια στη Μπαρτσελόνα λέει πολλά
για την ποιότητά του. Χωρίς να είναι ο μεγάλος
σταρ, είναι υπερπολύτιμος παίκτης για την
Κροατία.

ΜΑΡΙΟ ΜΑΤΖΟΥΚΙΤΣ
32χρονος σέντερ φορ που παίζει στο υψηλότερο
επίπεδο για χρόνια (τώρα Γιουβέντους) και που
έχει βάλει 30 γκολ με τα χρώματα της εθνικής.
Φέτος δεν είχε την καλύτερη χρονιά του, αλλά
δεν παύει να είναι ένας πονοκέφαλος για τις
αντίπαλες άμυνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν ένα
πλήρες και αρκετά ποιοτικό ρόστερ και ο άνεμος
αλλαγής που έφερε ο νέος προπονητής. Στα πλην η
περίεργη ψυχοσύνθεση των Κροατών παικτών ,που
συχνά είναι ικανοί για το καλύτερο και το
χειρότερο, αλλά και το μέτριο πρεστίζ της
Κροατίας ως «φανέλα».

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Ο όμιλος είναι βατός και της δίνει
πρώτης τάξεως ευκαιρία για πρόκριση στους 16.
Αν εκεί δεν πετύχει τη Γαλλία και πιάσει το
καλό της παιχνίδι, μπορεί να προχωρήσει και
παραπάνω και να είναι μια Ευρωπαϊκή έκπληξη στο
μουντιάλ.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Dominik Livaković
ηλικία 23, συμμ. 1, γκολ

0

Dinamo Zagreb (Κροατία)
Lovre Kalinić
ηλικία 28, συμμ. 10, γκολ
Gent (Βέλγιο)

0

Danijel Subašić
ηλικία

33, συμμ. 36, γκολ

0

Monaco (Γαλλία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Šime Vrsaljko
ηλικία 26 ,συμμ. 34, γκολ
Atlético Madrid (Ισπανία)

0

Ivan Strinić
ηλικία 30, συμμ. 42, γκολ
Milan (Ιταλία)
Vedran Ćorluka
ηλικία 32, συμμ. 97, γκολ
Lokomotiv Moscow (Ρωσία)
Dejan Lovren

4

0

ηλικία 28, συμμ. 37, γκολ
Liverpool (Αγγλία)

2

Tin Jedvaj
ηλικία 22, συμμ. 10, γκολ
Bayer Leverkusen (Γερμανία)
Domagoj Vida
ηλικία 29, συμμ. 57, γκολ
Βeşiktaş (Τουρκία)

2

Josip Pivarić
ηλικία 29 ,συμμ. 19. γκολ 0
Dynamo Kyiv (Ουκρανία)
Duje Ćaleta-Car
ηλικία

21, συμμ. 0, γκολ

0

Red Bull Salzburg (Αυστρία)

ΜΕΣΟΙ
Ivan Rakitić
ηλικία

3ο, συμμ. 90, γκολ 14

Barcelona (Ισπανία)
Mateo Kovačić
ηλικία 24, συμμ.
Real Madrid (Ισπανία)

39, γκολ

1

Luka Modrić (αρχηγός)
ηλικία 32, συμμ. 104, γκολ 12
Real Madrid (Ισπανία)
Marcelo Brozović
ηλικία 25, συμμ.
Inter (Ιταλία)

33, γκολ

6

Filip Bradarić
ηλικία 26, συμμ. 3, γκολ
Rijeka (Κροατία)

0

0

Milan Badelj
ηλικία 29, συμμ. 36, γκολ
Fiorentina (Ιταλία)

1

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Ivan Perišić
ηλικία 29, συμμ. 64, γκολ
Inter (Ιταλία)
Andrej Kramarić
ηλικία 26, συμμ. 29, γκολ
Hoffenheim (Γερμανία)

17

8

Nikola Kalinić
ηλικία 30, συμμ. 41, γκολ 15
Milan (Ιταλία)
Mario Mandžukić
ηλικία 32, συμμ. 82, γκολ 30
Juventus (Ιταλία)
Ante Rebić
ηλικία 24, συμμ. 14, γκολ
Eintracht Frankfurt (Γερμανία)
Marko Pjaca
ηλικία 23, συμμ. 15, γκολ
Juventus (Ιταλία)

Η ΧΩΡΑ

1

1

Μικρή χώρα, με Σλάβικης καταγωγής κατοίκους,
κατάφερε μετά από πολύχρονο αγώνα να κερδίσει
την ανεξαρτησία της (έχοντας δυστυχώς και
πολλούς νεκρούς) από τη Γιουγκοσλαβία όπου τα
τελευταία χρόνια κυριαρχούσε ο Σέρβικος
εθνικισμός. Ακολουθεί πλέον τον Ευρωπαϊκό δρόμο
(μέλος της Ε.Ε.), αλλά δεν λείπει και η
διαφθορά και πολλοί άνθρωποι με ακραία πολιτικά
πιστεύω.

ΝΙΓΗΡΙΑ

Ταλαντούχοι παίκτες, αίνιγμα ως ομάδα !
Η ομάδα της Νιγηρίας προκρίθηκε για πρώτη φορά
το 1994 σε παγκόσμιο κύπελλο και από τότε
θεωρείται η σταθερότερη δύναμη του Αφρικανικού
ποδοσφαίρου, με συχνές προκρίσεις ως τους 16.
Τα τελευταία χρόνια πέρασε κάποιες περιπέτειες

που την έριξαν λίγο πίσω, αφού ο επιτυχημένος
προπονητής της, Στεφάν Κέσι (αυτός που την
οδήγησε με επιτυχία στο προηγούμενο μουντιάλ)
πέθανε απροσδόκητα. Την ίδια στιγμή η ομάδα
απουσίασε από το πιο πρόσφατο κύπελλο Αφρικής,
καταγγέλλοντας την Αφρικανική ομοσπονδία (CAF)
πως σκηνοθέτησε τον αποκλεισμό της.
Για τα προκριματικά αυτού του παγκοσμίου
κυπέλλου η ομοσπονδία της χώρας εμπιστεύτηκε
την ομάδα στον έμπειρο Γερμανό Γκερνότ Ρορ και
αυτός την οδήγησε τελικά σε μια εύκολη και
αήττητη πρόκριση.
Οι καλοί παίκτες δεν της λείπουν στο ρόστερ,
αλλά είναι πάντα μια ομάδα αίνιγμα που πρέπει
να λειτουργήσει ομαδικά και να αφήσει πίσω τον
κακό εαυτό της (ως και καταγγελίες για
στοιχηματική απάτη παικτών υπάρχουν κατά
καιρούς…)

O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΚΕΡΝΟΤ ΡΟΡ

64χρονος Γερμανός με αρκετή εμπειρία και
σχετικά καλή δουλειά σε Αφρική, αλλά και Ευρώπη

(ήταν ο προπονητής που καθιέρωσε τον Ζιντάν στη
Μπορντό). Μετά την αποτυχία πρόκρισης στο
κύπελλο Αφρικής, οι Νιγηριανοί τον πήραν από
την εθνική της Μπουρκίνα Φάσο, όπου δούλευε
προηγουμένως, και αυτός τους οδήγησε και εύκολα
στα τελικά του μουντιάλ.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Στον πρώτο
προκριματικό απέκλεισε τη Σουαζηλάνδη με 0-0
και 2-0 και εν συνέχεια στον όμιλο- κόντρα σε
Ζάμπια, Καμερούν και Αλγερία-πήρε μια εύκολη
και αήττητη πρόκριση για το μουντιάλ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 47η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Από το 1994 (όταν έκανε
την πρώτη συμμετοχή της) έχει απουσιάσει μόνο
από ένα παγκόσμιο κύπελλο και έχει παίξει σε
άλλα πέντε. Σε τρεις περιπτώσεις (1994, 1998,
2014) έχει καταφέρει να φτάσει στη φάση των 16
που είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΤΖΟΝ ΟΜΠΙ ΜΙΚΕΛ
Μπορεί στα 31 του να παίζει πλέον στην Κίνα,
αλλά έχει πίσω του μια εξαιρετική καριέρα στην
Ευρώπη (Τσέλσι) και παραμένει ταλαντούχος και ο
κινητήριος μοχλός της εθνικής Νιγηρίας.

ΑΛΕΞ ΙΒΟΜΠΙ
Σέντερ φορ που στα 22 του χρόνια μετρά ήδη 65
συμμετοχές και 8 γκολ με τη φανέλα της Άρσεναλ.
Είναι προφανές ότι η ομάδα της Νιγηρίας θα
ποντάρει πολύ στο ταλέντο του για μια καλή
πορεία.

ΒΙΚΤΟΡ ΜΟΟΥΖΕΣ
Βασικός πλέον στην Τσέλσι, έχει αποδείξει την
πολύ καλή ποιότητά του και η Νιγηρία περιμένει
πολλά από αυτόν. Στην Τσέλσι παίζει στην άμυνα,
αλλά στη Νιγηρία πιο προωθημένος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν το
ταλέντο που διαθέτει από τη μέση και μπροστά
και η ταχύτητα τους ως ομάδα. Στα πλην η
έλλειψη συγκέντρωσης και αφέλεια που δείχνουν
συχνά οι Αφρικανικές ομάδες και η έλλειψη
αξιόπιστου τερματοφύλακα.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Μάλλον θα είναι ή του ύψους ή του
βάθους ! Μπορεί να πάει και ως την οκτάδα,
αλλά μπορεί να έρθει και τελευταία στον όμιλό
της…
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Daniel Akpeyi
ηλικία 31, συμμ. 7, γκολ 0
Chippa United (Νότια Αφρική)
Ikechukwu Ezenwa
ηλικία 29, συμμ. 24, γκολ 0
Enyimba (Νιγηρία)
Francis Uzoho

ηλικία 19, συμμ. 5, γκολ 0
Deportivo La Coruña (Ισπανία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Elderson Echiéjilé
ηλικία 30, συμμ.61, γκολ 3
Cercle Brugge (Βέλγιο)
Kenneth Omeruo
ηλικία 24, συμμ. 39, γκολ 0
Chelsea (Αγγλία)
William Troost-Ekong
24, συμμ. 21, γκολ 1

ηλικία

Bursaspor (Τουρκία)
Leon Balogun
ηλικία 28, συμμ. 18, γκολ
0
Brighton & Hove Albion (Αγγλία)
Shehu Abdullahi
ηλικία 25, συμμ. 24, γκολ

0

Bursaspor (Τουρκία)
Tyronne Ebuehi
ηλικία 22), συμμ. 6, γκολ
0
Benfica (Πορτογαλία)
Chidozie Awaziem
ηλικία 21, συμμ. 4, γκολ

0
Nantes (Γαλλία)

Brian Idowu
ηλικία 26, συμμ. 4, γκολ

ΜΕΣΟΙ
Oghenekaro Etebo

1
Amkar Perm (Ρωσία)

ηλικία 22, συμμ. 14, γκολ 1
Las Palmas (Ισπανία)
John Obi Mikel (αρχηγός)
31, συμμ. 84, γκολ 6
Tianjin Teda (Κίνα)

ηλικία

Victor Moses
ηλικία 27, συμμ. 33, γκολ
11
Chelsea (Αγγλία)
Wilfred Ndidi
ηλικία 21, συμμ. 16, γκολ 0
Leicester City (Αγγλία)
Ogenyi Onazi
ηλικία 25, συμμ.

52, γκολ

1

Trabzonspor (Τουρκία)
John Ogu
ηλικία 30, συμμ. 19, γκολ 2
Hapoel Beer Sheva (Ισραήλ)
Joel Obi
ηλικία 27, συμμ. 17, γκολ

0

Torino (Ιταλία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Ahmed Musa
ηλικία 25, συμμ. 71, γκολ 13
CSKA Moscow (Ρωσία)
Odion Ighalo
ηλικία 28, συμμ. 18, γκολ 4
Changchun Yatai (Κίνα)
Kelechi Iheanacho
ηλικία 21, συμμ. 17, γκολ
8
Leicester City (Αγγλία)

Simeon Nwankwo
ηλικία 26, συμμ. 1, γκολ

0
Crotone (Ιταλία)

Alex Iwobi
ηλικία 22 ,συμμ. 18, γκολ

5
Arsenal (Αγγλία)

Η ΧΩΡΑ

Αχανές κράτος που δημιουργήθηκε από την ένωση
μεγάλων Αφρικανικών εκτάσεων και λαών που συχνά
έχουν διαφορετική θρησκεία και πολιτισμό. Γι’
αυτό και κυβερνάται με ομοσπονδιακό σύστημα και
έχει ακόμα προβλήματα ενότητας. Παρότι είναι
πετρελαιοπαραγωγός χώρα δεν έχει ακόμα
αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τη φτώχεια και την
εγκληματικότητα.

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

Με «οδηγό» της το Euro

!

Από την ποδοσφαιρική μετριότητα που βρισκόταν
για δεκαετίες, βρέθηκε ξαφνικά στα προημιτελικά
του Euro 2016 και τώρα στο μουντιάλ της Ρωσίας
!
Η «παγωμένη» Ισλανδία μετράει μόλις 330.000
κατοίκους πληθυσμό και τελικά κατάφερε να γίνει
η μικρότερη χώρα που έχει παίξει ποτέ σε
παγκόσμιο κύπελλο !
Σημαντικό ρόλο για αυτή την ποδοσφαιρική
«άνοιξη» των Ισλανδών έπαιξε και η βελτίωση της
ποιότητας των παικτών, αλλά κυρίως ο έμπειρος
Σουηδός προπονητής Λαρς Λάγκερμπακ που ανέλαβε
την ομάδα το 2012 και την αναμόρφωσε, με τα
γνωστά αποτελέσματα.
Μετά την αποχώρηση του Σουηδού ανέλαβε ο
Ισλανδός βοηθός του, Χάλγκριμσον και φαίνεται
πως η ομάδα δεν έχασε τίποτα από τη δυναμική
της, αφού κέρδισε ένα πολύ δύσκολο προκριματικό

όμιλο και πήρε το εισιτήριο για το μουντιάλ.
Στα τελικά είναι σε δύσκολο όμιλο, αλλά εύχεται
να μην την πάρουν πολύ στα σοβαρά για να
συνεχίσει τα «θαύματά» της !

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΧΕΪΜΙΡ ΧΑΛΓΚΡΙΜΣΟΝ

Ένας οδοντίατρος στο επάγγελμα στο μουντιάλ !
Βρέθηκε από την ομάδα Βεστμανέιγιαρ της
πατρίδας του, βοηθός του Σουηδού Λάγκερμπακ
στον πάγκο της εθνικής Ισλανδίας. Από το 2014
ανέλαβαν μαζί την ομάδα και την οδήγησαν στους
οκτώ του Euro της Γαλλίας. Έχοντας θητεύσει
δίπλα στον σπουδαίο Σουηδό, η ομοσπονδία του
εμπιστεύτηκε μετά το Euro την ομάδα και τελικά
αυτός την οδήγησε στο πρώτο μουντιάλ της
ιστορίας της !
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Σε προκριματικό
όμιλο με Κροατία, Τουρκία, Ουκρανία, Φινλανδία
και Κόσοβο, λίγοι θα περίμεναν να κερδίσει τον
όμιλο και την απευθείας πρόκριση. Και όμως τα
κατάφερε κερδίζοντας στα πιο καθοριστικά
παιχνίδια 2-0 την Ουκρανία και 0-3 μέσα στην
έδρα της Τουρκίας.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 22η θέση

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Μετρούσε δώδεκα
αποτυχημένες προσπάθειες για πρόκριση σε
παγκόσμιο κύπελλο και τελικά η δέκατη τρίτη
ήταν η τυχερή της και έτσι φέτος θα παίξει στο
παρθενικό της μουντιάλ…
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΓΚΙΛΦΙ ΣΙΓΚΟΥΡΝΤΣΟΝ
Χαρισματικό δεκάρι της Έβερτον (με θητεία ακόμα
σε Τότεναμ και Σουόνσι) που ειδικεύεται στις
στημένες φάσεις. Αναμένεται να είναι ο
κινητήριος μοχλός της Ισλανδίας και από αυτόν
θα εξαρτηθούν πολλά.

ΓΙΟΧΑΝ-ΜΠΕΡΓΚ ΓΚΟΥΝΤΜΟΥΝΤΣΟΝ
Ήταν μπροστάρης στη φετινή εξαιρετική πορεία
της Μπέρνλι στην Πρέμιερ λιγκ. Ποιοτικός
μεσοεπιθετικός με πολύ καλά πόδια και η καλή
του φόρμα είναι πολύ σημαντική για την
Ισλανδία.

ΑΛΦΡΕΝΤ ΦΙΝΜΠΟΓΚΑΣΟΝ
Μπορεί από τον Ολυμπιακό να τον έδιωξαν, αλλά
στην Άουγκσμπουργκ πέτυχε και θεωρείται πλέον
ένας
αρκετά
αξιόπιστος
σκόρερ
στη
μπουντεσλίγκα. Παίζει κορυφή και με τα γκολ του
βοήθησε πολύ στην πρόκριση στα τελικά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν ο
συνδυασμός έλλειψης άγχους, με πάθος και
ενθουσιασμό (που είναι πετυχημένη συνταγή) και
το ταχυδυναμικό παιχνίδι της που δυσκολεύει
τους αντιπάλους. Στα πλην η άμυνά της- που σε
όλα τα φιλικά έχει δείξει πολύ κακή- και το
αντάμωμα με τις πιο ποιοτικές Αργεντινή και
Κροατία.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Αναμένεται να είναι αξιοπρεπής και
ενθουσιώδης ομάδα στη διοργάνωση. Το αν αρκεί
αυτό για να πάει και στους 16 δεν το
γνωρίζουμε, αφού και ο όμιλος είναι αρκετά
δύσκολος.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Hannes Halldórsson
ηλικία 34, συμμ. 48, γκολ
Randers (Δανία)

0

Frederik Schram
ηλικία 23, συμμ.
Roskilde (Δανία)

4 , γκολ

Rúnar Alex Rúnarsson
ηλικία 23, συμμ. 3, γκολ

0

0

Nordsjælland (Δανία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Birkir Már Sævarsson
ηλικία 33, συμμ. 79, γκολ
Valur

1

(Ισλανδία)

Sverrir Ingi Ingason
ηλικία 24, συμμ.
Rostov (Ρωσία)

19, γκολ

3

Ragnar Sigurðsson
ηλικία 31,συμμ.
Rostov (Ρωσία)

76, γκολ

3

Kári Árnason
ηλικία 35, συμμ.
Víkingur (Ισλανδία)

66, γκολ

4

Hólmar Örn Eyjólfsson
ηλικία 27, συμμ. 9, γκολ
Levski Sofia (Βουλγαρία)

1

Hörður Björgvin Magnússon
ηλικία 25, συμμ. 16, γκολ 2
Bristol City (Αγγλία)
Αri Freyr Skúlason
ηλικία 31, συμμ.
Lokeren (Βέλγιο)

55, γκολ

0

ΜΕΣΟΙ
Jóhann Berg Guðmundsson
ηλικία 27, συμμ. 66, γκολ
Burnley (Αγγλία)

7

Birkir Bjarnason
ηλικία 30, συμμ. 66, γκολ

9

Aston Villa (Αγγλία)
Gylfi Sigurðsson
ηλικία 28, συμμ.
Everton (Αγγλία)

56, γκολ

19

Ólafur Ingi Skúlason
ηλικία 35, συμμ. 35, γκολ 1
Karabukspor (Τουρκία)
Aron Gunnarsson
(αρχηγός)
ηλικία 29, συμμ. 77, γκολ 2
Cardiff City (Αγγλία)
Rúrik Gíslason
ηλικία 30, συμμ. 46, γκολ 3
Sandhausen (Γερμανία)
Emil Hallfreðsson
ηλικία 33, συμμ.

63, γκολ

1

Udinese (Ιταλία)
Arnór Ingvi Traustason
ηλικία 25, συμμ. 18, γκολ
Malmö (Σουηδία)

5

Samúel Friðjónsson
ηλικία 22, συμμ. 4, γκολ
Vålerenga (Νορβηγία)

0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Björn Bergmann Sigurðarson
ηλικία 27, συμμ. 11, γκολ 1
Rostov (Ρωσία)
Albert Guðmundsson
ηλικία 20, συμμ. 5, γκολ

3

PSV (Ολλανδία)
Alfreð Finnbogason
ηλικία 29, συμμ. 46, γκολ
Augsburg (Γερμανία)
Jón Daði Böðvarsson
ηλικία 26, συμμ.

37, γκολ

Reading (Αγγλία)

Η ΧΩΡΑ

12

2

Απομακρυσμένη χώρα με πολύ μικρό πληθυσμό, αλλά
και μακρά δημοκρατική παράδοση, θεωρείται ένα
από τα παγκόσμια παραδείγματα ευημερίας και
κοινωνικής ηρεμίας και δεν έχει καν στρατό. Το
2008 έγινε μαζικό τραπεζικό κραχ που προκάλεσε
σοβαρή οικονομική κρίση, αλλά αντιμετωπίστηκε
γενικά ορθολογικά και δεν έκανε τη μεγάλη ζημιά
που αναμενόταν.

