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The Pub that offers a New Night Club Experience - 
Karaoke every Thursday - DJ Every Friday & Saturday...and so much more!
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Δύο μήνες και για την ακρίβεια 61 ημέρες, έχουν απομείνει 
στην κλεψύδρα μέτρησης για την πρώτη σέντρα του 
Μουντιάλ της Ρωσίας, που είναι προγραμματισμένη για τις 
14 Ιουνίου, με την συνάντηση Ρωσία-Σαουδική Αραβία στο 
Luzhniki Stadium στη Μόσχα. Μία διαδρομή που άρχισε στις 
12.3.2005, όταν στην ζώνη της Ασίας, το Ανατολικό Τιμόρ 
κέρδισε με 4-1 την Μογγολία.

Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία, που όλες οι εθνικές ομάδες, εκτός 
της οικοδέσποινας, ακόμα και η παγκόσμια πρωταθλήτρια (Γερμανία), 
συμμετείχαν στην προκριματική φάση. Μονάχα Ζιμπάμπουε και 
Ινδονησία αποκλείστηκαν πριν παίξουν τους πρώτους τους αγώνες.
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Το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA (14/6-15/7), θα φιλοξενηθεί 
για πρώτη φορά από την Ρωσία, και θα είναι -επίσης- το πρώτο 
Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε περισσότερες από μία ηπείρους, 
την Ευρώπη και την Ασία, αφού το Αικατερίνενμπουργκ και το 
Σότσι, δυο από τις πόλεις που έχουν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν 
αγώνες, υπάγονται στο ασιατικό τμήμα της Ρωσίας, ενώ οι 
υπόλοιπες εννέα πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες υπάγονται 
στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας.

ΣΈ ΤΙ ΔΙΑΦΈΡΈΙ;

Μία διοργάνωση που έχει συζητηθεί πολύ πριν ακόμα 
ξεκινήσει, έχει… δεχθεί τρομοκρατικές απειλές αλλά ακόμη και 
σκέψεις μποϊκοτάζ, μιας και σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, η 
πρωθυπουργός της χώρας, Τερέζα Μέϊ, εξέτασε την αποχώρηση 
της εθνικής ομάδας, εξαιτίας της υπόθεσης δηλητηρίασης του 
Σεργκέι Σκριπάλ, εφόσον η Scotland Yard διαπιστώσει άμεση 
σχέση μεταξύ της ρωσικής κυβέρνησης και των δηλητηριάσεων.

Πάντως ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, επαναλαμβάνει 
ότι είναι πεπεισμένος πως η χώρα του παραμένει απόλυτα έτοιμη 
να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2018, καθώς 
διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση κορυφαίων αθλητικών 
εκδηλώσεων.

Ετσι κι αλλιώς, είναι ένα στοίχημα εθνικής υπερηφάνειας για 
την Ρωσία, που έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε 
γήπεδα, ξενοδοχεία και άλλες υποδομές, προκειμένου να μην 
αντιμετωπίσουν το παραμικρό πρόβλημα οι επισκέπτες και οι 
ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ 2018, καθώς το Κρεμλίνο 
επιθυμεί να βελτιώσει την συνολική εικόνα της χώρας.



Παρά την ανησυχία της FIFA εξαιτίας των «αμφιβολιών που 
δημιουργήθηκαν με την εκλογή των χωρών διοργάνωσης 
των Παγκοσμίων Κυπέλλων 2018 και 2022», ο πρόεδρος της 
παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, εμφανίστηκε σίγουρος 
ότι «το Μουντιάλ της Ρωσίας θα είναι το ωραιότερο στην Ιστορία», 
με την βοήθεια και του VAR (video assistant referee).

B O .  N E Q U A S  E R N A T

Ένα Μουντιάλ με τον Μέσι, και την ελπίδα το ποδόσφαιρο να του 
επιστρέψει όλα εκείνα που αυτός του χάρισε, με έναν παγκόσμιο 
τίτλο. Αλλά και τον 33χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο, ίσως στο τελευταίο 
του Μουντιάλ. Επίσης με τον Νεϊμάρ, που αποφάσισε να υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση για να ξεπεράσει τον τραυματισμό του 
και να είναι έτοιμος για την κορυφαία διοργάνωση με την Βραζιλία.

Στο Μουντιάλ της Ρωσίας, θα βρεθούν 1.500.000 
φίλαθλοι, χωρίς να χρειάζεται βίζα, ενώ θα υπάρξει 
δωρεάν μεταφορά στις πόλεις και ελεύθερη πρόσβαση 
στα μουσεία μέσω των εισιτηρίων του ποδοσφαίρου.
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Μεγάλος ωστόσο ο προβληματισμός της ισλαμιστικής 
τρομοκρατίας, μετά τις απειλές του ISΙS, ενάντια στο Μουντιάλ 
της Ρωσίας και κορυφαία αστέρια, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κριατιάνο 
Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ.

Στο Μουντιάλ της Ρωσίας δεν θα συμμετάσχουν οι τέσσερις 
πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο: Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ και 
Ινδονησία. Αυτή τη φορά θα συμμετάσχει μόνο μία, η πέμπτη 
πιο πολυπληθής χώρα στον κόσμο, η Βραζιλία, η πρώτη που 
προκρίθηκε από τον Μάρτιο. Επίσης τρεις είναι οι αναδυόμενες 
αγορές του ποδοσφαίρου που θα απουσιάσουν: Κατάρ, Κίνα, ΗΠΑ

ΠΟΙΟΙ;

Η πιο ηχηρή απουσία είναι όμως εκείνη της Ιταλίας, πρωταθλήτρια 
κόσμου τέσσερις φορές. Μόνο μία φορά στο παρελθόν, το 1958 
στο Μουντιάλ της Σουηδίας, η Ιταλία δεν είχε καταφέρει να 
προκριθεί, ενώ δεν συμμετείχε και στο πρώτο, το 1930. Αισθητή 
και η απουσία των ΗΠΑ, που δεν έλειπαν από τελική φάση 
Μουντιάλ από το 1986, όπως και εκείνες της πρωταθλήτριας 
Νότιας Αμερικής, Χιλής, που δεν απουσίαζε από το 2006, αλλά 
και της Ολλανδίας και της Γκάνας, που δεν είχαν απουσιάσει από 
το 2002.

Το Μουντιάλ 2018, έχει ήδη ένα μεγάλο φαβορί, την Adidas, 
αφού η γερμανική εταιρεία, θα είναι εκείνη που θα «ντύσει» τις 
περισσότερες ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ενδεκα εθνικές 
ομάδες με το σήμα της εταιρείας, περισσότερες από οποιοδήποτε 
άλλο αντίπαλο, θα βρεθούν στα γήπεδα της Ρωσίας. Ακολουθεί 
η Nike με δέκα ομάδες. Ετσι είναι πιθανό, οι δύο τους να δώσουν 
μάχη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η Adidas έχει την παγκόσμια 
πρωταθλήτρια Γερμανία και την Αργεντινή, η Nike, από την άλλη 
μπορεί να ελπίζει σε Βραζιλία, Πορτογαλία και Γαλλία.

Ποιος όμως είναι ο κορυφαίος σκόρερ της μεγαλύτερης 
ποδοσφαιρικής διοργάνωσης; Ποια εθνική ομάδα έχει τις 
περισσότερες συμμετοχές στη σειρά και τα πιο πολλά τρόπαια; 
Ποιος παίκτης έχει σκοράρει πιο πολύ από κάθε άλλον στα 
Παγκόσμια Κύπελλα; Ποιες είναι οι σταχτοπούτες και ποια η 
χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που συμμετείχε στην Ιστορία 
του κορυφαίου τουρνουά; Ποια στατιστικά που ακολουθούν 
τους 32 φιναλίστ ξεχωρίζουν; ... Απαντήσεις που δίνει η «λίστα 
των 100 σημείων», όπως την παρουσίασε η ισπανική εφημερίδα 
Marca, ένας κατάλογος που πρέπει να γνωρίζει κάθε φίλαθλος 
πριν ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.



1.Αυτό θα είναι το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Γιορτάζεται 88 χρόνια μετά το εναρκτήριο τουρνουά στην Ουρουγουάη (1930) 
και για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στη Ρωσία.

2.Είναι το πρώτο Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί σε περισσότερες από μία ηπείρους, Ευρώπη και Ασία. Η Zabivaka, που στα ρώσικα 
σημαίνει «εκείνος που σκοράρει», είναι η επίσημη μασκότ της διοργάνωσης. Ένας λύκος που ακτινοβολεί διασκέδαση, γοητεία και 
αυτοπεποίθηση.

3.32 χώρες θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, με την Ισλανδία και τον Παναμά να κάνουν το ντεμπούτο τους σε 
αυτην την διοργάνωση. Η Σλοβακία ήταν η τελευταία «σταχτοπούτα» που ξεπέρασε τους ομίλους, το έκανε το 2010.

4.Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε 12 γήπεδα (Kaliningrad Stadium, Volgograd Stadium, Ekaterinburg Stadium, Fisht Stadium, Kazan 
Arena, Nizhny Novgorod Stadium, Luzhniki Stadium, Samara Stadium, Rostov-on-Don Stadium, Spartak Stadium, Saint Petersburg 
Stadium, Saransk Stadium), σε 11 πόλεις (Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Εκατερίνενμπουργκ, Σότσι, Καζάν, Σαράνσκ, Βόλγκογκραντ, 
Ροστόφ, Σαμάρα, Νόβγκοροντ, Καλίνινγκαρντ). Η Μόσχα είναι η μόνη με δύο γήπεδα (Luzhniki και Spartak).

5. Ο διάσημος Ρώσος καλλιτέχνης Ιγκόρ Γκούρουβιτς επέλεξε ως κεντρικό πρόσωπο στην αφίσα του Μουντιάλ 2018, τον θρυλικό 
τερματοφύλακα Λεβ Γιασίν, ένα σύμβολο του ρωσικού ποδοσφαίρου. Ο Γιασίν έπαιξε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα (1958, 1962, 
1966 και 1970) και παραμένει ακόμα και μετά το θάνατό του το 1990, ο μοναδικός τερματοφύλακας στην Ιστορία του ποδοσφαίρου 
που έχει κερδίσει το βραβείο Ballon d’Or (χρυσή μπάλα). Στην αφίσα είναι ντυμένος με την παραδοσιακή μαύρη του εμφάνιση, έχει 
έναν επίδεσμο στο γόνατο και φοράει την διάσημη τραγιάσκα του. Αποκρούει μία τεράστια ρετρό μπάλα, που απεικονίζει την Ρωσία 
όπως φαίνεται από το διάστημα. Από τη μπάλα ξεκινούν έξι πορτοκαλί ακτίνες, ενώ πιο χαμηλά υπάρχει ένας μεγάλος πράσινος 
κύκλος, που αντιπροσωπεύει το γρασίδι των ποδοσφαιρικών γηπέδων.

6. Εκτός από τη Νότια Αφρική (2010), όλοι οι διοργανωτές του Μουντιάλ έφτασαν στον δεύτερο γύρο. Στην πραγματικότητα, στο 30% 
των περιπτώσεων (6 από 20) η διοργανώτρια ήταν και η παγκόσμια πρωταθλήτρια με τελευταία την Γαλλία, το 1998).

7. Όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα έχουν κατακτηθεί από χώρες της Ευρώπης (11) ή της Νότιας Αμερικής (9).

8.Μόνο τέσσερις φορές μια εθνική ομάδα κέρδισε το 100% των αγώνων της σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο: Ουρουγουάη (4/4 το 1930), 
Ιταλία (4/4 το 1938) και Βραζιλία (6/6 το 1970 και 7/7 το 2002).

ΠΟΙΑ ΈΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΑ 100 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΞΈΡΈΙ ΚΑΘΈ ΦΙΛΑΘΛΟΣ; 



9. Η Γερμανία θα επιδιώξει να είναι η πρώτη ομάδα που θα κερδίσει δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα από τότε που η Βραζιλία το πέτυχε 
το 1962. Μόνο η Βραζιλία (5) έχει κερδίσει το Κύπελλο περισσότερες φορές από τη Γερμανία (4).

10.Οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποκλείστηκαν στους ομίλους: η Ιταλία το 2010 και η Ισπανία το 2014.

11.Η Πορτογαλία θα επιδιώξει να είναι η τέταρτη ομάδα που θα κερδίσει Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο διαδοχικά (σε οποιαδήποτε σειρά). Το 
έχουν επιτύχει: Δυτική Γερμανία (Euro’72, Μουντιάλ ‘74), Γαλλία (Μουντιάλ ‘98, Euro ‘00) και Ισπανία (Εuro’08, Μουντιάλ ‘10 και Euro ‘12).

12.Η Ιταλία δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1958, είναι η μόνη από τις οκτώ παγκόσμιες πρωταθλήτριες που 
δεν θα είναι παρούσα στη Ρωσία.

13.Η Ελβετία είναι η μόνη χώρα που κατόρθωσε να μην δεχθεί γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν το 2006 (τέσσερα παιχνίδια χωρίς να 
δεχθεί γκολ).

14. 11 από τους 62 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας (1966) έληξαν 0-0, περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση στην 
Ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλημάτων.

15.Η Βραζιλία είναι η ομάδα με τις περισσότερες αποβολές (11) στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Το βάθρο ολοκληρώνουν Αργεντινή 
(10) και Ουρουγουάη (9).

16.Το Περού, μια από τις χώρες που συμμετείχαν στην εναρκτήρια διοργάνωση (1930), θα παίξει το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1982.

17.Ο υψηλότερος αριθμός γκολ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι 171 (το 1998 και 2014), ενώ ο χαμηλότερος - σε τουρνουά 64 αγώνων - είναι 
145 (το 2010).

18.Η Γερμανία ήταν η ομάδα που σημείωσε τα περισσότερα γκολ στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα (14 το 2006, 16 το 2010 και 18 το 
2014).

19.Τα περισσότερα γκολ σε αγώνα Μουντιάλ μπήκαν στις 26 Ιουνίου 1954, όταν η Αυστρία νίκησε με 7-5 την Ελβετία.

20.Το Μεξικό είναι η ομάδα που έχει προκριθεί περισσότερες φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς να το έχει κερδίσει (16 συμμετοχές). Μόνο 
η Βραζιλία, Ιταλία, Γερμανία, Αργεντινή έχουν παίξει περισσότερες φορές σε Μουντιάλ από το Μεξικό. Επίσης το Μεξικό έχει αποκλειστεί 
στη φάση των «16» στα τελευταία έξι Παγκόσμια Κύπελλα. Αντ’ αυτού, έχει χάσει μόνο δύο από τους τελευταίους 17 αγώνες του (8 νίκες, 7 
ισοπαλίες ).



21.Ο Γάλλος, Ζιστ Φοντέν κατέχει το ρεκόρ για τα γκολ σε ένα Μουντιάλ (13 το 1958), ενώ ο Ρώσος Ολεγκ Σαλένκο είναι ο παίκτης που έχει 
σημειώσει τα πιο πολλά σε ένα παιχνίδι: πέντε τέρματα εναντίον του Καμερούν στις 28 Ιουνίου του 1994.

22. Μεταξύ των εν ενεργεία παικτών, ο Τόμας Μίλερ είναι ο πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 10 γκολ (5 σε κάθε ένα από τα 
δύο τελευταία τουρνουά), έξι γκολ λιγότερα από τον πρώτο σκόρερ, συμπατριώτη του, Μίροσλαβ Κλόζε (16).Ο Τόμας Μίλερ έχει επίσης το 
ρεκόρ ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο μεταξύ των σημερινών παικτών (6). Μόνο οι Μαραντόνα (8), Λάτο και Λιτμπάρσκι (7) έχουν επιτύχει 
περισσότερες ασίστ από το 1966.

23.Η Νιγηρία με 24,9 χρόνια και ο Παναμάς με 29,4 είναι οι ομάδες με τον μικρότερο και μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας, ανάμεσα στις 32 που 
θα αγωνιστούν στο Μουντάλ 2018 της Ρωσίας, σχετικά με τα ρόστερ που παρουσίασαν στην προκριματική φάση.

24.Ο τελευταίος παίκτης που σημείωσε δέκα γκολ σε ένα Μουντιάλ ήταν ο Γκερντ Μίλερ, το 1970 (10 γκολ). Εκτοτε, το μέγιστο συνέβη το 
2002 (Ρονάλντο, 8).

25.Ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο Πελέ και ο Ούβε Ζέλερ έχουν σκοράρει σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα. Οι μόνοι παίκτες που θα μπορούσαν να 
τους φτάσουν στη Ρωσία είναι οι: Τίμ Κέιχιλ, Ράφαελ Μάρκες, Κριστιάνο Ρονάλντο και Νταβίντ Βίγια.

26.Ο Μεξικανός Αντόνιο Καρμπαχάλ και ο Γερμανός Λόταρ Ματέους έχουν παίξει σε περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα (5) από οποιονδήποτε 
άλλο ποδοσφαιριστή. Μόνο ο Ραφαέλ Μάρκες θα μπορούσε να τους φτάσει στη Ρωσία.

27. Όλα τα Παγκόσμια Κύπελλα κατακτήθηκαν από έναν προπονητή της ίδιας εθνικότητας με την εθνική του ομάδα.

28. Ο προπονητής της Ουρουγουάης Οσκαρ Ταμπάρεζ θα βρεθεί στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο 
προπονητή που θα είναι στη Ρωσία το 2018. Σε Μουντιάλ έχει κερδίσει έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες.

29.Ο Χέλμουτ Σεν είναι ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην Ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, 25, όλους με τη Γερμανία.

30.Παίζοντας ως Ρωσία (όχι ΕΣΣΔ), η ομάδα δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει την φάση των ομίλων σε Μουντιάλ (1994, 2002, 2014), 
φτάνοντας στην τρίτη θέση και στις τρεις διοργανώσεις.

31. Η Γερμανία είναι η μόνη εθνική ομάδα από την UEFA που κέρδισε όλους τους αγώνες της στην προκριματική φάση και είχε την καλύτερη 
διαφορά τερμάτων (+39).



32.Η Αγγλία θα παίξει το 15ο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην έκτη συνεχή συμμετοχή της. Αντιστοιχεί στην καλύτερη πορεία της στον διαγωνισμό: 
έξι μεταξύ 1950 και 1970.

33.Η Γαλλία έχει προκριθεί για 15η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα για έκτη διαδοχική, επίτευγμα που είναι το καλύτερο στην 
Ιστορία της.

34.Η Ισπανία και η Αγγλία είναι οι ομάδες που δέχθηκαν τα λιγότερα γκολ στα προκριματικά στην UEFA (τρία γκολ σε 10 αγώνες) και ήταν 
δύο από τις τέσσερις αήττητες( 9 νίκες, 1 ισοπαλία) μαζί με το Βέλγιο και την Γερμανία.

35.Θα είναι το πρώτο Μουντιάλ για τον Ρομπέρτο Μαρτίνες ως προπονητής. Με τη σειρά του, είναι ο πρώτος αλλοδαπός προπονητής που 
οδηγεί το Βέλγιο σε μία σημαντική διοργάνωση από τον Νταγκ Λίβινγστόουν στην Ελβετία το 1954.

36.Με βάση τα στοιχεία της Γιουγκοσλαβίας, της Σερβίας και Μαυροβουνίου, αυτό θα είναι το 12ο Παγκόσμιο Κύπελλο για τη Σερβία, αλλά 
είναι μόνο η δεύτερη συμμετοχή της ως ανεξάρτητη χώρα (από το 2010).

37.Η Σουηδία κράτησε ανέπαφη την εστία της σε μόλις τρεις από τους τελευταίους 24 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

38.Η Ελβετία έφτασε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τελευταία φορά το 1954, όταν ήταν διοργανώτρια. Από τότε, δεν 
πέρασε ποτέ το δεύτερο γύρο.

39.Η Πολωνία έχασε έξι από τους τελευταίους οκτώ αγώνες του Μουντιάλ (2 νίκες), χωρίς να σκοράρει σε καμία από αυτές τις ήττες. Με τη 
σειρά της, δέχθηκε τουλάχιστον ένα γκολ σε κάθε ένα από αυτά τα οκτώ παιχνίδια (διατήρησε ανέπαφη την εστία της για τελευταία φορά 
σε Παγκόσμιο Κύπελλο το 1986).

40.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο παίκτης που συμμετείχε άμεσα στα περισσότερα γκολ (18) στην προκριματική φάση της UEFA: 15 τέρματα 
και 3 ασίστ.

41.Η Κροατία έχασε τον πρώτο αγώνα στις τρεις τελευταίες εμφανίσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο: οι δύο πιο πρόσφατοι ήταν εναντίον 
της Βραζιλίας (2006 και 2014).

42.Τα 27 γκολ της Δανίας στα Μουντιάλ προέρχονταν εντός περιοχής.

43.Με 334.000 κατοίκους, η Ισλανδία είναι η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό που βρίσκεται σε Μουντιάλ.

44.Η Βραζιλία είναι η μόνη ομάδα που έχει συμμετάσχει σε όλα τα Μουντιάλ (21) και αυτή που έχει τους περισσότερους τίτλους. Έχει κερδίσει 
το 25% των τουρνουά που έπαιξε μέχρι στιγμής (5 από 20) και ήταν η τελευταία που κέρδισε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα (1958 
και 1962).



45.Μόνο η Βολιβία (18) σημείωσε λιγότερα γκολ από την Αργεντινή (19) στη προκριματική φάση της CONMEBOL.

46. Ο Έντινσον Καβάνι ήταν ο πρώτος σκόρερ στα προκριματικά της CONMEBOL, σημειώνοντας 10 γκολ για την Ουρουγουάη.

47.Ο Χάμες Ροντρίγες, είναι ο κορυφαίος σκόρερ της Κολομβίας στα Μουντιάλ και στα προκριματικά για τη Ρωσία 2018. Έχει συμμετάσχει 
σε οκτώ από τα 10 τελευταία γκολ της εθνικής του στα Μουντιάλ, σκοράροντας έξι και δίνοντας δύο ασίστ.

48.Από τα 19 γκολ του Περού στα Παγκόσμια Κύπελλα, ο Τεόφιλο Κουμπίγιας σημείωσε 10 και είχε δύο ασίστ (63%).

49. Mόλις το 9% των παικτών γεννήθηκαν εκτός της χώρας που αντιπροσωπεύουν. Μόνο επτά από τις 32 ομάδες δεν είχαν κανέναν παίκτη 
που γεννήθηκε στο εξωτερικό. Συνολικά, το 64,6% των παικτών παίζει στο εξωτερικό: από το 0% για την Αγγλία και τη Σαουδική Αραβία 
έως το 100% για την Κροατία, τη Σουηδία και την Ισλανδία.

50. Με εξαίρεση τα πέναλτυ, η Κόστα Ρίκα ήταν μία από τις τρεις αήττητες ομάδες στη Βραζιλία το 2014 (μαζί με τη Γερμανία και την 
Ολλανδία).

51.Στις 6 συνοποσπονδίες (Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Βόρεια-Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, Ωκεανία και Νότια Αμερική), συμμετείχαν 209 
ομάδες, έγιναν 868 παιχνίδια και σημειώθηκαν 2.454 γκολ (2,83 γκολ ανά παιχνίδι)

52.Καμία Αφρικανική χώρα δεν έχει συμμετάσχει σε περισσότερα Μουντιάλ από την Νιγηρία από την πρώτη της συμμετοχή, το 1994: έξι, 
συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας 2018.

53.Η Τυνησία κέρδισε τον πρώτο της αγώνα σε Παγκόσμιο Κύπελλο στις 2 Ιουνίου 1978 (3-1 έναντι του Μεξικού), αλλά έκτοτε δεν 
κατάφερε να κερδίσει στους επόμενους 11 αγώνες (4 ισοπαλίες, 7 ήττες). Το ρεκόρ έχει η Βουλγαρία, η οποία ήταν 17 ματς χωρίς νίκη, 
μεταξύ 1962 και 1994.

54.Το Μαρόκο ήταν η μόνη χώρα που δεν δέχθηκε γκολ στον τρίτο γύρο της προκριματικής φάσης της CAF για τη Ρωσία 2018 (6 αγώνες).

55.Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν ο πρώτος σκόρερ της προκριματικής φάσης της CAF (3ος γύρος), σημειώνοντας πέντε από τα οκτώ γκολ της 
Αιγύπτου.

56.Αυτή θα είναι η δεύτερη διοργάνωση για τον Αλί Σισέ ως προπονητής, αφού έφτασε στα προημιτελικά στο Αφρικανικό Κύπελλο 2017. 
Ως παίκτης, ήταν ο αρχηγός της Σενεγάλης με τη μοναδική συμμετοχή της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο (2002).

57.Πέντε από τα τελευταία οκτώ γκολ της Νότιας Κορέας στα Παγκόσμια Κύπελλα σημειώθηκαν εκτός μεγάλης περιοχής. Επιπλέον, 12 από 
τα 13 τελευταία γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.



58.Η Ιαπωνία ήταν πρώτη στον όμιλό της μόνο μία φορά: ως διοργανώτρια, το 2002.

59.Ο Τιμ Κέιχιλ πέτυχε πέντε από τα 11 γκολ της Αυστραλίας στα Παγκόσμια Κύπελλα (45%). Επιπλέον, είναι ένας από τους εννέα παίκτες 
που σκόραραν στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα.

60.Το Ιράν προκρίθηκε σε δύο συνεχόμενα Παγκόσμια Κύπελλα για πρώτη φορά στην Ιστορία του. Ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 
στάδιο των ομίλων, κερδίζοντας μόνο έναν από τους 12 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου (3 ισοπαλίες, 8 ήττες): κατά των ΗΠΑ, το 1998 
(2-1).

61. Μετά την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, η Σαουδική Αραβία έχει απολύσει δύο προπονητές: τον Μπερτ Φαν Μάαρβικ 
και τον Εντγκάρδο Μπάουζα. Στο Μουντιάλ της Ρωσίας θα την οδηγήσει ο Χουάν Ανντόνιο Πίτσι, που απέτυχε να προκριθεί με την Χιλή.

62. Ο προπονητής της Ρωσίας Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ έπαιξε ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα του, στις ΗΠΑ (1994) Ήταν στη νίκη με 6-1 
εναντίον του Καμερούν. Σε αυτόν τον αγώνα, ο Ολεγκ Σαλένκο σημείωσε πέντε γκολ, ρεκόρ για έναν αγώνα Παγκόσμιου Κυπέλλου.

63.Μόνο η Βραζιλία (21) έχει παίξει περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα από τη Γερμανία (19), που θα παρουσιαστεί για 17η συνεχή φορά

64.Από τότε που κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο το 1966, η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά μια φορά (1990, τέταρτη θέση) και ήταν η πρώτη 
στον όμιλό της μόνο σε μια από τις πέντε τελευταίες συμμετοχές της (2006).

65.344 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν ως πριμ οι 32 φιναλίστ του Μουντιάλ της Ρωσίας, ποσό αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το 
Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας, το 2018. Επίσης από 7.083 ευρώ ακαθάριστα, θα πάρουν από την FIFA οι σύλλογοι για κάθε παίκτη 
τους που θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό που θα διαθέσει η FIFA είναι 179 εκατ ευρώ, ενώ πριν από 
τέσσερα χρόνια στο Μουντιάλ της Βραζιλίας ήταν... μόλις 60 εκατ ευρώ. Ο συνολικός αριθμός των παικτών που θα παρουσιαστούν με όλες 
τις εθνικές στην κορυφαία διοργάνωση είναι 736 (32 ομάδες με 23 παίκτες η καθεμιά).

66.Κανένας από τους τελευταίους 14 αγώνες της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έληξε με ισοπαλία (10 νίκες και 4 ήττες).

67.Το Βέλγιο έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο για δέκατη τρίτη φορά και είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές 
εκτός των πέντε κορυφαίων (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αγγλία και Γαλλία).

68.Η Σερβία δεν έχει περάσει την φάση των ομίλων σε κανένα από τα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα (2006 και 2010), χάνοντας πέντε 
από τις έξι συναντήσεις της. Η μόνη νίκη της ήταν εναντίον της Γερμανίας το 2010 (1-0).

69.Από τότε που έφτασε στον τελικό ως διοργανώτρια το 1958, η Σουηδία πέρασε τον δεύτερο γύρο μόνο μία φορά: στις ΗΠΑ. 1994, όταν 
τερμάτισε στην τρίτη θέση.



70.Θα είναι η δεύτερη σημαντική διοργάνωση για τον Βλαντιμίρ Πέτκοβιτς ως προπονητής της Ελβετίας, αφού ήταν αήττητος στο EURO 
2016 (1 νίκη και 3 ισοπαλίες, αποκλείστηκε στα πέναλτι).

71.Η Πολωνία προκρίθηκε στο όγδοο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πρώτο από το 2006.

72.Η Πορτογαλία έχασε μόνο έναν από τους τελευταίους εννέα αγώνες του ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο (0-4 έναντι Γερμανίας το 2014), 
κερδίζοντας πέντε και παρουσιάζοντας ισοπαλία στους υπόλοιπους τρεις.

73. Πέντε αποβολές έγιναν στους τέσσερις τελευταίους αγώνες της Κροατίας (3 κόκκινες για την Κροατία, 2 για τους αντιπάλους).

74.Η Δανία πέρασε τους ομίλους σε τρεις από τις τέσσερις προηγούμενες εμφανίσεις της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ποτέ δεν πήγε στα 
προημιτελικά (φτάνοντας σε αυτό το στάδιο το 1998).

75.Ο Γκούλφι Σίγκουρντσον ήταν ο παίκτης που σκόραρε τα περισσότερα γκολ (4) και έπαιξε περισσότερα παιχνίδια (10 όπως ο Μπίρκιρ 
Σαέβαρσον και Ραγκνάρ Σίγουρντσον) για την Ισλανδία στη προκριματική φάση για το Μουντιάλ της Ρωσίας.

76.Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Τίτε μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Βραζιλίας τον Ιούνιο του 2016. Στα 
προκριματικά για τη Ρωσία, έφτασε τους 41 πόντους (12 νίκες, 5 ισοπαλίες, 1 ήττα), το καλύτερο ρεκόρ της CONMEBOL, μετά τους 43 
βαθμούς της Αργεντινή για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2002.

77.Από το 1978, μόνο η Γερμανία (5) έχει φτάσει στον τελικό σε περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα από την Αργεντινή (4).

78.Η Ουρουγουάη ήταν η πρώτη πρωταθλήτρια κόσμου (1930), ενώ επίσης σήκωσε το τρόπαιο στο δεύτερο Μουντιάλ το 1950. Ωστόσο, έχει 
περάσει μετά από τη δεύτερη φάση, μόνο σε μία από τις έξι τελευταίες συμμετοχές της (4η θέση, Νότια Αφρική 2010).

79.Κανένας από τους 18 αγώνες που έχει παίξει η Κολομβία στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχει τελειώσει χωρίς γκολ. Στην πραγματικότητα, 
μόνο οι ΗΠΑ (33) και η Αυστρία (29) έπαιξαν περισσότερα παιχνίδια στα Παγκόσμια Κύπελλα, σε αγώνες με σκορ.

80.Το Περού προκρίθηκε στο πέμπτό του Παγκόσμιο Κύπελλο αφού κέρδισε τη Νέα Ζηλανδία στα play-offs.

81.Η διαδρομή του Μουντιάλ άρχισε στις 12.3.2005, όταν στην ζώνη της Ασίας, το Ανατολικό Τιμόρ νίκησε με 4-1 την Μογγολία. Θα είναι ένα 
Μουντιάλ με 14 εκπροσώπους από την Ευρώπη, 5 από Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική και 3 από Βόρεια-Κεντρική Αμερική και Καραϊβική.

82.Η Κόστα Ρίκα προκρίθηκε στο πέμπτό της Παγκόσμιο Κύπελλο. Κατάφερε να ξεπεράσει τους ομίλους σε δύο από τις τέσσερις προηγούμενες 
συμμετοχές της (1990 και 2014).



83.Αυτό θα είναι το τρίτο Παγκόσμιο για τον Ερνάν Ντάριο Γκόμεζ, καθοδηγώντας διαφορετικές εθνικές ομάδες: οδήγησε την πατρίδα του 
την Κολομβία το 1998 και τον Ισημερινό το 2002 (και οι δύο αποκλείστηκαν στη φάση των ομίλων).Τώρα θα βρεθεί στην Ρωσία με τον 
Παναμά.

84.Η Νιγηρία έχει κερδίσει μόνο ένα από τα τελευταία 12 παιχνίδια τους σε Παγκόσμια Κύπελλα (3 ισοπαλίες, 8 ήττες): ήταν κατά της 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη το 2014 (1-0).

85.Η Τυνησία διατήρησε ανέπαφη την εστία της μόνο σε έναν από τους 12 αγώνες της σε Παγκόσμιο Κύπελλο (0-0 έναντι της Δυτικής 
Γερμανίας, το 1978).

86. 12 είναι τα γκολ του Μαρόκου στα Παγκόσμια Κύπελλα.

87.Θα είναι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Εκτορ Κούπερ ως προπονητή (με την Αίγυπτο). Η άλλη εμπειρία του σε διοργάνωση με 
εθνικές ομάδες ήταν πάλι με την Αίγυπτο, στο Αφρικανικό Κύπελλο των Εθνών 2017. Έχασε στον τελικό με 2-1 από το Καμερούν.

88.Η Σενεγάλη προκρίθηκε στο δεύτερό της Παγκόσμιο Κύπελλο. Έφθασε στα προημιτελικά στην πρώτη της συμμετοχή (Κορέα-Ιαπωνία 
2002).

89.Η Νότια Κορέα προκρίθηκε στο δέκατό της Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη ασιατική χώρα. Στην πραγματικότητα, 
δεν έχει χάσει κανένα Μουντιάλ από το 1986.

90.Η Ιαπωνία κέρδισε μόνο δύο από τους τελευταίους 11 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου (3 ισοπαλίες, 6 ήττες): κατά του Καμερούν και 
τη Δανία το 2010.

91.Η Αυστραλία πέρασε τη φάση των ομίλων μόνο μια φορά. Ήταν το 2006, όταν αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την μελλοντική 
πρωταθλήτρια, την Ιταλία.

92.Θα είναι το τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Κάρλος Κειρόζ ως προπονητή και δεύτερο με το Ιράν. Η καλύτερη διαδρομή 
του ήταν με την Πορτογαλία, το 2010, όταν αποκλείστηκε στην φάση των «16» από την μελλοντική πρωταθλήτρια, την Ισπανία.

93.Η Σαουδική Αραβία προκρίθηκε για το πέμπτό της Παγκόσμιο Κύπελλο και πρώτο από το 2006. Στις τελευταίες τρεις συμμετοχές της, 
τελείωσε τελευταία στον όμιλό της.

94.Θα είναι η πρώτη διοργάνωση του Ζουλέν Λοπετέγκι ως προπονητής. Ως παίκτης ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ, το 1994. Ήταν 
ο τρίτος τερματοφύλακας της Ισπανίας, αλλά δεν είχε λεπτά συμμετοχής.



5.Η Γαλλία ήταν πρώτη στον όμιλό της σε μόλις δύο από τις τελευταίες εννέα εμφανίσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο (1998 και 
2014). Εχει κερδίσει μόνο τρεις από τις 12 τελευταίους αγώνες στην φάση των ομίλων (5 ισοπαλίες, 4 ήττες): εναντίον του Τόγκο, της 
Ονδούρας και της Ελβετίας.

96.Θα είναι η πρώτη μεγάλη διοργάνωση για τον Γκάρεθ Σαουθγκέιτ ως προπονητής. Το 1998 έπαιξε δύο αγώνες με την ομάδα της 
Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

97.Θα είναι η έκτη μεγάλη διοργάνωση του Γιοακίμ Λεβ ως προπονητής της Γερμανίας. Έφτασε πάντα στα ημιτελικά (2ος στο EURO 
2008, 3ος στη Νότια Αφρική 2010, ημιτελικά στο EURO 2012, πρωταθλητής στη Βραζιλία 2014, ημιτελικά στο EURO 2016).

98.Τα οκτώ τελευταία γκολ του Βελγίου στα Παγκόσμια Κύπελλα σημειώθηκαν μετά από το 70ο λεπτό.

99.Ο Χέρνικ Λάρσον δεν είναι μόνο ο πρώτος σκόρερ της Σουηδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο (5, όπως ο Κένετ Αντεσρον), αλλά και ο 
τελευταίος Σουηδός που σκόραρε σε αυτή την διοργάνωση (εναντίον Αγγλίας, στις 20 Ιουνίου 2006).

100.Ο Νταβίντ Βίγια έχει σημειώσει εννέα από τα τελευταία 20 ισπανικά γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένας από τους εννέα 
παίκτες που σκόραραν τις τελευταίες τρεις διοργανώσεις.



The Pub that offers a New Night Club Experience - Karaoke every 
Thursday - DJ Every Friday & Saturday.

https://www.facebook.com/citypridecy/

