Αφιέρωμα
στο
παγκόσμιο
κύπελλο: 3ος 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 τρίτο όμιλο…

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΛΛΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΠΕΡΟΥ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 16/6 13:00: Γαλλία – Αυστραλία (ΕΡΤ1 Kazan
Arena, Καζάν)
Σάββατο 16/6 19:00: Περού – Δανία (ΕΡΤ1 Mordovia
Arena, Σαράνσκ)
Πέμπτη 21/6 15:00: Δανία – Αυστραλία (ΕΡΤ1 Samara
Arena, Σαμάρα)
Πέμπτη 21/6 18:00: Γαλλία – Περού (ΕΡΤ1 Ekaterinburg
Arena, Εκατερίνμπουργκ)
Τρίτη 26/6 17:00: Δανία – Γαλλία (ΕΡΤ1 Luzhniki
Stadium, Μόσχα)
Τρίτη 26/6 17:00: Αυστραλία – Περού (ΕΡΤ2 Fisht
Stadium, Σότσι)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΓΑΛΛΙΑ

Αποφασισμένη για πολύ ψηλά !
Μετά από μια κοιλιά και αποχή από τις
διακρίσεις, η Γαλλική ομοσπονδία εμπιστεύτηκε
την εθνική ομάδα στον παλιό της αρχηγό της
Ντιντιέ Ντεσάμπ, αλλά μέχρι στιγμής τα
αποτελέσματα αμφιλεγόμενα.
Μια καλούτσικη πορεία μέχρι τους οκτώ στο
μουντιάλ του 2014 και άδοξη ήττα από την
Πορτογαλία στον τελικό του Euro που διοργάνωσε
το 2016 η ίδια η Γαλλία.
Φέτος ωστόσο οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι
η μεγάλη ευκαιρία της ομάδας να επιστρέψει στις
μεγάλες διακρίσεις, αλλά και ότι είναι και το
μεγάλο στοίχημα του Ντεσάμπ για να δείξει την
προπονητική του αξία.
Το ρόστερ της είναι τόσο ποιοτικό και πλούσιο
που ο Ντεσάμπ αναγκάστηκε να αφήσει εκτός
παίκτες της κλάσης του Μαρσιάλ, του Λακαζέτ,
του Κομάν και άλλων…
Το ποδόσφαιρο που παίζει πλέον είναι αρκετά
καλό και ταχυδυναμικό, αλλά υπάρχουν και
αδυναμίες εξ ου και κάποιες απρόσμενες γκέλες
στα προκριματικά (Λουξεμβούργο και Λευκορωσία)
Μένει να δούμε αν θα τις βελτιώσεις, αν θα έχει
καλό κοουτσάρισμα και αν αυτή τη φορά θα βγάλει
πνεύμα νικητή. Αν κάνει αυτά μπορεί να φτάσει
και ως το τέλος !

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΤΙΝΤΙΕ ΝΤΕΣΑΜΠ

Ο παλιός αρχηγός της εθνικής Γαλλίας έχει και
σχετικά πετυχημένη εμπειρία στους πάγκους στις
Μονακό, Γιουβέντους και Μαρσέιγ. Από το 2012
στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, όμως δεν έχει
καταφέρει να κάνει ακόμα την υπέρβαση. Η
ομοσπονδία πάντως συνεχίζει να τον εμπιστεύεται
και το φετινό μουντιάλ θα είναι το μεγάλο του
στοίχημα.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Πήρε την πρωτιά και
την πρόκριση σε έναν αρκετά δύσκολο
προκριματικό όμιλο , αν και δεν έλειψαν και οι
απρόσμενες γκέλες. Άφησε δεύτερη τη Σουηδία
(και την έστειλε στα μπαράζ), τρίτη την
Ολλανδία που αποκλείστηκε και ξεπέρασε ακόμη
Βουλγαρία, Λουξεμβούργο και Λευκορωσία.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 7η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Σε δεκατέσσερις
παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελλο έχει καταφέρει
να το κατακτήσει μια φορά, όταν και το
διοργάνωσε (1998). Οι υπόλοιπες μεγάλες
διακρίσεις της είναι: φιναλίστ και ήττα στα
πέναλτι το 2006 και είσοδος στην τετράδα το
1958, 1982 και 1986.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ

ΠΟΛ ΠΟΓΚΜΠΑ
Η ποδοσφαιρική αξία και τεχνική του κατάρτιση
του 25χρονου σπουδαίες και αναμφισβήτητες και
το έχει δείξει άλλωστε σε Γιουβέντους και
Μάντσεστερ. Γιουν. Στο μουντιάλ αναμένεται να
ηγηθεί της ομάδας του μεσοεπιθετικά, αλλά και
να σκοράρει

ΑΝΤΟΥΑΝ ΓΚΡΙΖΜΑΝ
Σπουδαίος γκολτζής και το δείχνει πάντα και με
την Ατλέτικο και με την εθνική Γαλλίας. Τα γκολ
του χαρισματικού 27χρονου στο μουντιάλ θα είναι
επιβεβλημένα στην προσπάθεια της ομάδας του για
τη μεγάλη διάκριση.

ΡΑΦΑΕΛ ΒΑΡΑΝ
Πραγματική αμυντική εγγύηση για Ρεάλ και εθνική
Γαλλίας ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός.
Συνδυάζει τεχνική και δυναμικό παιχνίδι και
αναμένεται ως υπερπολύτιμος για τη Γαλλία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν φυσικά το
πλήρες και ποιοτικό της ρόστερ και το γρήγορο
και καλό ποδόσφαιρο που παίζει. Στα πλην οι
απουσίες παικτών όπως ο Παγιέ και ο Μαρσιάλ και
το μικρότερο ειδικό βάρος που συχνά δείχνει να
έχει ως «φανέλα» σε σχέση με άλλες παγκόσμιες
δυνάμεις.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Αν αποφύγει την πρόωρη σύγκρουση με
την Αργεντινή στους 16 λογικά θα είναι στην
οκτάδα. Από εκεί και πέρα, αν παρουσιάσει μια
καλά δουλεμένη και σωστή τακτικά ομάδα, όλα
είναι πιθανά. Ακόμα και ο τελικός…
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Hugo Lloris (Captain)
ηλικία 31, συμμ. 97, γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)

0

Steve Mandanda
ηλικία 33, συμμ. 27, γκολ
Marseille (Γαλλία)

0

Alphonse Areola
ηλικία 25, συμμ. 0, γκολ
Paris Saint-Germain (Γαλλία)

0

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Benjamin Pavard
ηλικία 22, συμμ. 5, γκολ
VfB Stuttgart (Γερμανία)

0

Presnel Kimpembe
ηλικία 22, συμμ. 2 , γκολ
Paris Saint-Germain (Γαλλία)
Raphaël Varane
ηλικία

25, συμμ.

0

41, γκολ

2

Real Madrid (Ισπανία)
Samuel Umtiti
ηλικία 24 ,συμμ.
Barcelona (Ισπανία)

18, γκολ

2

Adil Rami
ηλικία 32 ,συμμ.

35 , γκολ

1

Marseille (Γαλλία)
Djibril Sidibé
ηλικία 25, συμμ. 16, γκολ
Monaco (Γαλλία)
Lucas Hernández
ηλικία 22, συμμ. 4, γκολ
Atlético Madrid (Ισπανία)
Benjamin Mendy
ηλικιά 23, συμμ. 6, γκολ

0

0

1

Manchester City (Αγγλία)

ΜΕΣΟΙ
Paul Pogba
ηλικία 25 ,συμμ. 53, γκολ
Manchester United (Αγγλία)
Thomas Lemar
ηλικία 22 ,συμμ. 11, γκολ
Monaco (Γαλλία)
Corentin Tolisso
ηλικία 23 ,συμμ.
Bayern Munich (Γερμανία)

9

3

8, γκολ

0

N’Golo Kanté
ηλικία 27, συμμ. 23, γκολ

1

Chelsea (Αγγλία)
Blaise Matuidi
ηλικία 31, συμμ. 66, γκολ
Juventus (Ιταλία)
Steven Nzonzi
ηλικία

9

29, συμμ. 4, γκολ

0

Sevilla (Ισπανία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Antoine Griezmann
ηλικία 27, συμμ., 53 , γκολ
Atlético Madrid (Ισπανία)

20

Οlivier Giroud
ηλικία 31, συμμ. 73, γκολ
Chelsea (Αγγλία)
Kylian Mbappé
ηλικία 19 ,συμμ.

14, γκολ

31

3

Paris Saint-Germain (Γαλλία)
Ousmane Dembélé
ηλικία 21, συμμ.
Barcelona (Ισπανία)

11, γκολ

2

Nabil Fekir
ηλικία 24, συμμ.
Lyon (Γαλλία)
Florian Thauvin
ηλικία 25, συμμ.
Marseille (Γαλλία)

11, γκολ

4, γκολ

2

0

Η ΧΩΡΑ

Μεγάλη ιστορία και πολιτισμός και πάντα στην
πρωτοπορία
πολιτικών
και
κοινωνικών
ανακατατάξεων. Είναι στον πυρήνα της Ε.Ε. από
τη δημιουργία της τελευταίας, αλλά τα τελευταία
χρόνια
παρουσιάζει
σχετική
οικονομική
στασιμότητα και αντιμετωπίζει και σοβαρά
προβλήματα με το μεταναστευτικό και την
τρομοκρατία.

ΔΑΝΙΑ

Με φιλοδοξίες μετά από καιρό !
Είναι προφανές ότι η εθνική Δανίας έκανε μια
κοιλιά για αρκετά χρόνια και έπαψε να
παρουσιάζει τις πολύ καλές ομάδες που συνήθιζε
και που τις χάρισαν και Ευρωπαϊκό τίτλο.
Ωστόσο φέτος επανέρχεται σε παγκόσμιο κύπελλομετά την τελευταία απουσία της στη Βραζιλία-και
πολλοί πιστεύουν πως αυτή η ομάδα είναι ικανή
να επαναλάβει κατορθώματα προηγούμενων.
Η επιλογή του Νορβηγού Χαρέιντε στην τεχνική
ηγεσία, μετά την αποχώρηση του Μόρτεν Όλσεν,
αμφισβητήθηκε, λόγω κυρίως μιας αποτυχημένης
θητείας του τελευταίου στην εθνική Νορβηγίας,
και το άσχημο ξεκίνημα στα προκριματικά έφερε
γκρίνιες.
Η συνέχεια όμως ήταν πολύ καλύτερη, καθώς ήρθαν
συνεχόμενες νίκες αλλά και με καλό ποδόσφαιρο
και άνεση στο σκοράρισμα. Το αποκορύφωμα ήταν

το θριαμβευτικό 5-1 μέσα στην Ιρλανδία που
έφερε και την πρόκριση στα τελικά.
Η ομάδα θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις
πλάτες του σπουδαίου Κρίστιαν Έρικσεν καικαθώς ο όμιλος θεωρείται αρκετά βατόςαισιοδοξούν ότι μπορούν να είναι στους 16 και
στη συνέχεια ότι βγει…

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΑΓΚΕ ΧΑΡΕΪΝΤΕ

Περίεργη περίπτωση προπονητή ο 64χρονος
Νορβηγός ! Κοουτσάρισε στο παρελθόν χωρίς
επιτυχία την εθνική Νορβηγίας και το 2013 ήταν
έτοιμος να αποσυρθεί άδοξα από τους πάγκους,
αλλά τότε του έγινε μια πρόταση απ’τη Σουηδική
Μάλμε την οποία τελικά οδήγησε σε τίτλους και
καλά Ευρωπαϊκά αποτελέσματα. Από εκεί τον
«τσίμπησε» η εθνική Δανίας την οποία οδήγησε
στο μουντιάλ, παρότι αμφισβητήθηκε πολύ…
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Είχε ένα άσχημο
ξεκίνημα-και πολλές γκρίνιες και κριτικές- στον
προκριματικό όμιλό της. Τελικά όμως με ένα
ντεμαράζ τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Πολωνία

και μπροστά από Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Αρμενία
και Καζακστάν. Οδηγήθηκε στα μπαράζ όπου έφερε
0-0 εντός με την Ιρλανδία, για να την συντρίψει
όμως με 5-1 (!) στη ρεβάνς του Δουβλίνου και να
προκριθεί στα τελικά.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 12η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει άλλες τέσσερις
παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελλο όπου στις τρεις
από τις τέσσερις έχει καταφέρει να πάει πέρα
από τη φάση των ομίλων. Μεγαλύτερη διάκριση τα
προημιτελικά το 1998 στη Γαλλία.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΕΡΙΚΣΕΝ
Ο χαρισματικός μέσος της Τότεναμ είναι φυσικά ο
ηγέτης της εθνικής Δανίας, αφού είναι και ένας
από τους καλύτερους μέσους στην πρέμιερ λίγκ.
Οι μπαλιές, οι στημένες φάσεις και τα γκολ του
απαιτούνται για μια καλή πορεία της ομάδας των
«Βίκινγκς»

ΣΙΜΟΝ ΚΙΕΡ
Πολύ έμπειρος και ποιοτικός αμυντικός με
καριέρα σε καλές Ευρωπαϊκές ομάδες (φέτος στη
Σεβίλλη), όχι μόνο ηγείται της άμυνας, αλλά
βοηθάει πολύ και στην ανάπτυξη της ομάδας και
θα είναι πολύτιμος για τη Δανία.

ΚΑΣΠΕΡ ΝΤΟΛΜΠΕΡΓΚ
Ένα μεγάλο ταλέντο-μόλις 20 χρόνων-που
αγωνίζεται και ξεχωρίζει στην επίθεση του Άγιαξ
και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Αν δείξει
πτυχές του ταλέντου του και στο μουντιάλ, θα
βοηθήσει πάρα πολύ τη Δανία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν το
ταχυδυναμικό της παιχνίδι που συνήθως οι
αντίπαλοι δυσκολεύονται να ακολουθήσουν και η
παρουσία του εξαιρετικού Έρικσεν. Στα πλην η
απειρία του προπονητή από μεγάλη διοργάνωση
και…
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Σε όμιλο με Γαλλία, Περού και
Αυστραλία έχει όλες τις δυνατότητες να πάρει
τουλάχιστον τη δεύτερη θέση και να πάει στους
16. Εκεί, αν διασταυρώσει με την Αργεντινή,
δυσκολεύουν τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν μπορείς
να τους ξεγράψεις ως ομάδα.

ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Kasper Schmeichel
ηλικία 31, συμμ. 33, γκολ
Leicester City (Αγγλία)

0

Frederik Rønnow
ηλικία 25, συμμ.
Brøndby (Δανία)

6, γκολ

0

Jonas Lössl
ηλικία 29, συμμ. 1. γκολ
Huddersfield Town (Αγγλία)

0

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Simon Kjær (αρχηγός)
ηλικία 29, συμμ. 76, γκολ
Sevilla (Ισπανία)

3

Andreas Bjelland
ηλικία 29, συμμ. 28, γκολ

2

Brentford (Αγγλία)
Peter Ankersen
ηλικία 27, συμμ. 21, γκολ
Copenhagen (Δανία)

1

Jannik Vestergaard
ηλικία 25, συμμ.
Mönchengladbach (Γερμανία)

15, γκολ

Andreas Christensen
ηλικία 22 ,συμμ. 14, γκολ
Chelsea (Αγγλία)

1

1

Mathias Jørgensen
ηλικία 28, συμμ. 12, γκολ
Huddersfield Town (Αγγλία)

0

Jens Stryger Larsen
ηλικία 27, συμμ. 11, γκολ

1

Udinese (Ιταλία)
Henrik Dalsgaard
ηλικία 28, συμμ. 9, γκολ
Brentford (Αγγλία)

0

Jonas Knudsen
ηλικία 25, συμμ. 3, γκολ

0

Ιpswich Town (Αγγλία)

ΜΕΣΟΙ
William Kvist
ηλικία 33, συμμ. 78, γκολ
Copenhagen (Δανία)

2

Christian Eriksen
ηλικία 26, συμμ. 77, γκολ
Tottenham (Αγγλία)

21

Michael Krohn-Dehli
ηλικία 34, συμμ. 57, γκολ
Deportivo La Coruna

6

Lasse Schöne
ηλικία 32, συμμ. 34, γκολ
Ajax (Ολλανδία)

3

Thomas Delaney
ηλικία 26, συμμ. 25 , γκολ
Werder Bremen (Γερμανία)

4

Viktor Fischer
ηλικία 23, συμμ. 17, γκολ
Copenhagen (Δανία)

3

Pione Sisto
ηλικία 23, συμμ. 12, γκολ
Celta Vigo (Ισπανία)

1
Mike Jensen

ηλικία 30, συμμ. 6, γκολ

0

Rosenborg (Νορβηγία)
Lukas Lerager
ηλικία 24, συμμ. 3, γκολ
Bordeaux (Γαλλία)

0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Nicolai Jørgensen
ηλικία 27, συμμ. 29, γκολ
Feyenoord (Ολλανδία)

8

ηλικία 23, συμμ. 26, γκολ
RB Leipzig (Γερμανία)

3

Yussuf Poulsen

Andreas Cornelius
ηλικία 25, συμμ. 18, γκολ

4

Atalanta (Ιταλία)
Martin Braithwaite
ηλικία 26 ,συμμ. 18, γκολ
Bordeaux (Γαλλία)

1

Kasper Dolberg
ηλικία 20, συμμ. 4, γκολ
Ajax (Ολλανδία)

1

Η ΧΩΡΑ

Από τις αρχές του εικοστού αιώνα, μέχρι και
σήμερα, αποτελεί μέσα στην Ευρώπη κάτι σαν
πρότυπο οικονομικής ευημερίας και φιλελεύθερης
κοινωνίας. Από τότε έχει αποφύγει όλες τις
οικονομικές κρίσεις, ενώ έχει πάει σε ένα πολύ
προσεκτικό μεταναστευτικό μοντέλο μέσα στη
χώρα. Μεγάλα ωστόσο τα ποσοστά αυτοκτονιών…

ΠΕΡΟΥ

Μεγάλη η δίψα για επιτυχία !
Το Περού είναι μια χώρα που έχει δημιουργήσει
μια παράδοση παραγωγής-κατά διαστήματασπουδαίων παικτών, ωστόσο είχε να δώσει το
παρών σε μουντιάλ από το μακρινό 1982 και είχε
απογοητεύσεις τους φίλους του
Όμως οι αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες
πρόκρισης σταμάτησαν
φέτος και η ομάδα του
Ρικάρντο Γκαρέκα κατάφερε να πάρει το εισιτήριο
για τη Ρωσία, έστω και σε μπαράζ κόντρα στη
μέτρια Νέα Ζηλανδία.
Το ξεκίνημα στα προκριματικά ήταν αρκετά άσχημο
και οι περισσότεροι πίστεψαν πως το Περού
οδεύει προς έναν ακόμη αποκλεισμό. Ωστόσο με
ένα ντεμαράζ κατά τις τελευταίες 5,6
αγωνιστικές τους έδωσε την Πέμπτη θέση και τους
οδήγησε στα νικηφόρα μπαράζ.
Μεγάλη ομάδα δεν είναι, ούτε και «βαριά φανέλα»
έχει, ωστόσο παίκτες της αξίας του Φαρφάν και
Γκερέρο, αν μη τι άλλο, δεν μπορείς να τους

αγνοήσεις.
Δεδομένου λοιπόν ότι Δανία και Αυστραλία δεν
είναι αχτύπητες, το Περού έχει τις ελπίδες του
για τους 16 και από’κει και πέρα ότι προκύψει…
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΓΚΑΡΕΚΑ

60χρονος Αργεντινός προπονητής που είχε
δουλέψει σε καλές ομάδες στη Νότια Αμερική και
γι’αυτό το Περού του εμπιστεύτηκε το 2015 την
εθνική ομάδα. Κατάφερε να αξιοποιήσει αρκετά
καλά το ρόστερ που είχε στα χέρια του και να
ανεβάσει επίπεδο την εθνική του Περού, οπότε
κάπως έτσι ήρθε και η πρόκριση στα τελικά.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Με μια αντεπίθεση
στις τελευταίες αγωνιστικές κατάφερε- και μετά
από μια συναρπαστική τελευταία αγωνιστική- να
πάρει την πέμπτη θέση στον ενιαίο όμιλο της
νότιας Αμερικής και μαζί το εισιτήριο για τα
μπαράζ. Εκεί έδειξε την ανωτερότητα του κόντρα
στη Νέα Ζηλανδία (0-0 και 2-0) και πέρασε στα
τελικά.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 11η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει κάνει άλλες έξι
συμμετοχές σε μουντιάλ και, παρότι δεν
θεωρείται μεγάλη δύναμη ούτε στη νότια Αμερική,

έχει καταφέρει να προκριθεί μια φορά στην
οκτάδα και άλλη μια φορά στο δεύτερο γύρο.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΠΑΟΛΟ ΓΚΕΡΕΡΟ
Η συμμετοχή του στο μουντιάλ εξασφαλίστηκε την
τελευταία στιγμή και με περιπετειώδη τρόπο.
Εξαιρετικός στράικερ, με θητεία σε Μπάγερν και
Αμβούργο, που έστω και στα 34 του (πλέον στη
Φλαμένγκο) συνεχίζει να «ματώνει» τα δίχτυα.

ΤΖΕΦΕΡΣΟΝ ΦΑΡΦΑΝ
Εξαιρετικός γκολτζής με πολύ πετυχημένη καριέρα
στην Ευρώπη. Πλέον παίζει στη Λοκομοτίβ Μόσχας
και, αν και 33 χρόνων πια, οι αντίπαλες άμυνες
θα πρέπει να τον υπολογίζουν πάρα πολύ.

ΡΕΝΑΤΟ ΤΑΠΙΑ
Πολύ καλός τεχνίτης που παίζει σαν μέσος στη
Φέγενορντ και είναι μόλις 22 χρόνων. Αναμένεται
να είναι ο οργανωτής της ομάδας από την απόδοση
του οποίου θα εξαρτηθούν πολλά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν ο
ενθουσιασμός και το πάθος και οι ηγετικές
μορφές του Γκερέρο και του Φαρφάν. Στα πλην το
μικρό βάθος στο ρόστερ και η δύσκολη προσαρμογή
των λατινοαμερικανών σε μια χώρα σαν τη Ρωσία.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Το «ταβάνι» του θα πρέπει να είναι ο
δεύτερος γύρος. Έχει ελπίδες να τα καταφέρει

,αλλά λογικά δεν μπορεί και για παραπάνω, εκτός
πια κι’αν πάρει την πρωτιά στον όμιλο του…
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Pedro Gallese
ηλικία 28, συμμ. 36, γκολ
Veracruz (Μεξικό)

0

Carlos Cáceda
ηλικία 26, συμμ.
Veracruz (Μεξικό)

6, γκολ

0

José Carvallo
ηλικία 32, συμμ.
Peru UTC (Περού)

6, γκολ

0

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Alberto Rodríguez
ηλικία 34 ,συμμ.
Junior (Κολομβία)

73, γκολ

0

Aldo Corzo
ηλικία 29, συμμ.
Universitario
Anderson Santamaría
ηλικία 26, συμμ.
Puebla (Μεξικό)

25, γκολ

Deportes (Περού)

4, γκολ

0

Miguel Araujo
ηλικία 23, συμμ. 7, γκολ
Alianza Lima (Περού)

0

ηλικία 25, συμμ. 25, γκολ
Flamengo (Βραζιλία)

0

Miguel Trauco

0

Christian Ramos
ηλικία 29, συμμ. 66, γκολ
Veracruz (Μεξικό)

3

Luis Advíncula
ηλικία 28, συμμ.
BUAP (Μεξικό)

65, γκολ

0

ηλικία 23, συμμ.
Melgar (Περού)

3, γκολ

0

Nilson Loyola

ΜΕΣΟΙ
Paolo Hurtado
ηλικία 27, συμμ. 32, γκολ
3
Vitória de Guimarães (Πορτογάλια)
Christian Cueva
ηλικία 26, συμμ. 44, γκολ

8

São Paulo (Βραζιλία)
Renato Tapia
ηλικία 22, συμμ. 31, γκολ
Feyenoord (Ολλανδία)

3

Andy Polo
ηλικία 23, συμμ. 16, γκολ
Portland Timbers (ΗΠΑ)
Yoshimar Yotún
ηλικία 28, συμμ. 72, γκολ
Orlando City (ΗΠΑ)

2

Edison Flores
ηλικία 24, συμμ. 28, γκολ
AaB (Δανία)

9

Pedro Aquino
ηλικία 23, συμμ. 12, γκολ

0

1

León (Μεξικό)
Wilder Cartagena
ηλικία 23, συμμ. 3, γκολ
Veracruz (Μεξικό)

0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Paolo Guerrero (αρχηγός)
ηλικία 34, συμμ. 86, γκολ
Flamengo (Βραζιλία)

32

Jefferson Farfán
ηλικία 33, συμμ. 82 , γκολ
Lokomotiv Moscow (Ρωσία)

25

Raúl Ruidíaz
ηλικία 27, συμμ.

30, γκολ

4

Morelia (Μεξικό)
André Carrillo
ηλικία 26, συμμ. 44, γκολ
Watford (Αγγλία)

4

Η ΧΩΡΑ
Κράτος με παλιά ιστορία και πλούσιο πολιτισμό
που έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στον
εκδημοκρατισμό. Παρότι κατάφεραν να εξαρθρώσουν
την κομμουνιστική τρομοκρατία («φωτεινό
μονοπάτι») υπάρχουν ακόμα πολλά πολιτικά
προβλήματα, φτώχεια και διαφθορά.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Πάντα ικανή για «ζημιές»
Η Αυστραλία έχει κάνει τέσσερις συνεχόμενες
προκρίσεις σε παγκόσμιο κύπελλο (και πέντε
συνολικά) και έχει πάντα τον τρόπο να το κάνει,
δεδομένου ότι μεταφέρθηκε στην Ασιατική ζώνη
για να προκρίνεται πιο εύκολα.
Μετά το μουντιάλ του 2006 παίζει πάντα με
«φάρο» τη συγκεκριμένη διοργάνωση όπου (με τον
σπουδαίο Ολλανδό Γκους Χίντινκ στον πάγκο)
κατάφερε να φτάσει μέχρι τους 16 και να
δυσκολέψει εκεί πολύ τη μετέπειτα παγκόσμια
πρωταθλήτρια Ιταλία.
Έτσι λοιπόν και φέτος οι Αυστραλοί πάνε με
κρυφά όνειρα και ελπίδες για κάτι ανάλογο ,μιας
που τουλάχιστον Δανία και Περού δεν μοιάζουν
αχτύπητες.
Η πρόκρισή της όμως αυτή τη φορά ήταν
περιπετειώδης, αφού τερμάτισε τρίτη στον

προκριματικό όμιλό της και πήγε σε διπλό μπαράζ
να σφραγίσει τελικά εκεί το εισιτήριο της
πρόκρισης.
Λίγο μετά ο Ελληνοαυστραλός προπονητής Άντζι
Ποστέκογλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται για να
δουλέψει στην Ιαπωνία και η ομοσπονδία βρήκε
τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ολλανδού
Μπερτ Φαν Μαρβαϊκ.
Αυτός ,με την εμπειρία του, θα βάλει τις δικές
του «πινελιές» στην ομάδα και αναμένεται να
παρουσιάζει μια ομάδα που μπορεί να κάνει τις
«ζημιές» της στον όμιλο, αν δεν την προσέξεις.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΜΠΕΡΤ ΦΑΝ ΜΑΡΒΑΪΚ

O 66χρονος Ολλανδός προπονητής που λίγο έλειψε
το 2010 να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής με την
Ολλανδία, οπότε και κανείς δεν μπορεί να
αγνοήσει την αξία του. Την Αυστραλία την
ανέλαβε εσπευσμένα στις αρχές της χρονιάς, μετά
την παραίτηση του Ποστέκογλου. Ο ίδιος
απολύθηκε παραδόξως από τη Σαουδική Αραβία,
παρότι την οδήγησε σε πρόκριση στο μουντιάλ.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Αρχικά πέρασε πολύ
εύκολα από τον πρώτο προκριματικό κόντρα σε
Ιορδανία,
Κιργιστάν,
Τατζικιστάν
και
Μπαγκλαντές. Στον τελικό γύρο όμως τα πράγματα
δυσκόλεψαν, καθώς τερμάτισε τρίτη, πίσω από
Ιαπωνία και Σαουδ.Αραβία και μπροστά από
Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ και Ταϋλάνδη και
οδηγήθηκε σε διπλό μπαράζ. Αρχικά απέκλεισε
πολύ δύσκολα τη Συρία (1-1 και 2-1 στην
παράταση) και τελικά την Ονδούρα με 0-0 και
3-1.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μαϊος 2018): 40η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Τα «καγκουρό» έχουν
άλλες τέσσερις παρουσίες σε παγκόσμιο κύπελλο.
Στη μια από αυτές (2006) κατάφεραν να
προκριθούν
από τον όμιλο και τελικά να
αποκλειστούν πολύ δύσκολα στους 16 από την
Ιταλία.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΜΑΘΙΟΥ ΛΕΚΙ
Ίσως ο πιο ποιοτικός παίκτης που διαθέτει αυτή
τη στιγμή η Αυστραλία. Τεχνίτης αλλά και
δυναμικός
έχει
πολύ
καλή
πορεία
στη
Μπουντεσίλγκα (τώρα με Χέρτα) και η Αυστραλία
θα στηριχθεί πολύ σε αυτόν.

ΜΙΛΕ ΓΕΝΤΙΝΑΚ
Πολύπειρο αμυντικό χαφ που παίζει επί επτά
χρόνια σε καλό επίπεδο στην Αγγλία (πλέον στην
Άστον Βίλα). Εννοείται πως θα είναι πολύτιμος
για την ομάδα της Αυστραλίας.

ΤΙΜ ΚΕΪΧΙΛ
Μπορεί στα 38 του να μην είναι ο σπουδαίος
παίκτης που ήταν, αλλά τα γκολ του συνεχίζει να
τα βάζει και να βοηθάει την Αυστραλία. Δικαίως
λοιπόν ο Φαν Μαρβάικ τον πήρε στην αποστολή,
αφού και μόνο η εμπειρία του είναι πολύτιμη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν η εμπειρία
και η κατάρτιση του Ολλανδού προπονητή και το
μαχητικό πνεύμα των Αυστραλών, του “never say
no”. Στα πλην η μάλλον μέτρια ποιότητα του
ρόστερ (πλην μερικών εξαιρέσεων) και η μεγάλη
ηλικία κάποιων παικτών που θεωρούνται «κλειδί»
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Σίγουρα δεν θα είναι καθόλου εύκολο
να ξεπεράσει Δανία και Περού και να τους
αποσπάσει τη δεύτερη θέση. Το βέβαιο είναι ότι
θα είναι πολύ μαχητικοί και-όπως και σε άλλα
μουντιάλ- πάντα ικανοί να κάνουν ζημιές, αν δεν
τους προσέξεις και υπολογίσεις αρκετά.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Mathew Ryan
ηλικία 26, συμμ. 43, γκολ
Brighton (Αγγλία)

0

Brad Jones
ηλικία 36, συμμ. 5, γκολ
Feyenoord (Ολλανδία)
Danny Vukovic
ηλικία 33, συμμ. 1 , γκολ

0

0

Genk (Βέλγιο)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Milos Degenek
Yokohama

ηλικία 24, συμμ. 18, γκολ
Marinos (Ιαπωνία)

0

ηλικία 30, συμμ. 2, γκολ
Millwall (Αγγλία)

0

James Meredith

Matthew Jurman
Suwon

ηλικία 28, συμμ. 4, γκολ
Bluewings (Νότια Κορέα)

0

Fran Karačić
ηλικία 22, συμμ. 0, γκολ

0

Lokomotiva (Κροατία)
Aziz Behich
ηλικία 27, συμμ. 22, γκολ
Bursaspor (Τουρκία)

2

Josh Risdon
ηλικία 25, συμμ. 7 , γκολ

0

Sydney Wanderers (Αυστραλία)
Trent Sainsbury
ηλικία 26, συμμ. 34, γκολ
Grasshopper (Ελβετία)

3

ΜΕΣΟΙ
Mark Milligan
ηλικία 32, συμμ. 70, γκολ
Al-Ahli (Σ.Αραβία)

6

ηλικία 27, συμμ. 33, γκολ

5

Aaron Mooy

Huddersfield Town (Αγγλία)
Mile Jedinak

(αρχηγός)
ηλικία 33, συμμ. 75, γκολ
Aston Villa (Αγγλία)

18

Massimo Luongo
ηλικία 25 ,συμμ. 35, γκολ
Queens Park Rangers (Αγγλία)

5

Jackson Irvine
ηλικία 25), συμμ. 18 ,γκολ
Hull City (Αγγλία)

2

Tom Rogic
ηλικία 25, συμμ. 36, γκολ
Celtic (Σκωτία)

7

Dimitri Petratos
ηλικία 25, συμμ.

2, γκολ

0

Newcastle Jets (Αυστραλία)
Daniel Arzani
ηλικία 19, συμμ. 1, γκολ
0
Melbourne City (Αυστραλία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Tim Cahill
ηλικία 38, συμμ. 105, γκολ
χωρίς ομάδα

50

Mathew Leckie
ηλικία 27, συμμ. 52, γκολ
Hertha Berlin (Γερμανία)

8

Tomi Juric
ηλικία 26, συμμ. 34, γκολ
Luzern (Ελβετία)

8

Robbie Kruse
ηλικία 29, συμμ. 63, γκολ
VfL Bochum (Γερμανία)

5

Andrew Nabbout
ηλικία 25, συμμ. 3, γκολ
Urawa Red Diamonds (Ιαπωνία)

1

Jamie Maclaren
ηλικία 24, συμμ. 6, γκολ
0
SV Darmstadt 98 (Γερμανία)

Η ΧΩΡΑ

Η απομακρυσμένη Αυστραλία στην ουσία έγινε
κάποτε κράτος από τους εκεί Βρετανούς αποίκους.
Στηριζόμενοι στην Ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, έλυσαν
ειρηνικά τα όποια τα προβλήματα δημιουργήθηκαν
αρχικά και έχουν καταφέρει να έχουν σήμερα μια
κοινωνία οικονομικά ευημερούσα, κοινωνικά
φιλελεύθερη και γενικά φιλειρηνική.

