Αφιέρωμα
στο
παγκόσμιο
κύπελλο: 5ος 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 πέμπτο όμιλο…

5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ
ΣΕΡΒΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 17/6 15:00: Κόστα Ρίκα – Σερβία (ΕΡΤ1 Samara
Arena, Σαμάρα)
Κυριακή 17/6 21:00: Βραζιλία – Ελβετία (ΕΡΤ1 Rostov
Arena, Ροστόβ)
Παρασκευή 22/6 15:00: Βραζιλία – Κόστα Ρίκα (ΕΡΤ1 Saint
Petersburg Stadium, Αγία Πετρούπολη)
Παρασκευή 22/6 21:00: Σερβία – Ελβετία (ΕΡΤ1 Kaliningrad
Stadium, Καλίνινγκραντ)
Τετάρτη 27/6 21:00: Σερβία – Βραζιλία (ΕΡΤ1 Spartak
Stadium, Μόσχα)
Τετάρτη 27/6 21:00: Ελβετία – Κόστα Ρίκα (ΕΡΤ2 Nizhny
Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Παίζει πάντα για το πάρει !
Όταν μιλάμε για Βραζιλία
που δεν έχει απουσιάσει
κύπελλο και για την ομάδα
αποτέλεσμα, εκτός από την
αποτυχία !

μιλάμε για την ομάδα
ποτέ από παγκόσμιο
που οποιοδήποτε άλλο
κατάκτησή του, είναι

Το ταλέντο είναι πάντοτε άφθονο σε σημείο που
να θεωρείται η μεγαλύτερη ποδοσφαιρομάνα, αλλά
τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν είναι τόσο
ρόδινα.
Τελευταία της κατάκτηση μουντιάλ ήταν το 2002
και έκτοτε πέρασε μια κάμψη σε σημείο που να
ακολουθήσει το περασμένο μουντιάλ μέσα στο
σπίτι της όπου-με μια κακή ομάδα-ταπεινώθηκε με
1-7 από τη Γερμανία και 0-3 από την Ολλανδίακαταλήγοντας τέταρτη.
Τα πειράματα Ντούνγκα και Σκολάρι απέτυχαν
οικτρά και η ομοσπονδία εμπιστεύτηκε στην ομάδα
στον 57χρονο προπονητή. Το ρόστερ αυτή τη φορά
είναι εξαιρετικό και όλοι περιμένουν από
παίκτες και προπονητή, να δείξουν την αξία τους
στο γήπεδο.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΤΙΤΕ

Πενηνταεπτάχρονος προπονητής με πολύ καλή
δουλειά, κυρίως σε ομάδες της πατρίδας του. Το
2016 κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Ντούνγκα και
να συνεφέρει την ομάδα από την κρίση που
περνούσε, μετά το περασμένο ατυχές μουντιάλ.
Δείχνει να έχει στρώσει αρκετά καλά την ομάδα
και απομένει να δούμε τι θα καταφέρει στα
δύσκολα που έρχονται.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Εύκολη πρόκριση,
πρώτη θέση στον όμιλο της νότιας Αμερικής-με
μία μόλις ήττα- και μάλιστα με καλό ποδόσφαιρο
για τη Βραζιλία.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 2η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Η τοπ μουντιαλική ομάδα
σε διακρίσεις και η μοναδική που έχει παίξει σε
όλα τα μέχρι στιγμής μουντιάλ. Πέντε
κατακτήσεις τίτλων (1958,1962,1970,1994,2002),
δύο χαμένοι τελικοί και τέσσερις πορείες μέχρι
τα ημιτελικά, είναι το “ταβάνι” της.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΝΕΪΜΑΡ

Mπορεί η Βραζιλία να έχει πολλούς σπουδαίους
παίκτες, αλλά κακά τα ψέματα ο Νεϊμάρ είναι ο
ηγέτης της. Ένας απ’τους καλύτερους παίκτες
στον κόσμο αυτή τη στιγμή και οι Βραζιλιάνοι
περιμένουν να τους οδηγήσει στον τίτλο.

ΜΑΡΣΕΛΟ
Πολύ γνωστός και πουδαίος αμυντικός της Ρεάλ,
με εξαιρετική τεχνική, που βοηθάει πολύ και στη
δημιουργία παιχνιδιού. Θα είναι ο «εγκέφαλος»
της ομάδας στο μουντιάλ μαζί με τον Νεϊμάρ.

ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΖΕΣΟΥΣ

Σπουδαίο νέο ταλέντο που αγωνίζεται στην
επίθεση της Μάντσεστερ Σίτι και πρέπει να
προσεχθεί. Φέτος έβαλε 20 γκολ με την ομάδα του
και έχει προλάβει να βάλει ήδη 9 γκολ και με τη
Βραζιλία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν η μεγάλη
ποιότητα και το πλήρες ρόστερ που δεν υπήρχε
στα δύο προηγούμενα μουντιάλ, αλλά και η
σοβαρότητα που δείχνει ο νέος προπονητής Τίτε.
Στα πλην το ψυχολογικό «τραύμα» που καλείται να
ξεπεράσει μετά το περασμένο μουντιάλ και ότι τα
μουντιάλ της Ευρώπης συνήθως δεν της πάνε καλά.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Βάση ρόστερ και μόνο θα είναι σίγουρα
έκπληξη αν δεν βρίσκεται τουλάχιστον στα
ημιτελικά. Όταν θα αρχίσουν οι γιγαντομαχίες
(και ειδικά αν συναντήσει πάλι τη Γερμανία), θα
δούμε τι «ψάρια πιάνει»…

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Alisson
συμμ. 25, γκολ 0

ηλικία 25,
Roma (Ιταλία)

Cássio
συμμ. 1, γκολ

ηλικία 30,
0
Corinthians (Βραζιλία)

Ederson
συμμ. 1, γκολ
0

ηλικία 24,
Manchester City (Αγγλία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Thiago Silva
,συμμ. 70, γκολ 5

ηλικία 33
Paris Saint-Germain (Γαλλία)

Miranda

ηλικία 33,

συμμ. 46, γκολ 2
Internazionale (Ιταλία)
Pedro Geromel
γκολ

ηλικία 32, συμμ. 2,

0
Grêmio (Βραζιλία)
Filipe Luís ηλικία

ηλικία 32, συμμ. 32

, γκολ 2
Atlético Madrid (Ισπανία)
Marcelo
,συμμ. 53, γκολ

ηλικία 30
6
Real Madrid (Ισπανία)

Marquinhos
25, γκολ 0

ηλικία 24, συμμ.
Paris Saint-Germain (Γαλλία)

Danilo
26, συμμ. 17, γκολ

ηλικία
0
Manchester City (Αγγλία)

Fagner
συμμ. 4 , γκολ

ηλικία 28,
0

Corinthians (Βραζιλία)

ΜΕΣΟΙ
Casemiro
συμμ. 23, γκολ 0

ηλικία 26,
Real Madrid (Ισπανία)

Renato Augusto

ηλικία 30, συμμ. 28,

γκολ 5
Beijing Sinobo Guoan (Κίνα)
Philippe Coutinho
γκολ

η λικία 25, συμμ. 36,

9
Barcelona (Ισπανία)

Paulinho
συμμ.49, γκολ 12

ηλικία 29,
Barcelona (Ισπανία)

Fernandinho
43, γκολ

ηλικία 33 ,συμμ.

2
Manchester City (Αγγλία)

Fred
25 ,συμμ. 8, γκολ

ηλικία
0
Manchester United (Αγγλία)

Willian
συμμ. 56, γκολ 8

ηλικία 29,
Chelsea (Αγγλία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Douglas Costa
24, γκολ 3

ηλικία 27 ,συμμ.
Juventus (Ιταλία)

Gabriel Jesus
16, γκολ 9

ηλικία 21, συμμ.

Manchester City (Αγγλία)
Neymar
συμμ. 84, γκολ

ηλικία

26,

54
Real Madrid (Ισπανία)

Roberto Firmino
20, γκολ 6

ηλικία 26, συμμ.
Liverpool (Αγγλία)

Taison
30, συμμ. 7 , γκολ 1

ηλικία
Shakhtar Donetsk (Ουκρανία)

Η ΧΩΡΑ

Αχανής χώρα με μεγάλη πολιτιστική παράδοση που
την εξάγει, που ωστόσο από προβλήματα από την
πρώτη στιγμή που έγινε κράτος. Μια οικονομική
άνθηση που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια
αποδείχθηκε-ως ενός σημείου-«φούσκα» και πολλά
σκάνδαλα διαφθοράς βγαίνουν τελευταία στην
επιφάνεια.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Με εμπειρία και αυτοπεποίθηση
Το Ελβετικό ποδόσφαιρο δεν είναι από τα
κορυφαία του κόσμου, διαθέτει ωστόσο μια εθνική
ομάδα που θα δώσει το παρών για ενδέκατη φορά
σε μουντιάλ και μάλιστα τέταρτο συνεχόμενο.
Έχοντας μια ομάδα που το 2014 έφτασε ως τους 16
και «έβγαλε το λάδι» της Αργεντινής πριν
γονατίσει στην παράταση, θέλει φέτος να
παρουσιάσει μια αντάξια ή και ακόμα καλύτερη
ομάδα.
Τη θέση του μεγάλου δάσκαλου Ότμαρ Χίτσφελντ
έχει πάρει στον πάγκο ο πρώην τεχνικός της
Λάτσιο Πέτκοβιτς, που γνωρίζει πολύ καλά το
Ελβετικό ποδόσφαιρο, και οδήγησε την ομάδα σε
ένα σχετικά καλό Euro 2016.
Υπάρχει καλό υλικό, εμπειρία και αυτοπεποίθηση,
αλλά το έργο της για μια υπέρβαση ως τα
προημιτελικά θα είναι πολύ δύσκολο λόγω
διασταύρωσης ομίλων.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΕΤΚΟΒΙΤΣ

Σερβοβόσνιος στην καταγωγή ο 54χρονος Πέτκοβιτς
έπαιζε και προπονούσε ομάδες για πολλά χρόνια
στην Ελβετία, αλλά έχει ως κορυφαία δουλειά στο
βιογραφικό του τα δύο χρόνια που δούλεψε στη
Λάτσιο. Έπειτα ανέλαβε την εθνική Ελβετίας,
παρουσιάζοντας μια καλή ομάδα στο Euro 2016 και
στη συνέχεια την στα τελικά του μουντιάλ.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Έχασε στον όμιλό της
την πρώτη θέση στην ισοβαθμία πίσω από την
Πορτογαλία και ξεπερνώντας Ουγγαρία, Νησιά
Φερόε, Λετονία και Ανδόρα. Στα μπαράζ είχε
δύσκολο έργο κόντρα στη Βορ.Ιρλανδία
και
τελικά χρειάστηκε και διαιτητική εύνοια για να
προκριθεί.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 6η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει παίξει σε άλλα δέκα
παγκόσμια κύπελλα, έχοντας φτάσει-σε παλιότερες
εποχές-τρεις φορές μέχρι την προημιτελική φάση
(1934,1938,1954). Το 1954 ήταν και η χρονιά που
διοργάνωσε η ίδια το μουντιάλ.

ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΣΕΡΝΤΑΝ ΣΑΚΙΡΙ
Αν και δεν είχε και την καλύτερή του χρονιά του
στην υποβιβασθείσα Στόουκ Σίτι, παραμένει ο
πιο τεχνίτης παίκτης και το βαρόμετρο της
εθνικής Ελβετίας, με πολύτιμη εμπειρία από
Ίντερ και Μπάγερν, που χρειάζεται τα γκολ του.

ΣΤΕΦΑΝ ΛΙΧΤΣΤΑΪΝΕΡ
Πολύπειρος και πολύ ποιοτικός ο 34χρονος
αμυντικός, αναμένεται να είναι και πάλι ο
στυλοβάτης της Ελβετικής ομάδας, αλλά και να
ηγηθεί ως αρχηγός. Παίζει πλέον στην Άρσεναλ.

ΓΚΡΑΝΙΤ ΤΣΑΚΑ

Εξαιρετικός μέσος που ξεκίνησε από Βασιλεία και
Γκλάντμπαχ και πλέον είναι βασικός στην
Άρσεναλ. Ήταν η αποκάλυψη της Ελβετίας στο
περασμένο
μουντιάλ
και
αναμένεται
να
πρωταγωνιστεί και φέτος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν ένα
σχετικά πλήρες ρόστερ σε όλες τις γραμμές, αλλά
και η εμπειρία των περισσοτέρων παικτών από δύο
ή και τρία μουντιάλ. Στα πλην η μεγάλη ηλικία
κάποιων σημαντικών παικτών και το ότι δεν
μετράει ακόμα ως μια «βαριά φανέλα».
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Καλή ομάδα και με καλές πιθανότητες
να βρεθεί και πάλι στους 16. Δεδομένου όμως ότι
στον όμιλο τη παίζει με τη Βραζιλία και στους
16 (αν έρθει δεύτερη) με τη Γερμανία, δύσκολα
θα τη δούμε να προχωράει και παραπάνω.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Yann Sommer
ηλικία 29, συμμ.35, γκολ 0
B.Mönchengladbach (Γερμανία)
Yvon Mvogo

ηλικία 23, συμμ.0, γκολ 0
RB Leipzig (Γερμανία)
Roman Bürki
ηλικία 27, συμμ.8, γκολ
0
Borussia Dortmund (Γερμανία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Stephan Lichtsteiner
συμμ. 99, γκολ 8
Arsenal (Αγγλία)

(αρχηγός)

François Moubandje
ηλικία 27, συμμ.17 , γκολ 0
Toulouse (Γαλλία)
Nico Elvedi
ηλικία 21, συμμ.5, γκολ 0
B. Mönchengladbach (Γερμανία)
Manuel Akanjie
ηλικία 22, συμμ.6, γκολ

0

Borussia Dortmund (Γερμανία)
Michael Lang
ηλικία 27, συμμ. 24, γκολ 2
Basel (Ελβετία)
Ricardo Rodríguez
ηλικία 25, συμμ. 52, γκολ4
Milan (Ιταλία)
Johan Djourou
ηλικία 31, συμμ.74, γκολ 2
Antalyaspor (Τουρκία)
Fabian Schär
ηλικία 26, συμμ. 38, γκολ 7
Deportivo La Coruña (Ισπανία)

ηλικία 34,

ΜΕΣΟΙ
Remo Freuler
ηλικία 26, συμμ.9 ,γκολ
0
Atalanta (Ιταλία)
Granit Xhaka
ηλικία 25, συμμ.61, γκολ 9
Arsenal (Αγγλία)
Valon Behrami
ηλικία 33, συμμ.78, γκολ
2
Udinese (Ιταλία)
Steven Zuber
ηλικία 26, συμμ.11, γκολ 3
Hoffenheim (Γερμανία)
Blerim Džemaili
ηλικία 32, συμμ.64 ,γκολ 9
Bologna (Ιταλία)
Gelson Fernandes
ηλικία 31, συμμ.67 , γκολ 2
Eintracht Frankfurt (Γερμανία)
Denis Zakaria
ηλικία 21, συμμ.10 , γκολ 0
Β. Mönchengladbach (Γερμανία)
Xherdan Shaqiri
ηλικία 26 ,συμμ.69, γκολ 20
Stoke City (Αγγλία)
Edimilson Fernandes
ηλικία 22, γκολ 3, γκολ 0
West Ham (Αγγλία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

Breel Embolo
ηλικία 21, συμμ.24, γκολ 3
Schalke 04 (Γερμανία)
Haris Seferović
ηλικία 26, συμμ.50 , γκολ 11
Benfica (Πορτογαλία)
Mario Gavranović
ηλικία 28, συμμ.13, γκολ5
Dinamo Zagreb (Κροατία)
Josip Drmić
ηλικία 25, συμμ.28 , γκολ 9
B. Mönchengladbach (Γερμανία)

Η ΧΩΡΑ

Από τότε που έκανε τη γεωστρατιγική στροφή προς
την ουδετερότητα είχε μεγάλο κέρδος αφού
εξασφάλιση αποχή από τους πολέμους και
εισέρρευσε και άφθονο τραπεζικό χρήμα. Συν τη
βιομηχανία που διαθέτει της εξασφάλισαν ένα από
τα υψηλότερα βιοτικά επίπεδα στον κόσμο.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ένας τύπος άμεσης
δημοκρατίας και μια εχθρότητα προς τους
μετανάστες.

ΚΟΣΤΑ-ΡΙΚΑ

Μπορεί έναν νέο άθλο ;
Η ομάδα της Κόστα-Ρίκα έγραψε ιστορία στο
μουντιάλ του 2016, αφού αιφνιδίασε τους
αντιπάλους της και κατάφερε να φτάσει ως τα
προημιτελικά όπου λύγισε στα πέναλτι από την
πανίσχυρη τότε Ολλανδία.
Ακόμα παλιότερα, το 1990, είχε φτάσει εντελώς
απρόσμενα
ως τους 16 και έχει έτσι
δημιουργήσει μια δική της μικρή παράδοση στα
μουντιάλ, κατεβάζοντας συνήθως αξιόμαχες
ομάδες.
Ναι μεν προκρίθηκε εύκολα στο επερχόμενο
μουντιάλ, αλλά ο Κολομβιανός προπονητής Λουίς
Πίντο δεν υπάρχει πλέον στον πάγκο της ομάδας
και τον έχει αντικαταστήσει ο Όσκαρ Ραμίρεζ που

δεν έχει εμπειρία
διοργανώσεις.

από

τέτοιες

διεθνείς

Η ομάδα που κατεβάζει είναι πάνω, κάτω η ίδια
που έπαιξε και στο περασμένο μουντιάλ και ο
όμιλος σίγουρα δεν είναι απαγορευτικός για
πρόκριση. Το μεγάλο στοίχημα
είναι να
ξαναβρεθεί εκείνη η συνταγή και το μέταλλο της
ομάδας του 2014.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΟΣΚΑΡ ΡΑΜΙΡΕΖ

Υπήρξε σημαντικός διεθνής ποδοσφαιριστής με την
Κόστα-Ρίκα και από το 2015 βρίσκετε στον πάγκο
της ομάδας ως προπονητής. Έχει δουλέψει μόνο σε
ομάδες της πατρίδας και παλιότερα ως βοηθός
στην εθνική ομάδα. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι
οι πρώτες σοβαρές εξετάσεις που καλείται να
δώσει.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Πέρασε από τον πρώτο
προκριματικό-κόντρα σε Παναμά, Τζαμάικα και
Αϊτή -αρκετά εύκολα και στον τελικό γύρο έκανε
πολύ καλή πορεία τερματίζοντας δεύτερη, πίσω
από το Μεξικό, και μπροστά από Παναμά, Ονδούρα,

ΗΠΑ και Τρίνινταντ και έτσι προκρίθηκε στα
τελικά.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 25η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Πρώτη παρουσία σε
μουντιάλ το 1990 και πρόκριση στους 16. Άλλες
δύο παρουσίες χωρίς επιτυχία, το 2002 και 2006,
και η μεγαλύτερη επιτυχία της το 2014 με
πρόκριση ως στα προημιτελικά.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΚΕΪΛΟΡ ΝΑΒΑΣ
Ο 31χρονος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης
διαφημίζει το ποδόσφαιρο της χώρας του στην
Ευρώπη με τα αναμφισβήτητα προσόντα του. Θα
είναι και πάλι ο ηγέτης της Κόστα-Ρίκα στο
μουντιάλ.

ΜΠΡΑΪΑΝ ΡΟΥΙΖ
Πολύ ικανός επιθετικός που πλέον κάνει καριέρα
στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Είναι ο πρώτος σκόρερ
στην εθνική του ομάδα με 23 γκολ.

ΟΣΚΑΡ ΝΤΟΥΑΡΤΕ
Είναι ο «εγκέφαλος της άμυνας» και πολύ
σημαντικός για την εθνική του ομάδα. Αγωνίζεται
εδώ και δύο χρόνια σε καλό επίπεδο στην
Εσπανιόλ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν ο ηγέτης
Κέιλορ Νάβας και η εμπειρία από μουντιάλ και
από Ευρωπαϊκούς συλλόγους που έχουν πλέον οι
παίκτες της. Στα πλην ότι οι αντίπαλοι θα την
αντιμετωπίσουν πιο «υποψιασμένοι» σε σχέση με
το 2014 και η απειρία του προπονητή σε αυτό το
υψηλό επίπεδο.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Δεδομένου ότι την πρώτη θέση θα
καπαρώσει η Βραζιλία, η Κόστα-Ρίκα θα έχει να
παλέψει με Ελβετία και Σερβία για τη δεύτερη
θέση. Αν έχει κάτι από την ομάδα του 2014, θα

έχει ελπίδες να περάσει ως τους 16.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Keylor Navas
ηλικία 31, συμμ. 79, γκολ 0
Real Madrid (Ισπανία)
Patrick Pemberton
36, συμμ. 39, γκολ
0
Alajuelense (Κόστα-Ρίκα)
Leonel Moreira
ηλικία 28, συμμ. 9, γκολ

ηλικία

0

Herediano (Κόστα-Ρίκα)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Johnny Acosta
ηλικία 34, συμμ. 68, γκολ

2

Rionegro Águilas (Κολομβία)
Giancarlo González

ηλικία

30, συμμ.68, γκολ 2
Bologna (Ιταλία)
Ian Smith
ηλικία 20, συμμ. 2, γκολ
0
Norrköping (Σουηδία)
Óscar Duarte
ηλικία 29), συμμ. 38, γκολ 2
Espanyol (Ισπανία)
Bryan Oviedo
ηλικία 28, συμμ. 42, γκολ
1
Sunderland (Αγγλιά)
Francisco Calvo

ηλικία

25), συμμ.36, γκολ 4
Minnesota United (ΗΠΑ)
Cristian Gamboa
28, συμμ. 66, γκολ
3
Celtic (Σκωτία)

ηλικία

Kendall Waston
30, συμμ. 25, γκολ
3
Vancouver Whitecaps (Καναδάς)

ηλικία

Rónald Matarrita
23, συμμ. 22, γκολ
2
New York City (ΗΠΑ)

ηλικία

ΜΕΣΟΙ
Celso Borges
ηλικία 30, συμμ. 109, γκολ 21
Deportivo La Coruña (Ισπανία)
Christian Bolaños
συμμ.79, γκολ 6

ηλικία 34,

Saprissa (Κόστα-Ρίκα)
Daniel Colindres

ηλικία

33, συμμ. 12, γκολ 0
Saprissa (Κόστα-Ρίκα)
Rodney Wallace
29, συμμ.30, γκολ 4
New York City (ΗΠΑ)

ηλικία

Randall Azofeifa
33, συμμ.57, γκολ 3
Herediano (Κόστα-Ρίκα)

ηλικία

Yeltsin Tejeda
ηλικία 26, συμμ.49, γκολ
0
Lausanne-Sport (Ελβετία)

David Guzmán
28, συμμ. 41, γκολ 0
Portland Timbers (ΗΠΑ)

ηλικία

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Joel Campbell
25, συμμ. 75, γκολ 15

ηλικία
Betis (Ισπανία)

Bryan Ruiz
συμμ. 109, γκολ

(αρχηγός)
23
Sporting CP (Πορτογαλία)

Johan Venegas

ηλικία 32,

ηλικία

29, συμμ. 45, γκολ 10
Saprissa (Κόστα-Ρίκα)
Marco Ureña
28, συμμ. 62, γκολ

ηλικία
15
Los Angeles FC (ΗΠΑ)

Η ΧΩΡΑ

Αποτελεί μια δημοκρατική και φιλειρηνική
παρουσία μέσα στην συχνά ταραγμένη κεντρική
Αμερική και μάλιστα δεν διαθέτει ούτε καν
στρατό. Οικονομικά πάντως δεν ήταν ποτέ ισχυρή,

αλλά τα τελευταία χρόνια γίνονται σταθερά
βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη.

ΣΕΡΒΙΑ

Πάντα ταλαντούχοι, αλλά με προβλήματα…
Η Σερβία-από την εποχή που ήταν κομμάτι της
Γιουγκοσλαβίας- πάντοτε είχε ποδοσφαιρική
παράδοση και παραγωγή σπουδαίων παικτών και το
ίδιο και σήμερα.
Ως Σερβία παίζει από το 2006 και μετά, αλλά η
εθνική της ομάδα βρισκόταν από τότε σε πτώση,
έχοντας μόνο μια παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση
(μουντιάλ 2010) και αυτή αποτυχημένη…
Ο έμπειρος προπονητής Σλάβολιουν Μούσλιν
ανέλαβε το 2016 να ανασυγκροτήσει την εθνική
Σερβίας και τα κατάφερε, αφού κατάφερε να

οδηγήσει την ομάδα σε απευθείας πρόκριση στο
παγκόσμιο κύπελλο.
Η συνέχεια όμως δεν ήταν η αναμενόμενη αφού ο
Μούσλιν απολύθηκε ξαφνικά και είναι κοινό
μυστικό ότι αυτό οφείλεται σε αντιπαλότητα
μανατζερικών κυκλωμάτων για τις κλήσεις των
παικτών ! Τη θέση του πήρε ο βοηθός του Μλάντεν
Κρστάιτς που θα οδηγήσει και την ομάδα στο
μουντιάλ.
Υψηλού επιπέδου παίκτες σαφώς και υπάρχουν,
αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσον ο προπονητής θα
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και κατά πόσο οι
παίκτες θα αποφύγουν κουσούρια του παρελθόντος
που κόστιζαν στις μεγάλες διοργανώσεις.

O ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:

ΜΛΑΝΤΕΝ ΚΡΣΤΑΪΤΣ

Ο 44χρονος Σέρβος κόουτς υπήρξε πολύ καλός
διεθνής ποδοσφαιριστής, αλλά η πρώτη του
δουλειά ως προπονητής ήταν βοηθός του Μούσλιν
στην εθνική ομάδα, κατά το 2016-17. Ξαφνικά
μετά την αποπομπή του τελευταίου η ομοσπονδία
δεν προσέλαβε κάποιον έμπειρο προπονητή και
έδωσε το χρίσμα για το μουντιάλ στον άπειρο

Κρστάιτς.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Σε προκριματικό
όμιλο με Ιρλανδία, Ουαλία, Αυστρία, Γεωργία και
Μολδαβία κατέλαβε την πρώτη θέση (όντας πολύ
καλή ειδικά στα εκτός έδρας ματς) και πήρε την
απευθείας πρόκριση για τη Ρωσία.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 35η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει εμφανιστεί σε
μουντιάλ είτε ως
Γιουγκοσλαβία (Σερβία
κ’Μαυροβούνιο), είτε ως Σερβία/Μαυροβούνιο, ενώ
ως Σερβία έχει μόνο μια παρουσία το 2010. Σε
όλες τις περιπτώσεις αποκλείστηκε από την πρώτη
φάση πλην του 1998 που, ως Γιουγκοσλαβία,
προχώρησε στους 16.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΑΤΙΤΣ
Ο 29χρονος στάικερ έχει πίσω του πολύ καλή
καριέρα στο υψηλό επίπεδο (Μάντσεστερ. Γ.,
Τσέλσι, Μπενφίκα) και οι Σέρβοι σαφώς
περιμένουν από αυτόν να «ματώσει» τα δίχτυα στο
μουντιάλ και να ηγηθεί της ομάδας.

ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΚΟΛΑΡΟΦ
Πολύ έμπειρος και αξιόλογος μπακ που είναι
σταθερή δύναμη και στο Ιταλικό πρωτάθλημα και
στη Σερβία. Αποτελεί το σημαντικότερο
«εργαλείο»-μαζί με τον Μάτιτς- της Σερβικής
ομάδας.

ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΜΙΤΡΟΒΙΤΣ
Υψηλού επιπέδου σέντερ φορ που ανήκει στη
Νιουκάστλ και στα 23 του χρόνια έχει προλάβει
να κάνει 36 συμμετοχές και 13 γκολ με τη
Σερβία. Ο παρτενέρ του Μάτιτς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν το
ταλέντο και η τεχνική που υπάρχει σε όλες
σχεδόν τις θέσεις και ο βατός όμιλος (για
δεύτερη θέση). Στα συν το ρίσκο με τον άπειρο

προπονητή (ίσως δεν μπορέσει να επιβληθεί στους
παίκτες) και τα προβλήματα ατομισμού και
απειθαρχίας που συχνά εμφανίζουν οι Σέρβοι.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Οι προοπτικές δεν είναι οι καλύτερες,
αλλά σε αυτόν τον ανοιχτό όμιλο οι Σέρβοι, με
το ρόστερ που διαθέτουν, πάντα θα έχουν τις
πιθανότητές τους για πρόκριση έστω στους 16.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Vladimir Stojković
ηλικία 34, συμμ. 80, γκολ

0

Partizan (Σερβία)
Marko Dmitrović
ηλικία 26, συμμ. 2, γκολ
Eibar (Ισπανία)
Predrag Rajković
ηλικία 22, συμμ.7

, γκολ

0

0

Maccabi Tel Aviv (Ισραήλ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Antonio Rukavina
ηλικία 34, συμμ. 6, γκολ
Villarreal (Ισπανία)

0

Duško Tošić
ηλικία 33, συμμ,
Guangzhou R&F (Κίνα)

23, γκολ

1

ηλικία 25, συμμ., 5, γκολ
Krasnodar (Ρωσία)

0

Uroš Spajić

Branislav Ivanović

ηλικία 34, συμμ. 102, γκολ 12
Zenit S.Petersburg (Ρωσία)
Aleksandar Kolarov (αρχηγός)
ηλικία 32, συμμ. 75, γκολ 10
Roma (Ιταλία)
Miloš Veljković
ηλικία 22 ,συμμ.
Werder Bremen (Γερμανία)

2 , γκολ

0

Milan Rodić
ηλικία 27, συμμ. 1 , γκολ
Red Star Belgrade (Σερβία)
Nikola Milenković
ηλικία 20, συμμ. 2 , γκολ

0

0

Fiorentina (Ιταλία)

ΜΕΣΟΙ
Luka Milivojević
ηλικία 27, συμμ. 27, γκολ

1

Crystal Palace (Αγγλία)
Andrija Živković
ηλικία 21, συμμ. 10, γκολ
Benfica (Πορτογαλία)
Dušan Tadić
ηλικία 29, συμμ. 52, γκολ
Southampton (Αγγλία)
Marko Grujić
ηλικία 22, συμμ. 7, γκολ
Liverpool (Αγγλία)

0

13

0

Filip Kostić
ηλικία 25, συμμ. 22, γκολ
Hamburger SV (Αμβούργο)

2

Nemanja Radonjić
ηλικία 22, συμμ. 2, γκολ
Red Star Belgrade (Σερβία)
Sergej Milinković-Savić
ηλικία 23, συμμ. 3, γκολ
Lazio (Ιταλία)

0

0

Nemanja Matić (αρχηγός)
ηλικία 29, συμμ. 39, γκολ
Manchester United (Αγγλία)

2

Adem Ljajić
ηλικία 26, συμμ. 28, γκολ
Τorino (Ιταλία)

5

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Aleksandar Prijović
ηλικία 28, συμμ. 8, γκολ

1

PAOK (Ελλάδα)
Aleksandar Mitrović
ηλικία 23, συμμ. 36, γκολ 13
Newcastle (Αγγλία)
Luka Jović
ηλικία 20, συμμ.

1 , γκολ

Eintracht Frankfurt (Γερμανία)

Η ΧΩΡΑ

0

Μετά τη διάλυση της ενωμένης Γιουγκοσλαβίας
ακολούθησε στη χώρα ένα χάος-λόγω του
Γιουγκοσλαβικού εμφυλίου όπου θεωρήθηκε
υπαίτια- που κατέληξε σε εμπάργκο, φτώχεια και
τελικά βομβαρδισμό της χώρας από το ΝΑΤΟ. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχει ένας οικονομικός και
δημοκρατικός εκσυγχρονισμός, αλλά γεωπολιτικά
παραμένει στραμμένη προς τη Ρωσία.

