Αφιέρωμα
στο
παγκόσμιο
κύπελλο: 7ος ΟΜΙΛΟΣ
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 έβδομο όμιλο…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 18/6 18:00: Βέλγιο – Παναμάς (ΕΡΤ1 Fisht
Stadium, Σότσι)
Δευτέρα 18/6 21:00: Τυνησία – Αγγλία (ΕΡΤ1 Volgograd

Arena, Βόλγογκραντ)
Σάββατο 23/6 15:00: Βέλγιο – Τυνησία (ΕΡΤ1 Spartak
Stadium, Μόσχα)
Κυριακή 24/6 15:00: Αγγλία – Παναμάς (ΕΡΤ1 Nizhny
Novgorod Stadium, Νίζνι Νόβγκοροντ)
Πέμπτη 28/6 21:00: Αγγλία – Βέλγιο (ΕΡΤ1 Kaliningrad
Stadium, Καλίνινγκραντ)
Πέμπτη 28/6 21:00: Παναμάς – Τυνησία (ΕΡΤ2 Mordovia
Arena, Σαράνσκ)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΒΕΛΓΙΟ

Ή τώρα ή ποτέ !
Το Βελγικό ποδόσφαιρο έχει μια αρκετά καλή
ποδοσφαιρική παράδοση πίσω του και πολλές
παρουσίες σε παγκόσμια κύπελλα.

Ωστόσο η παραγωγή παικτών έπεσε σε ύφεση από τα
τέλη της δεκαετίας του 90’ και σε στη δεκαετία
του 2000, οπότε και οι διακρίσεις αραίωσαν.
Αυτό όμως πλέον δεν είναι απλά παρελθόν, αλλά
σήμερα-με την εξαιρετική δουλειά που κάνει η
χώρα στις ακαδημίες-έχει φτάσει να έχει ένα από
τα ποιοτικότερα ρόστερ στον κόσμο !
Ωστόσο το πείραμα με προπονητή τον Μάρκ Βίλμοτς
δεν πέτυχε ιδιαίτερα στις δύο περασμένες
διοργανώσεις (παρά την πρόκριση στην οκτάδα του
περασμένου μουντιάλ) και η ομάδα δόθηκε στον
ανερχόμενο Ισπανό Μαρτίνεθ που θα προσπαθήσει
να οδηγήσει την ομάδα στη μεγάλη διάκριση..
Για όλους τους Βέλγους και τους ουδέτερους,
αυτό το μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία
αυτής της ομάδας να κάνει την υπέρβαση και να
φτάσει έστω μέχρι τα ημιτελικά.

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΑΡΤΙΝΕΖ

Ένας φιλόδοξος προπονητής της νέας γενιάς (44
χρόνων) που έχει δουλέψει μόνο σε Αγγλικές
ομάδες (Σουόνσι, Γουίγκαν, Έβερτον) και με
αρκετή επιτυχία, Οι Βέλγοι του εμπιστεύτηκαν

την εθνική ομάδα με την ελπίδα ότι θα μπορέσει
να δέσεις αυτό το σπουδαίο ρόστερ και να του
μεταδώσει το πνεύμα νικητή που λείπει.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Μία ξεκούραστη
πρώτη θέση και πρόκριση σε προκριματικό όμιλο
με Ελλάδα, Βοσνία, Εσθονία, Κύπρο και
Γιβραλατάρ. Έκανε εννιά νίκες και μία ισοπαλία
(1-1 με την Ελλάδα εντός).
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 3η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει παίξει σε άλλα
δώδεκα παγκόσμια κύπελλα στο παρελθόν, με
μεγαλύτερες διακρίσεις την τέταρτη θέση το 1986
και την είσοδο στα προημιτελικά το 2014.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΕΝΤΕΝ ΑΖΑΡ
Στην Τσέλσι, ως γνωστό, κάνει καταπληκτικά
πράγματα εδώ και έξι χρόνια και θεωρείται ένας
από τους καλύτερους επιθετικούς του κόσμου.
Είναι το «βαρύ πυροβολικό» του Βελγίου.

ΚΕΒΙΝ ΝΤΕ ΜΠΡΟΪΝ

Πολύτιμο χαφ που ήδη στα 26 του έχει μια
σπουδαία καριέρα (πλέον στη Μάντσεστερ Σίτι). Η
τεχνικη΄του κατάρτιση και ο οργανωτικός του
ρόλος είναι πολύτιμα για το Βέλγιο.

ΡΟΜΕΛΟΥ ΛΟΥΚΑΚΟΥ
Μπορεί το στυλ και το σουλούπι του να μη
γεμίζουν κατ’αρχήν το μάτι, αλλά στην
πραγματικότητα πρόκειται για κορυφαίο και άκρως
αποτελεσματικό σεντερ φορ με πολύ καριέρα στην
Αγγλία (Τώρα Μάντσεστερ. Γιουν.)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν το
υπερταλαντούχο και πλήρες ρόστερ που διαθέτει
και η μεγάλη ευχέρεια που έχει στο σκοράρισμα.
Στα πλην το μικρό ειδικό βάρος που έχει-για το
πιο υψηλό επίπεδο-ως ομάδα και η αφέλεια που
ενίοτε βγάζει στο παιχνίδι της.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Η οκτάδα θα πρέπει να θεωρείται
δεδομένος και πολύ εφικτός στόχος. Το αν θα
κάνει και την υπέρβαση να βρεθεί και παραπάνω,
θα εξαρτηθεί από πολλά και ειδικά από τα
διασταυρώματα.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Thibaut Courtois
ηλικία 26 ,συμμ.

58, γκολ

0

Chelsea (Αγγλία)
Simon Mignolet
ηλικία 30 ,συμμ.
Liverpool (Αγγλία)

21, γκολ

0

0, γκολ

0

Koen Casteels
ηλικία 25, συμμ.
VfL Wolfsburg (Γερμανία)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Toby Alderweireld
ηλικία 29, συμμ. 77, γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)
Thomas Vermaelen
ηλικία 32, συμμ. 66, γκολ
Barcelona (Ισπανία)
Vincent Kompany

3

1

ηλικία 32, συμμ. 77, γκολ
Manchester City (Αγγλία)

4

Jan Vertonghen
ηλικία 31, συμμ. 102, γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)
Thomas Meunier
ηλικία 26, συμμ. 25, γκολ
Paris Saint-Germain (Γαλλία)

8

5

Dedryck Boyata
ηλικία 27, συμμ. 7 , γκολ
Celtic (Σκωτία)

0

ΜΕΣΟΙ
Axel Witsel
ηλικία 29, συμμ. 90, γκολ
Tianjin Quanjian (Κίνα)
Kevin De Bruyne
ηλικία 26 ,συμμ. 62, γκολ

14

Manchester City (Αγγλία)
Marouane Fellaini
ηλικία 30, συμμ. 82, γκολ
Manchester United (Αγγλία)

17

Yannick Carrasco
ηλικία 24 ,συμμ. 26 ,γκολ
Dalian Yifang (Κίνα)

5

Youri Tielemans
ηλικία 21, συμμ. 9, γκολ
Monaco (Γαλλιά)

0

Adnan Januzaj
ηλικία 23 ,συμμ. 8, γκολ
Real Sociedad (Ισπανία)

0

9

Mousa Dembélé
ηλικία 30, συμμ. 76, γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)

5

Nacer Chadli
ηλικία 28, συμμ. 45, γκολ
West Bromwich Albion (Αγγλία)
Leander Dendoncker
ηλικία 23 ,συμμ. 5, γκολ
Anderlecht (Βέλγιο)

0

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Romelu Lukaku
ηλικία 25 ,συμμ. 69, γκολ
Manchester United (Αγγλία)
Eden Hazard
(αρχηγός)
ηλικία 27, συμμ. 86, γκολ

36

22

Chelsea (Αγγλία)
Dries Mertens
ηλικία 31, συμμ. 69, γκολ
Napoli (Ιταλία)
Thorgan Hazard
ηλικία 25, συμμ. 11, γκολ

1

B.Mönchengladbach (Γερμανία)
Michy Batshuayi
ηλικία 24, συμμ. 16, γκολ
Β. Dortmund (Γερμανία)

Η ΧΩΡΑ

7

14

5

Ομοσπονδιακό κράτος, με μείγμα
Βαλόνων και
Φλαμανδών, που είναι ιδρυτικό μέλος αλλά και
άτυπη έδρα της Ε.Ε. Παρότι τις προηγούμενες
δεκαετίες αντιμετώπισε προβλήματα με την
οικονομία και την ενότητα του κράτους, φαίνεται
πως τα έχει ξεπεράσει και σήμερα αποτελεί μια
ευημερούσα και φιλελεύθερη χώρα.

ΑΓΓΛΙΑ

Πλέον με συνταγή χαμηλών τόνων !

Αν και είναι η μητέρα του ποδοσφαίρου, οι
συνεχόμενες αποτυχίες της εθνικής της ομάδας
στις μεγάλες διοργανώσεις προκαλεί πλέον ακόμα
και τον χλευασμό !
Πάντα επιρρεπείς στη γκάφα, έχουν χάσει
ιστορικές ευκαιρίες για διακρίσεις σε μεγάλες
διοργανώσεις παρότι πολύ σπάνια απουσιάζουν από
αυτές.
Φέτος υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα, καθώς
αυτό το ρόστερ που θα πάει στο μουντιάλ δεν
είναι και από τα καλύτερα που έχει παρουσιάσει,
αλλά ούτε και φτωχό.
Και ακόμα η ομάδα του Σαουθγκέιτ είναι αρκετά
σφιχτή αμυντικά, ενώ όλοι πλέον κρατούν
χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας υπερφίαλες
δηλώσεις του παρελθόντος περί κατάκτησης του
τροπαίου…
Δεδομένου λοιπόν ότι ο εύκολος όμιλος και τα
διασταυρώματα στους 16 την ευνοούν, μπορούν να
ελπίζουν μια είσοδο στην οκτάδα και ότι
καλύτερο προκύψει.
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΓΚΑΡΕΘ ΣΑΟΥΘΓΚΕΪΤ

Παλιός

καλός

διεθνής

αμυντικός

μέσος

που

ξεκίνησε να προπονεί (2006-09) τη Μίντεσμπρο
την οποία έφτασε σε τελικό κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Από
το 2013 έως 2016 τα πήγε αρκετά καλά με την
εθνική ελπίδων της Αγγλίας και στα τέλη του
2016 έγινε ομοσπονδιακός τεχνικός μετά την
αποπομπή του Σαμ Αλαρντάις. Το μουντιάλ θα
είναι το πρώτο σοβαρό «crash test γι’αυτόν.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Πρώτη θέση και
απευθείας πρόκριση, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες,
στον προκριματικό της όμιλο κόντρα σε Σλοβακία,
Σκωτία, Σλοβενία, Λιθουανία και Μάλτα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 12η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:
Έχει
παίξει
σε
δεκατέσσερα από τα προηγούμενα είκοσι μουντιάλ
(καθώς στα τρία προπολεμικά δεν κατέβηκε).
Ξεχωρίζει φυσικά η κατάκτηση του τροπαίου μέσα
στην Αγγλία το 1966, αλλά και η τέταρτη θέση
του 1990 στην Ιταλία. Έτσι φορές έφτασε στην
οχτάδα…
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:
ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ
Το μεγάλο αστέρι των Βρετανών που κάνει
σπουδαία καριέρα στην premier league με την
Τότεναμ. Εξαιρετικός γκολτζής και οργανωτής,
αναμένεται να πάρει από το χέρι την Αγγλική
ομάδα στο μουντιάλ.

ΜΑΡΚΟΥΣ ΡΑΣΦΟΡΝΤ
To νέο αστέρι του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Έχοντας
κάνει εξαιρετική σεζόν στη Μάντσεστερ του
Μουρίνιο και όντας πιο ώριμος από το Euro 2016,
η Αγγλία περιμένει τα γκολ και τις εμπνεύσεις
τους.

ΡΑΧΙΜ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ
Μεσοεπιθετικός της πρωταθλήτριας Μάντσεστερ
Σίτι με πολύ καλή τεχνική και έφεση στο
σκοράρισμα. Ένας από τους πιο πολύτιμους
παίκτες της εθνικής Αγγλίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν η παρουσία
ενός σπουδαίου παίκτη σαν το Κέιν που έλλειπε
για χρόνια και οι χαμηλοί τόνοι που έχουν
κρατηθεί σε αυτή την περίσταση. Στα πλην η
απουσία αξιόπιστου τερματοφύλακα, μετά το
κόψιμο του Χαρτ, και η αιώνια ηττοπάθεια ή
κακοδαιμονία τους ή όπως αλλιώς το πει κανείς…
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Με τον όμιλο και τα διασταυρώματα που
έχει, είναι μια καλή ευκαιρία να πάει στην
οκτάδα. Ωστόσο δύσκολα θα καταφέρει να
αποκλείσει ομάδες με καλύτερα ρόστερ από αυτή
και να πάει και παραπάνω από τα προημιτελικά.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Jordan Pickford
ηλικία 24 ,συμμ. 3, γκολ
Everton (Αγγλία)

0

Jack Butland
ηλικία 25 ,συμμ. 8, γκολ
Stoke City (Αγγλία)

0

Nick Pope
ηλικία 26, συμμ. 1 ,γκολ
Burnley (Αγγλία)

0

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

Kyle Walker
ηλικία 28, συμμ. 35, γκολ 0
Manchester City (Αγγλία)
Danny Rose
ηλικία 27 ,συμμ. 18, γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)

0

John Stones
ηλικία 24, συμμ. 26, γκολ
Manchester City (Αγγλία)
Harry Maguire
ηλικία 25, συμμ. 5, γκολ

0

0

Leicester City (Αγγλία)
Kieran Trippier
ηλικία 27, συμμ. 7, γκολ
0
Tottenham Hotspur (Αγγλία)
Gary Cahill
ηλικία 32, συμμ. 60, γκολ

5

Chelsea (Αγγλία)
Phil Jones
ηλικία 26, συμμ. 25, γκολ
England Manchester United

0

Fabian Delph
ηλικία 28, συμμ. 11, γκολ
Manchester City (Αγγλία)

0

ηλικία 32 ,συμμ. 34, γκολ

7

Ashley Young

Manchester United (Αγγλία)
Trent Alexander-Arnold
ηλικία 19, συμμ. 1, γκολ
Liverpool (Αγγλία)

0

ΜΕΣΟΙ
Eric Dier
ηλικία 24, συμμ. 26, γκολ
Tottenham Hotspur

3

Jesse Lingard
ηλικία 25 ,συμμ. 12, γκολ
Manchester United (Αγγλία)
Jordan Henderson
ηλικία 27 ,συμμ. 39, γκολ

1

0

Liverpool (Αγγλία)
Dele Alli
ηλικία 22, συμμ. 25 , γκολ
Tottenham Hotspur (Αγγλία)
Ruben Loftus-Cheek
ηλικία 22, συμμ. 4 , γκολ

0

Chelsea (Αγγλία)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Harry Kane (αρχηγός)
ηλικία 24, συμμ. 24, γκολ
Tottenham Hotspur Αγγλία)

13

Raheem Sterling
ηλικία 23 ,συμμ. 38, γκολ
Manchester City (Αγγλία)

2

Jamie Vardy
ηλικία 31, συμμ. 22 , γκολ 7

2

Leicester City (Αγγλία)
Danny Welbeck
ηλικία 27, συμμ. 39, γκολ
Arsenal (Αγγλία)
Marcus Rashford
ηλικία 20, συμμ. 19, γκολ
Manchester United (Αγγλιά)

16

3

Η ΧΩΡΑ
Η πάλαι ποτέ αυτοκρατορία (Γηραιά Αλβιώνα)
μπορεί να έχει χάσει το αποικιοκρατικό της
κεκτημένο, αλλά παραμένει μεγάλος οικονομικός
και γεωπολιτικός παίκτης παγκοσμίως. Παρότι
κάποτε έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (παρά
τις Γαλλικές αντιδράσεις), πριν δύο χρόνια
επικράτησαν κυρίως λαϊκίστικες και μεγαλομανείς
φωνές και αποφασίστηκε με δημοψήφισμα η
ιστορική έξοδος της.

ΤΥΝΗΣΙΑ

Για μια νίκη και ότι προκύψει…
Η εθνική ομάδα της Τυνησίας αποτελεί μια
σταθερή δύναμη στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο, αλλά
παρά τις τέσσερις προηγούμενες συμμετοχές της,
δεν έχει καταφέρει κάτι καλό σε παγκόσμιο
κύπελλο.
Τελευταία της συμμετοχή ήταν το 2006 στα γήπεδα
της Γερμανίας και ήθελε πολύ μια επαναφορά
φέτος στα γήπεδα της Ρωσία. Τελικά τα κατάφερε,
χωρίς να εντυπωσιάσει, με προπονητή τον Ναμπίλ
Μααλούλ ο οποίος είχε παλιότερα και ένα
αποτυχημένο πέρασμα από τον πάγκο της εθνικής
ομάδας.
Στα φετινά τελικά θα μπορούσε να είναι και πιο
φιλόδοξη αλλά στάθηκε διπλά άτυχη, κατά πρώτον
με τον δύσκολο όμιλο που κληρώθηκε και κατά
δεύτερον με τον τραυματισμό του καλύτερου
επιθετικού της ονόματι Μσάκνι.
Στη Ρωσία θα παρουσιάσει μια συμπαγή ομάδα,

χωρίς τους σπουδαίους παίκτες και χωρίς άγχος
για διάκριση και ότι κάτσει…

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΝΑΜΠΙΛ ΜΑΑΛΟΥΛ

Ένας πολύ έμπειρος προπονητής που το 2005
κέρδισε Champions league Αφρικής (Κλαμπ
Αφρικέν) και έχει εργαστεί και στο παρελθόν
στις εθνικές ομάδες της Τυνησίας, αλλά και στην
εθνική του Κουβέιτ. Στη δεύτερη θητεία του στην
εθνική ανδρών της πατρίδας του, την οδήγησε
αθόρυβα στην τελική φάση του φετινού μουντιάλ.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Απέκλεισε εύκολα τη
Μαυριτανία στον πρώτο προκριματικό και εν
συνεχεία πρώτευσε σε όμιλο κόντρα στη
Λ.Δ.Κογκό, τη Λιβύη και τη Γουινέα και
επέστρεψε έτσι στα παγκόσμια κύπελλα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 21η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Έχει να επιδείξει άλλες
τέσσερις προκρίσεις σε παγκόσμια κύπελλα, με
καλύτερη εμφάνιση το 1978 όταν και αποκλείστηκε
από τον όμιλο με μία νίκη, μια ισοπαλία και μια
ήττα.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ:

ΒΑΧΜΠΙ ΧΑΖΡΙ
Ίσως ο ποιοτικότερος παίκτης των Τυνησίων, με
θητεία στη Μπορντό, στη Σάντερλαντ και τώρα
δανεικός στη Ρεν. Μεσοεπιθετικός και καλές
εμπνεύσεις. Το «μυαλό της Τυνησίας.

ΓΙΟΑΝ ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ
Ένας πολύτιμος για την ομάδα κεντρικός
αμυντικός με θητεία στο καμπιονάτο και στη
Λέστερ που πήρε την τελευταία στιγμή την
Τυνησιακή υπηκοότητα για να ενισχύσει την
ομάδα.

ΕΛΙΕΣ ΣΧΙΡΙ

Εικοσιτριάχρονος μέσος που μέχρι στιγμής έχει
παίξει μόνο στη Γαλλική Μονπελιέ. Γρήγορος και
τεχνίτης παίκτης, το «μηχανάκι» της Τυνησίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν οι αρκετοί
παίκτες με εμπειρία από την Ευρώπη (Αγγλία και
Γαλλία) και η έλλειψη άγχους. Στα πλην η
επιθετική και η έλλειψη έστω ενός μεγάλου
παίκτη-ηγέτη.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν
καταφέρει να προκριθεί από αυτόν τον όμιλο.
Ρεαλιστικά μπορεί να κερδίσει μόνο τον Παναμά
και να πάρει την τρίτη θέση.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Farouk Ben Mustapha
ηλικία 28 ,συμμ. 15, γκολ 0
Al-Shabab (Σ.Αραβία)
Aymen Mathlouthi (αρχηγός)
33, συμμ. 70, γκολ
0
Al-Batin (Σ.Αραβία)
Mouez Hassen
ηλικία 23, συμμ. 3, γκολ
0
Châteauroux (Γαλλία)
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

ηλικία

Syam Ben Youssef
ηλικία 29, συμμ. 42, γκολ 1
Kasımpaşa (Τουρκία)
Yohan Benalouane
ηλικία 31, συμμ. 4, γκολ 0
Leicester City (Αγγλία)
Yassine Meriah
ηλικία 24, συμμ 16, γκολ 1
CS Sfaxien (Τυνησία)
Oussama Haddadi
ηλικία 26, συμμ. 9 ,γκολ

0
Dijon (Γαλλία)

Rami Bedoui
ηλικία 28, συμμ.

8, γκολ
0
Étoile du Sahel (Τυνησία)

Dylan Bronn
ηλικία 22, συμμ. 5 , γκολ

0
Gent (Βέλγιο)

Ali Maâloul
ηλικία 28, συμμ. 46, γκολ

Hamdi Nagguez
ηλικία 25, συμμ. 15, γκολ

0
Al Ahly (Αίγυπτος)

0
Zamalek (Αίγυπτος)

ΜΕΣΟΙ
Saîf-Eddine Khaoui
ηλικία 23 ,συμμ. 5 , γκολ 0
Troyes (Γαλλία)
Wahbi Khazri
ηλικία 27 ,συμμ.35, γκολ 12

Rennes (Γαλλία)
Ferjani Sassi
ηλικία 26, συμμ. 39, γκολ 3
Al-Nassr (Σ.Αραβία)
Mohamed Amine
ηλικία 26, συμμ. 26 ,γκολ
1
Étoile du Sahel (Τυνησία)
Ahmed Khalil
ηλικία 23, συμμ. 3, γκολ 0
Club Africain (Τυνησία)
Ellyes Skhiri
ηλικία 23, συμμ.

5, γκολ
0
Montpellier (Γαλλία)

Bassem Srarfi
ηλικία 20, συμμ. 5, γκολ

0
Nice (Γαλλία)

Ghailene Chaalali
ηλικία 24, συμμ. 6, γκολ

1
Espérance (Τυνησία)

Naïm Sliti
ηλικία 25, συμμ. 17, γκολ

3
Dijon

(Γαλλία)
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Fakhreddine Ben Youssef
26, συμμ. 39, γκολ 5
Al-Ettifaq (Σ.Αραβία)
Anice Badri
ηλικία 27, συμμ. 10, γκολ

ηλικία

3
Espérance (Τυνησία)

Saber Khalifa
ηλικία 31, συμμ. 44, γκολ
7
Club Africain (Τυνησία)

Η ΧΩΡΑ

Πρώην Γαλλική αποικία που θεωρείται ένα από τα
πιο μετριοπαθή μουσουλμανικά κράτη και με
στοιχειώδεις δημοκρατικούς θεσμούς. Τα γεγονότα
της Αραβικής Άνοιξης (2011), έφεραν προσωρινή
πολιτική αναταραχή και εν τέλει περισσότερες
ελευθερίες, αλλά ταυτόχρονα και οικονομική
ύφεση.

ΠΑΝΑΜΑΣ

Για το γόητρο και το κέφι τους !
Η ομάδα του Παναμά δεν είναι μόνο το απόλυτο
αουτσάιντερ του φετινού μουντιάλ ,αλλά και μια
πολύ αντισυμβατική ομάδα που λίγοι θα περίμεναν
ότι κάποτε θα παίξει σε παγκόσμιο κύπελλο.
Ελάχιστη η ποδοσφαιρική του παράδοση-με το
μπέιζμπολ να έχει τη μερίδα του λέοντος σε
δημοφιλία-ξεκίνησε να παίζει σε προκριματικά
μουντιάλ μόλις το 1978 και συνήθως περνούσε
απαρατήρητος. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα
πράγματα άλλαξαν και η ομοσπονδία της χώρας
δούλεψε σοβαρά για να βελτιώσει την παραγωγή
παικτών και να το αποτέλεσμα !
Αποκλείστηκε από το τελευταίο παγκόσμιο της
Βραζιλίας κύπελλα στα τελευταία λεπτά της
τελευταίας αγωνιστικής από τις ήδη περασμένες
ΗΠΑ, κάτι που τους κόστισε πολύ, αλλά δε ντο
έβαλαν κάτω και γι’αυτό η ομοσπονδία
εμπιστεύτηκε την ομάδα στον έμπειρο από
μουντιάλ Κολομβιανό Ερνάν Ντάριο Γκόμεζ.

Αυτός έδεσε πολύ καλά την ομάδα και τους
παίκτες τους που αγωνίζονται σε όλα μέρη του
κόσμου και τελικά η ομάδα προκρίθηκε στα τελικά
την τελευταία αγωνιστική αποκλείοντας τις ΗΠΑ
και παίρνοντας την άτυπη ρεβάνς ! Θα πάνε στο
μουντιάλ χωρίς κανένα άγχος για το γόητρο και
το κέφι τους !

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΕΡΝΑΝ ΝΤΑΡΙΟ ΓΚΟΜΕΖ

Ο έμπειρος Κολομβιανός προπονητής θα είναι ίσως
το μεγαλύτερο όπλο των Παναμέζων στο μουντιάλ.
Έχοντας θητεύσει, μεταξύ άλλων, δύο φορές στον
πάγκο της εθνικής Κολομβία και μια φορά του
Εκουαδόρ και έχοντας δώσει το παρών σε άλλα δύο
μουντιάλ είναι ο ιδανικός άνθρωπος για τον
πάγκο του Παναμά. Ανέλαβε την ομάδα του Παναμά
το 2014 και κατάφερε να την οδηγήσει στα τελικά
του μουντιάλ όπου η εμπειρία του θα είναι
πολύτιμη για μια αξιοπρεπή εμφάνιση.
ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: Ξεπέρασε στον πρώτο
προκριματικό (μαζί με την Κόστα-Ρίκα) τη
Τζαμάικα και την Αϊτή. Και εν συνεχεία-μετά από

μια τελευταία αγωνιστική θρίλερ- πήρε την τρίτη
θέση στον τελικό όμιλο, πίσω από Μεξικό και
Κόστα-Ρίκα και μπροστά από Ονδούρα, ΗΠΑ και
Τρίνινταντ, και το εισιτήριο για τα τελικά. Το
γκολ που έδωσε την πρόκριση μπήκε στις
καθυστερήσεις του τελευταίου αγώνα…
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μάιος 2018): 55η θέση
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Είναι η παρθενική
πρόκριση σε μουντιάλ μετά από δέκα
αποτυχημένες προσπάθειες και “χαστούκια”.
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΡΟΜΑΝ ΤΟΡΕΣ
Ένας από τους λίγους πραγματικά καλούς παίκτες
της ομάδας του Παναμά, ο δυναμικός μπακ που
αγωνίζεται με επιτυχία στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.
Ενίοτε σκοράρει και έδωσε και στον Παναμά, με
δικό του γκολ, την πρόκριση στα τελικά.

ΜΠΛΑΣ ΠΕΡΕΖ
Στα 37 του ο κοσμογυρισμένος σέντερ φορ είναι ο
μεγαλύτερος σκόρερ του Παναμά με 43 γκολ σε 113
συμμετοχές. Αν τον κρατάνε καλά τα πόδια του,
ενδέχεται να σκοράρει κάποιο γκολ και στη

Ρωσία.

ΧΑΪΜΕ ΠΕΝΕΔΟ
36χρονος
τερματοφύλακας
της
Ντιναμό
Βουκουρεστίου που εκτιμούμε ότι η εμπειρία του
(ειδικά από την Ευρώπη) μπορεί να βοηθήσει πολύ
μια ομάδα που αναμένεται να δεχθεί μεγάλη πίεση
στα παιχνίδια της.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Στα συν η πολύτιμη
εμπειρία του προπονητή από παγκόσμια κύπελλα
και ο συνδυασμός ενθουσιασμού και έλλειψης

άγχους. Στα πλην ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας,
αλλά και η γενικά μέτρια ποιότητα του ρόστερ.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ: Λογικά το καλύτερο που μπορούν να
περιμένουν είναι αξιοπρεπείς εμφανίσεις και
ίσως να κλέψουν την τρίτη θέση από την Τυνησία.
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Jaime Penedo
ηλικία 36, συμμ. 131, γκολ 0
Dinamo București (Ρουμανία)
José Calderón
ηλικία 32, συμμ. 31, γκολ
0
Chorrillo (Παναμάς)
Álex Rodríguez
ηλικία 27, συμμ. 6 , γκολ

0

San Francisco (Παναμάς)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Michael Amir Murillo
ηλικία 22, συμμ. 22, γκολ

2

New York Red Bulls (ΗΠΑ)
Harold Cummings
ηλικία 26 ,συμμ. 52, γκολ
San Jose Earthquakes (ΗΠΑ)

0

Fidel Escobar
ηλικία 23 ,συμμ. 23, γκολ
New York Red Bulls (ΗΠΑ)
Román Torres
ηλικία 32, συμμ. 111, γκολ
Seattle Sounders (ΗΠΑ)

10

1

Adolfo Machado
ηλικία 33 ,συμμ. 76, γκολ
Houston Dynamo (ΗΠΑ)

1

Erick Davis
ηλικία 27 ,συμμ. 38, γκολ
0
Dunajská Streda (Σλοβακία)
Luis Ovalle
ηλικία 29, συμμ. 25, γκολ 0
Olimpia (Ονδούρα)
Felipe Baloy (αρχηγός)
ηλικία 37, συμμ. 102, γκολ 3
Municipal (Γουατεμάλα)

ΜΕΣΟΙ
Gabriel Gómez
ηλικία 34, συμμ. 144, γκολ

12

Atlético Bucaraμ. (Κολομβία)
Édgar Bárcenas
ηλικία 24, συμμ. 29, γκολ 0
Tapachula (Μεξικό)
Armando Cooper
ηλικία 30, συμμ. 98, γκολ

7

Universidad de Chile (Χιλή)
Valentín Pimentel
ηλικία 27 ,συμμ. 23, γκολ 1
Plaza Amador (Παναμάς)
Ricardo Ávila
ηλικία 21, συμμ. 5, γκολ
0
Gent (Βέλγιο)
Aníbal Godoy
ηλικία 28 ,συμμ. 89, γκολ 2

San Jose Earthquakes (ΗΠΑ)
José Luis Rodríguez
ηλικία 19, συμμ. 2, γκολ
0
Gent (Βέλγιο)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Blas Pérez
ηλικία 37 ,συμμ. 118, γκολ 43
Municipal (Γουατεμάλα)
Gabriel Torres
ηλικία 29, συμμ.

72, γκολ 14
Huachipato (Χιλή)

Ismael Díaz
ηλικία 21, συμμ. 11, γκολ

2

Deportivo Fabril (Κολομβία)
Luis Tejada
ηλικία 36, συμμ. 105, γκολ 43
Sport Boys (Περού)
Abdiel Arroyo
ηλικία 24, συμμ. 33, γκολ

5

Alajuelense (Κόστα-Ρίκα)

Η ΧΩΡΑ

Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα αποτελούσε
ένα κομμάτι της Κολομβίας και η ανεξαρτησία που
κήρυξε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα
Αμερικανικά συμφέροντα στην περιβόητη διώρυγα
που έρχονταν σε σύγκρουση με αυτά της
Κολομβίας. Μικρή τυπική κεντροαμερικάνικη χώρα
που έχει σημειώσει μεγάλη οικονομική πρόοδο
τελευταία, αλλά με τα σοβαρά προβλήματα της
μεγάλης εγκληματικότητας και των ναρκο-καρτέλ
παραμένουν.

