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Η τρομερή παράδοση 
των διοργανωτών του 
Μουντιάλ

Αήττητο με τέρματα 46-14 έχουν να επιδείξουν στην 
πρεμιέρα τους οι χώρες που φιλοξένησαν κατά το 

παρελθόν Παγκόσμιο Κύπελλο

Αν επιβεβαιωθεί η παράδοση, η Ρωσία δεν διατρέχει κίνδυνο 
ήττας και έχει πιθανότητες 71,4% να κερδίσει τη Σαουδική Αραβία 
την Πέμπτη 14 Ιουνίου (18:00) στο εναρκτήριο παιχνίδι του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 στη Μόσχα.

Πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό; Στις 21 πρεμιέρες των χωρών 
που διοργάνωσαν τα προηγούμενα 20 Μουντιάλ (το 2002 είχαμε 
σύμπραξη Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας) καταγράφηκε η επίδοση 
15-6-0. Δηλαδή, οι Εθνικές που ήταν οικοδέσποινες δεν ηττήθηκαν 
ποτέ και κέρδισαν τα 15 από τα εναρκτήρια παιχνίδια τους με 
τέρματα 46-14. Οπότε προκύπτει παράδοση – μπετόν!

Οι έξι διοργανωτές που περιορίστηκαν σε ισοπαλία είναι 
η Αγγλία του 1966 (0-0 με Ουρουγουάη, αλλά στο τέλος 
στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια), το Μεξικό του 1970 (0-0 
με Σοβιετική Ενωση), η Ισπανία του 1982 (1-1 με Ονδούρα), οι 
ΗΠΑ του 1994 (1-1 με Ελβετία), η Ιαπωνία του 2002 (2-2 με 
Βέλγιο) και η Νότια Αφρική του 2010 (1-1 με Μεξικό).

Από την παράδοση προκύπτουν και πιθανότητες 30% για να 
κατακτήσει το Μουντιάλ 2018 η Ρωσία! Στις προηγούμενες 
20 διοργανώσεις 6 οικοδεσπότες σήκωσαν το τρόπαιο. Το 
κατάφεραν η Ουρουγουάη το 1930, η Ιταλία το 1934, η Αγγλία 
το 1966, η Δυτική Γερμανία το 1974, η Αργεντινή το 1978 και 
η Γαλλία το 1998. 

Αναλυτικά οι πρεμιέρες των διοργανωτών στα προηγούμενα 20 
Μουντιάλ:



Αναλυτικά οι πρεμιέρες των διοργανωτών στα προηγούμενα 20 Μουντιάλ:

1930 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Ουρουγουάη – Περού 1-0

 
1934 ΙΤΑΛΙΑ

Ιταλία – ΗΠΑ 7-1
 

1938 ΓΑΛΛΙΑ
Γαλλία – Βέλγιο 3-1

1950 ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Βραζιλία – Μεξικό 4-0

1954 ΕΛΒΕΤΙΑ
Ελβετία – Ιταλία 2-1

 1958 ΣΟΥΗΔΙΑ
Σουηδία – Μεξικό 3-0

1962 ΧΙΛΗ
Χιλή – Ελβετία 3-1

 1966 ΑΓΓΛΙΑ
Αγγλία – Ουρουγουάη 0-0

1970 ΜΕΞΙΚΟ
Μεξικό – Σοβιετική Ενωση 0-0

1974 ΔΥΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Δυτική Γερμανία – Χιλή 1-0

1978 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Αργεντινή – Ουγγαρία 2-1

1982 ΙΣΠΑΝΙΑ
Ισπανία – Ονδούρα 1-1

1986 ΜΕΞΙΚΟ
Μεξικό – Βέλγιο 2-1

1990 ΙΤΑΛΙΑ
Ιταλία – Αυστρία 1-0

1994 ΗΠΑ
ΗΠΑ – Ελβετία 1-1 

1998 ΓΑΛΛΙΑ
Γαλλία – Νότια Αφρική 3-0

 2002 ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ & ΙΑΠΩΝΙΑ
Νότια Κορέα – Πολωνία 2-0

Ιαπωνία – Βέλγιο 2-2

2006 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Γερμανία – Κόστα Ρίκα 4-2

2010 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
Νότια Αφρική – Μεξικό 1-1

2014 ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Βραζιλία – Κροατία 3-1





Αρχίζει η γιορτή του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου
Αρχίζει η γιορτή του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου



AΡΧΙΖΕΙ

Το 21ο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 
ετοιμάζεται να ξεκινήσει, με την 
«οικοδέσποινα» Ρωσία να υποδέχεται το 
απόγευμα της Πέμπτης (14/06, 18:00) τη 
Σαουδική Αραβία στο στάδιο Λουζνίκι της 
Μόσχας (θα προηγηθεί η τελετή έναρξης).

Στα γήπεδα της Ρωσίας έχουν δώσει 
ραντεβού 32 ομάδες, μεταξύ των οποίων 
και η κάτοχος του τροπαίου, Γερμανία. 

Σε διάστημα 32 ημερών θα διεξαχθούν 64 
αγώνες, ενώ 12 γήπεδα σε 11 πόλεις θα 
τους φιλοξενήσουν. 

Η Γερμανία, νικήτρια του προηγούμενου 
Μουντιάλ, θα επιδιώξει να κάνει το re-
peat για πρώτη φορά μετά το 1962, την 
ώρα που η Βραζιλία θα αναζητήσει τον 6ο 
παγκόσμιο τίτλο της.

Το τουρνουά των 32 ημερών αναμένεται 
να προσελκύσει περισσότερους από 1.5 
εκατομμύριο οπαδούς στη Ρωσία, ενώ το 
εκτιμώμενο τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον 
πλανήτη κυμαίνεται στα 3 δισεκατομμύρια 
θεατές.

Σε κάθε έναν από τους 8 ομίλους 
υπάρχουν 4 ομάδες, με τον πρώτο και 
δεύτερο των γκρουπ να προκρίνονται 
στην φάση των νοκ άουτ αγώνων (16). Ο 
τελικός θα διεξαχθεί στο Στάδιο Λουζνίκι, 
χωρητικότητας 81.000 θεατών, στις 15 
Ιουλίου.

Φαβορί και πρωταγωνιστές

Φαβορί υπάρχουν, άσχετα με το αν θα 
επαληθεύσουν αυτό τον τίτλο εντός 
του αγωνιστικού χώρου. Η κάτοχος του 
τροπαίου, Γερμανία, είναι ένα από αυτά, η 
Βραζιλία των 5 παγκόσμιων τίτλων επίσης, 
η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι ψάχνει τη 
μεγάλη διάκριση μετά από πολλά χρόνια, 
η πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτογαλία με 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο «βλέπει ψηλά», 
ενώ υπάρχουν ακόμη σπουδαίες ομάδες 
που μπορούν να διακριθούν όπως, η 
Αγγλία, η Γαλλία και το φορμαρισμένο, 
Βέλγιο.

Η Βραζιλία είναι η μοναδική Εθνική ομάδα 
που είναι παρούσα σε κάθε διοργάνωση, 
αλλά έχει να ανέβει στο ψηλότερο 
σκαλί από το 2002 στα γήπεδα της Άπω 
Ανατολής. Επίσης έχει να πάρει το τρόπαιο 
επί ευρωπαϊκού εδάφους από το 1958!

Το μεγάλο τους αστέρι, ο Νεϊμάρ, είναι 
πανέτοιμος μετά το σοβαρό τραυματισμό 
που πέρασε τους τελευταίους μήνες 
(έσπασε το πόδι του) και αναμφισβήτητα 
με τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο αποτελούν την «τριάδα-
μαγνήτη» του τουρνουά.

Η αήττητη εδώ και 20 αγώνες Ισπανία 
υπέστη το σοκ της απόλυσης του 
προπονητή της, Ζουλέν Λοπετέγκι, την 
παραμονή της σέντρας του Μουντιάλ. Ο 
Φερνάντο Ιέρο με εμπειρία μόνο σε ομάδα 
Β΄ κατηγορίας αποδέχτηκε το κάλεσμα 

της Ομοσπονδίας και πέφτει απευθείας 
στα βαθιά. Το πόσο επηρέασε και αν τους 
«φούριας ρόχας» η εξέλιξη αυτή ίσως 
και να φανεί την Παρασκευή (15/06) στο 
ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου με την 

Πορτογαλία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε στο στήθος 
του ένα χρυσό μετάλλιο με την Εθνική 
ομάδα της Πορτογαλίας, πριν από 2 χρόνια 
στα γήπεδα της Γαλλίας. Τώρα φιλοδοξεί 
να το επαναλάβει σε ακόμη μεγαλύτερη 
διοργάνωση, κάτι που είναι πάρα πολύ 

δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.

Το πρώτο του βαρύτιμο τρόπαιο με την 
Αργεντινή επιθυμεί να κατακτήσει ο 
κορυφαίος ίσως παίκτης του κόσμου, 
Λιονέλ Μέσι. Ο ίδιος έχει πει ότι εάν δεν τα 
καταφέρει στην Ρωσία είναι πολύ πιθανό 
να αποχωρήσει από την «αλπισελέστε».

Ένα δυνατό και νεανικό σύνολο διαθέτει 
η Γαλλία, με τον 19χρονο Κιλιάν Μπαπέ 
να απειλεί τα «μεγάλα» ονόματα του 
τουρνουά, ενώ σε εξαιρετική κατάσταση 
βρίσκεται το Βέλγιο του Ρομπέρτο 
Μαρτίνεθ, ικανό να φτάσει πάρα πολύ 
μακριά εάν ξεπεράσει τις παθογένειες που 

έχει στην άμυνά του.

Το θέμα της ασφάλειας… καίει

Περίπου 10.000 οπαδοί της Αγγλίας 
αναμένεται να ταξιδέψουν στη Ρωσία, 
ένας αριθμός που προκαλεί «πονοκέφαλο» 
στους διοργανωτές λόγω των πολιτικών 



μεταξύ των δύο χωρών. Ζήτημα 
ασφαλείας, σύμφωνα με τους Ρώσους, 
δεν υπάρχει, αλλά ποιος μπορεί αυτό να 
το πει μετά βεβαιότητας.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τι συνέβη στη 
Μασσαλία το 2016 στις μάχες σώμα με 
σώμα ανάμεσα σε Ρώσους και Άγγλους 
οπαδούς, που δέρνονταν ανελέητα και 
κατέστρεφαν ότι έβρισκαν στο διάβα τους 
για αρκετές μέρες;

«Ένα πράγμα που πρέπει να κάνουν 
οι οπαδοί όταν βρεθούν στη Ρωσία 
είναι να συμπεριφέρονται σωστά ως 
φιλοξενούμενοι» δήλωσε επικεφαλής 
αξιωματούχος της Βρετανικής αστυνομίας, 
Μάρκ Ρόμπερτς.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τυχόν πράξεις 
βίας θα επιφέρουν σοβαρές ποινές στη 
Ρωσία, αν και ο Αλεξέι Σμερτίν, επικεφαλής 
κατά των διακρίσεων, δεν δείχνει και τόσο 
ανήσυχος τονίζοντας πως «η ατμόσφαιρα 
γύρω από τους χώρους που θα διεξαχθούν 
τα παιχνίδια θα είναι φιλική».





Η FIFA επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του Μαρόκου

Η υποψηφιότητα του Μαρόκου για την διοργάνωση του 
Μουντιάλ 2026 μπήκε από τη Δευτέρα στο «μικροσκόπιο» 
της ομάδας εργασίας της FIFA, η οποία έφτασε στη χώρα 
για να επιθεωρήσει και να αξιολογήσει την ικανότητά της 

να φιλοξενήσει το τουρνουά. 

Η υποψηφιότητα του Μαρόκου είναι η μοναδική απέναντι στην 
κοινή πρόταση που κατέθεσαν Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς 
και Μεξικό, με την FIFA να επιλέγει την χώρα, στην οποία θα 
αναθέσει την διοργάνωση, στο συνέδριό της στη Μόσχα στις 13 
Ιουνίου.

Η επιτροπή διεκδίκησης της διοργάνωσης του Μαρόκου 
ανακοίνωσε ότι η πενταμελής ομάδα εργασίας της FIFA θα 
επισκεφθεί πολλές πόλεις το διάστημα 17-19 Απριλίου, καθώς 
επίσης στάδια, προπονητικά κέντρα και τόπους διαμονής 
φιλάθλων, αλλά και άλλους χώρους που σχετίζονται με τη 
«φιλοξενία» του Μουντιάλ.

Η υποψηφιότητα του Μαρόκου εκφράζει το έντονο πάθος της 
χώρας για το ποδόσφαιρο και την αγάπη των φιλάθλων της 
για το άθλημα, με πλεονέκτημα υπέρ της την εγγύτητα με την 
Ευρώπη και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Ήδη το Μαρόκο έχει υποβάλει τέσσερις φορές υποψηφιότητα 
για την διοργάνωση ενός Μουντιάλ και συγκεκριμένα αυτών του 
1994, του 1998, του 2006 και του 2010, αλλά χωρίς επιτυχία.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ



Μέσι: «Αυτή είναι η τελευταία μας 
ευκαιρία. Έχουμε ένα χρέος στους ίδιους 
μας τους εαυτούς, πάντα δώσαμε το 
μέγιστο. Είχαμε τρεις τελικούς και δεν 
νικήσαμε κανέναν, γιατί ο Θεός δεν το 
θέλησε» 

Τζιάνι Ινφαντίνο: «Ναι» στη χρήση του 
VAR στη Ρωσία

H Aeroflot θα μεταφέρει τους φιλάθλους 
της Εθνικής Ρωσίας κατά τη διάρκεια 
του Μουντιάλ, με συμβολικό αντίτιμο 
εισιτηρίου αξίας πέντε ρουβλίων, δηλαδή 
περίπου 10 λεπτών του ευρώ!

Ντρογκμπά: “ Από τα αστέρια του 
Μουντιάλ της Ρωσίας ο Σαλάχ!

Κουτίνιο: «Έχουμε την ελπίδα ότι θα 
κατακτήσουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Eκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών 
Ρωσσίας, Μαρία Ζαχάροβα: «Εχω την 
εντύπωση ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να πάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 
από τη Ρωσία. Θα χρησιμοποιήσουν κάθε 
μέσο»

ΕΙΠΑΝ :





Χαστούκι από τη FIFA στη βρετανική διαιτησία! Για πρώτη φορά από το 1938, 
δηλαδή εδώ και 80 χρόνια, η Μεγάλη Βρετανία δεν θα εκπροσωπηθεί σε τελική 
φάση παγκοσμίου κυπέλλου από δικό της διαιτητή!   

Η FIFA επέλεξε 36 ρέφερι για το τουρνουά, που ξεκινά στις 14 Ιουνίου, ωστόσο, 
μεταξύ αυτών δεν υπάρχει κανείς από την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και 
τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ ήταν ο μόνος Βρετανός στη μακρά λίστα των διαιτητών 
που είχε να επιλέξει η παγκόσμια συνομοσπονδία, ωστόσο, από τη στιγμή που 
αποχώρησε από την θέση του στην Premier League έχασε και αυτή για τα 
γήπεδα της Ρωσίας και η ΦΙΦΑ απέρριψε το αίτημα της αγγλικής ομοσπονδία 
για αντικαταστάτη του. Επίσης δεν υπάρχουν διαιτητές από τη Μεγάλη Βρετανία 
μεταξύ των 63 βοηθών που επιλέχθηκαν, ενώ το VAR (video assistant referee) 
θα χειρίζονται διαιτητές που θα επιλεχθούν μέσα από το τουρνουά.

Ο Άγγλος Χάουαρντ Γουέμπ ήταν ο εκπρόσωπος του Νησιού στις δύο τελευταίες 
διοργανώσεις, του 2010 (Νότιος Αφρική) και 2014 (Βραζιλία). Ο έμπειρος 
διαιτητής ήταν ο «άρχοντας» του τελικού του 2010, όταν η Ισπανία είχε 
επικρατήσει της Ολλανδίας.

Ήδη αρκετοί πολιτικοί ηγέτες έχουν δηλώσει 
πως θα αγνοήσουν τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική 
γιορτή, ενώ κάτι παρόμοιο αναμένεται να 
πράξουν και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
 
Ως εκ τούτου οι Ρώσοι «τρέμουν» ένα πιθανό 
μποϊκοτάζ των Άγγλων οπαδών. Γι’ αυτό το 
λόγο και ο τεχνικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βίκτορ 
Γκοτσαρένκο, μετά την ήττα της ομάδας του 
από την Άρσεναλ στο Έμιρεϊτς με σκορ 4-1 μόνο 
που δεν έπεσε στα… γόνατα για να παρακαλέσει 
τους Άγγλους να δώσουν το «παρών» στα 
γήπεδα της Ρωσίας.

«Είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε 
στη Ρωσία, ενόψει του Μουντιάλ. Σας 
διαβεβαιώνουμε πως θα δείτε σπουδαία γήπεδα. 
Μπορείτε να μας ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε. 
Απλά το θέμα είναι να έρθετε στη Ρωσία. Σας 
παρακαλούμε ελάτε», τα λόγια του.

Το «μποϊκοτάζ» 
των Άγγλων 
στο Μουντιάλ 
φοβούνται οι 
Ρώσοι

Μουντιάλ 2018: Κανένας Βρετανός 
διαιτητής στη Ρωσία





Τα επεισόδια πριν από την συνάντηση της φιλικής αναμέτρησης της Ολλανδίας 
με την Αγγλία, αλλά και οι αποκαλύψεις της «στρατιωτικής προετοιμασίας» των 
Ρώσων χούλιγκανς, διατηρούν ανησυχίες και προβληματισμό για το Μουντιάλ 
που ξεκινάει σε 80 ημέρες.

«Οι Άγγλοι είναι οι εχθροί μας, επειδή είναι οι 
πρόγονοι του χουλιγκανισμού, αλλά είναι και πάντα 
μεθυσμένοι: αλλά είμαστε επαγγελματίες», είπε σε 
ένα ντοκιμαντέρ του BBC ένα μέλος των Ρώσων 
φανατικών, που όπως τονίζουν οι Αγγλοι, «οι Ρώσοι 
θέλουν την κυριαρχία, εξαπλώνοντας ένα κλίμα 
φόβου που αρχίζει και επηρεάζει όλη την Ήπειρο».

Μουντιάλ:  Το φάντασμα της βίας 
απειλεί το  Παγκόσμιο Κύπελλο;

Ένα…φάντασμα δείχνει να περιπλανιέται στην Ευρώπη, αυτό της βίας, με ένα 
μεγάλο στόχο: να μετατρέψει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια επίδειξη 
δύναμης, μια μεγάλη μάχη που πρέπει να κερδηθεί και να καταστήσει σαφές 
μια για πάντα ποιος είναι το αφεντικό στον παράλογο σύμπαν των χούλιγκαν.

Στο Μπουένος Άιρες, στα τέλη Ιανουαρίου, συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι 
της γραμμής barra bravas της Boca, San Lorenzo, Nueva Chica και Velez 
με φανατικούς της Ντιναμό Μόσχας και Ζενίτ: μια διεθνή σύνοδο κορυφής 
στο τέλος της οποίας υπήρξε ένα «σύμφωνο αίματος» μεταξύ των Ρώσων 
και των Αργεντινών ενάντια στους Αγγλους, με δικαιολογία τον πόλεμο των 
Μαλβινών, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχητικές σκιές στον κόσμο. 

Σε μία πρώτη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η 
αυξανόμενη βία, το 2017 ο Βλαντιμίρ Πούτιν, 
παρουσίασε μία πιο αυστηρή νομοθεσία για εκείνους 
που δημιουργούν επεισόδια σε αθλητικές εκδηλώσεις. 
Υπάρχει κίνδυνος κυρώσεων από 3.000 έως 20.000 
χιλιάδες ευρώ, αλλά κυρίως ποινές φυλάκισης από 
8 έως 15 χρόνια. Ο Αντρέι Ζαχάροφ, επικεφαλής 
της αστυνομίας της Μόσχας, κατέστησε σαφές ότι 
δεν φοβάται την άφιξη των χούλιγκανς: «Είμαστε 
έτοιμοι». Το πρόβλημα πάντως είναι ότι ακόμη και 
η ειδική ταυτότητα φιλάθλου, υποχρεωτική για την 
αγορά εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που 
επιτρέπει δωρεάν μεταφορές στα μέσα ενημέρωσης 
και κυρίως με αυτή αποφεύγεται η βίζα, δεν εγγυάται 
την εξάλειψη των χούλιγκανς και την δράση τους 
εκτός των γηπέδων. Εκεί όπου έχουν παρατηρηθεί 
τα πιο σοβαρά γεγονότα στα τελευταία κορυφαία 
τουρνουά.

Δεν είναι τυχαίες οι εικόνες του BBC από την 
προετοιμασία των φανατικών, σε δάσος έξω από 
τη Μόσχα, αλλά και η επιλογή δημιουργίας ενός 
εντυπωσιακού δικτύου συνεργασίας με άλλες βίαιες 
ομάδες, Σέρβους, Γερμανούς, Αργεντινούς. Χωρίς 
βεβαίως να ξεχνάει κανείς την βιαιότητα των Αγγλων 
χούλιγκανς. 

Δημιουργείται μήπως  μια επικίνδυνη κλιμάκωση;



HELPING YOU KEEP TRACK OF TIME!

Ένα κατάστημα αφιερωμένο στα ρολόγια...
Για τις αγορές ή τις επιδιορθώσεις σας!

Παρέχουμε μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή 
από αναγνωρισμένες και κυρίως ποιοτικές μάρκες 
ρολογιών που καλύπτονται από εγγύηση δύο 
χρόνων.
 
Κοντά μας θα βρείτε ρολόγια που αναδεικνύουν το 
στύλ σας και που μπορούν να σας εξυπηρετήσουν με 
τον καλύτερο τρόπο για τις όποιες δραστηριότητες 
σας ή ακόμα για ένα ξεχωριστό δώρο για ένα 
αγαπητό πρόσωπο.

Επίσης διαθέτουμε και άλλα σχετικά προϊόντα, 
όπως λουράκια σε ποικιλία χρωμάτων και μεγεθών, 
από δέρμα, σιλικόνη ή nylon καθώς και μεταλλικά 
μπρασελέ. 

Η προσαρμογή του μπρασελέ ή η εφαρμογή νέου 
λουριού γίνονται αμέσως. 

WWW.CLEPSYDRAWATCHES.COM
+357 22767404



Ταυτόχρονα, ασχολούμαστε με επιδιορθώσεις ρολογιών, από αλλαγή μπαταρίας 
και αντικατάσταση τζαμιού ή κορώνας , μέχρι γενική επισκευή. 

Η αλλαγή μπαταρίας γίνεται αμέσως, εκτός για εκείνα τα ρολόγια που πρέπει 
να αλλαχτούν λαστιχάκια και να γίνει διαδικασία στεγανοποίησης.

Κύριο μέλημα μας είναι ο χειρισμός κάθε ρολογιού με την ανάλογη φροντίδα 
και προσοχή και με την υποστήριξη υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού. 

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας clepsydrawatches.com για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΚΛΕΨΥΔΡΑ
Στασάνδρου 18 β’
1060 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22 76 74 04



Η Visa (NYSE:V), Επίσημος Συνεργάτης της FIFA, 
ανακοίνωσε ότι ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής 
και πρόσωπο της παγκόσμιας καμπάνιας της για 
το 2018 FIFA World Cup Russia™, Zlatan Ibrahi-
mović, θα επιστρέψει φέτος το καλοκαίρι και με τη 
βοήθεια της Visa, θα συναντήσει τους οπαδούς του 
ποδοσφαίρου στη Ρωσία. 

«Λέω στον κόσμο ότι θα βρίσκομαι στο παγκόσμιο 
κύπελλο 2018 FIFA World Cup Russia™ - η Visa 
βοηθά εμένα και τους οπαδούς να πάρουμε μέρος 
στη δράση», δήλωσε ο Zlatan Ibrahimović, αστέρας 
του ποδοσφαίρου και θρύλος του παγκόσμιου 
κυπέλου FIFA World Cup™. «Η Visa καινοτομεί. Ο 
Zlatan καινοτομεί. Μαζί, βοηθάμε τους οπαδούς να 
μη χάσουν ούτε στιγμή από το FIFA World Cup™». 
Είτε οι οπαδοί παραβρεθούν στο πρωτάθλημα είτε το 
δουν από το σπίτι, οι εύκολες και γρήγορες πληρωμές 
της Visa θα τους βοηθήσουν να ζήσουν κάθε στιγμή 
του FIFA World Cup™. Στη Ρωσία, οι φίλαθλοι θα 
ξοδέψουν λιγότερο χρόνο περιμένοντας σε ουρές 
και θα αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στο γήπεδο 
και τον αγώνα, χρησιμοποιώντας περισσότερα 
από 3.500 τερματικά POS και 1.000 παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας που θα έχουν εξοπλιστεί με τις 
τελευταίες καινοτομίες πληρωμών.. 
Ο Zlatan και οι Influencers σε κάνουν να μη χάνεις 
ούτε στιγμή από το FIFA World Cup™ 
Η καμπάνια της Visa για το FIFA World Cup™, “Vi-
sa’s Ultimate FIFA World Cup™ FOMO, Fear of Miss-
ing Out” θα καταγράψει το ταξίδι του Zlatan στο 
τουρνουά και την επιστροφή του στα στάδια της 
Ρωσίας,, προβάλλοντας την ευκολία της τεχνολογίας 
ανέπαφων πληρωμών. 

Δημιουργείται μήπως  μια επικίνδυνη κλιμάκωση;

Ο Zlatan Ibrahimović επιστρέφει στο 
2018 FIFA World Cup Russia™ με τη 
Visa

Η νέα παγκόσμια καμπάνια της Visa, με κεντρικό πρόσωπο 
τον Zlatan Ibrahimović, εξασφαλίζει στους οπαδούς ότι  δεν 

θα χάσουν ούτε στιγμή δράσης αυτό το καλοκαίρι!

RUSSIA 2018



Ο Zlatan συνοδεύεται από επιλεγμένους social media influencers 
προκειμένου να διασφαλίσει στους οπαδούς ότι δε θα χάσουν ούτε στιγμή 
από το τουρνουά. Οι πέντε influencers football, lifestyle και fashion – που θα 
εκπροσωπούν τη Γερμανία (freekickerz), την Ιαπωνία (Kotaro Tokuda), το 
Μεξικό (Pamela Allier), το Ηνωμένο Βασίλειο (Chris MD) και τη Ρωσία (Tati-
ana Vasilieva) – θα έχουν κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια καμπάνια της Visa 
και θα παρουσιάζουν σε εκατομμύρια followers πληροφορίες σχετικά με την 
καινοτομία στις πληρωμές.

«Η Visa δεσμεύεται να ενισχύσει την εμπειρία των φίλων του ποδοσφαίρου 
σε γήπεδα σε όλο τον κόσμο και το παγκόσμιο κύπελο FIFA World Cup™ δεν 
αποτελεί εξαίρεση», είπε η Lynne Biggar, Chief Marketing and Communica-
tions Officer, Visa Inc. 

«Η καμπάνια μας για το FIFA World Cup™ επικεντρώνεται στο να βοηθά 
φιλάθλους σε όλο τον κόσμο να μη χάνουν ούτε στιγμή από τη δράση, είτε 
αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή νέων τρόπων πληρωμών στα γήπεδα 
είτε με το να προσφέρουν στους οπαδούς που βλέπουν τους αγώνες από το 
σπίτι μία γεύση από το τι συμβαίνει στους αγώνες».  
Γυρισμένο από τους βραβευμένους σκηνοθέτες, Traktor, η καμπάνια 
ακολουθεί το ταξίδι του Zlatan στο FIFA World Cup™. Η καμπάνια γυρίστηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίζει περισσότερους από 20 ήρωες σε social 
films, τηλεοπτικές εκπομπές, digital, video, social και έντυπα υλικά.

Η Visa και ο Zlatan θα βοηθήσουν τους  
οπαδούς να νικήσουν το FOMO στο FIFA 
World Cup™, ενημερώνοντάς τους με 
το τι συμβαίνει πίσω από τη σκηνή στο 
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον 
κόσμο, αξιοποιώντας την αποκλειστική 
πρόσβαση που προσφέρει η Visa στην 
προθέρμανση των ομάδων πριν από 

τους επίσημους αγώνες. 
RUSSIA 2018

RUSSIA 2018

Ανέπαφα από την αρχή έως τον Τελικό Αγώνα

Για το παγκόσμιο κύπελο 2018 FIFA World Cup Rus-
sia™, η Visa αποτελεί την αποκλειστική υπηρεσία 
πληρωμών σε όλα τα γήπεδα όπου είναι αποδεκτές 
οι πληρωμές με κάρτα. 

Μέσα στο στάδιο, οι οπαδοί έχουν τη δυνατότητα να 
πληρώνουν με ανέπαφες πιστωτικές ή χρεωστικές 
κάρτες Visa και να πραγματοποιούν mobile πληρωμές 
στα τερματικά ανέπαφων συναλλαγών. Η Visa 
προσφέρει επίσης στους φίλους του ποδοσφαίρου 
στη Ρωσία την ευκαιρία να αγοράζουν καινοτόμα 
προϊόντα για γρήγορες, εύκολες και χωρίς μετρητά 
εμπειρίες πληρωμών: 
                                                          
6.500 δαχτυλίδια πληρωμών
30.000 βραχιόλια πληρωμών
Αναμνηστικές προπληρωμένες κάρτες Visa για 
ανέπαφες πληρωμές



Για τα τελευταία νέα σχετικά με τις ενέργειες της Visa στο 
παγκόσμιο κύπελο FIFA World Cup™, λάβετε μέρος στη συζήτηση 
στο #PayLikeZlatan, συνδεθείτε με τη Visa στο @Visa_US ή στο 
@visagreece στα Facebook και Instagram, ακολουθήστε τα 31 
εκατομμύρια followers του Zlatan στο Instagram στο @iamzla-
tanibrahimovic ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Visa.
com ή Visa.gr. 

Η Visa Inc. (NYSE:V) αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις ψηφιακές 
πληρωμές. Αποστολή μας είναι να συνδέουμε τον κόσμο μέσω 
του πιο καινοτόμου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών 
– επιτρέποντας σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και οικονaομίες να 
αναπτυχθούν. Το προηγμένο μας παγκόσμιο δίκτυο επεξεργασίας 
συναλλαγών, το VisaNet, προσφέρει ασφαλείς και αξιόπιστες 
πληρωμές σε όλο τον κόσμο και καθιστά δυνατή τη διαχείριση 
περισσότερων των 65.000 συναλλαγών το δευτερόλεπτο. Η 
προτεραιότητα της εταιρείας στην καινοτομία αποτελεί καταλύτη 
για την ταχεία ανάπτυξη του εμπορίου μέσω οποιασδήποτε 
συσκευής και κινητήρια δύναμη πίσω από το όνειρο για ένα μέλλον 
χωρίς μετρητά για όλους, παντού. Καθώς ο κόσμος κινείται από 
την αναλογική στην ψηφιακή μορφή, η Visa παρέχει το brand, 
τα προϊόντα, τους ανθρώπους, το δίκτυο και την κλίμακα για να 
αναμορφώσει το μέλλον του εμπορίου. 





Αποσύρεται από την εθνική 
ο Ινιέστα μετά το Μουντιάλ

Ο Αντρές Ινιέστα θα αποσυρθεί 
από την εθνική ομάδα της 
Ισπανίας μετά τα τελικά του 
Μουντιάλ, το καλοκαίρι στα 
γήπεδα της Ρωσίας. Ο σταρ της 
Μπαρτσελόνα, 33 ετών πλέον, 
τόνισε πως το παγκόσμιο κύπελλο 
αναμένεται να είναι ο τελευταίος 
σταθμός του στη σπουδαία 
παρουσία του με τη φανέλα των 

«φούριας ρόχας»:

«Προς το παρόν και λόγω ηλικίας το 
Μουντιάλ της Ρωσίας μάλλον θα είναι ο 
τελευταίος σταθμός  στην  καριέρα  μου  
στην εθνική  ομάδα. 

Ολοι γνωρίζουν την αγάπη μου για την 
εθνική, αλλά ίσως είναι καλύτερα ν’ 
αποσυρθώ και να δοθεί η ευκαιρία σε 
νεότερους παίκτες.

Εζησε όλες τις χρυσές στιγμές της 
«Μπάρτσα» με αποκορύφωμα το 
ρεκόρ των έξι τίτλων μέσα σε έναν 
χρόνο (Champions League, νταμπλ 
στην Ισπανία, Παγκόσμιο Συλλόγων, 
Ευρωπαϊκό και Ισπανικό Σούπερ Καπ) 
το 2009, ενώ υπήρξε εξέχων στέλεχος 
της εθνικής Ισπανίας την εποχή της 
παντοκρατορίας της με δύο διαδοχικά 
Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα (EURO 
2008, EURO 2012) και ενδιάμεσα ένα 
Παγκόσμιο (Μουντιάλ 2010), το οποίο 
οι «φούριας ρόχας» το κατέκτησαν με 
δικό του γκολ στον τελικό.

Η Ισπανία έχει μεγάλα ταλέντα και 
περιμένουν να του δοθεί η ευκαιρία της 
εθνικής», τόνισε σχετικά ο Ισπανός άσος.

Στα 33 του χρόνια πλέον (ημερ. γεν. 11 
Μαΐου 1984), ο Αντρές Ινιέστα υπήρξε 
μέλος της χρυσής φουρνιάς της «Μασία» 
από τα 12.





Απίστευτο ποσό για σχολιασμό λίγων ημερών στα
γήπεδα της Ρωσίας θα εισπράξει ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι παρά 
το σχετικό ενδιαφέρον μεγάλων 
τηλεοπτικών καναλιών, ο Ζοσέ 
Μουρίνιο έδωσε τα χέρια με το 
κορυφαίο διεθνές ρωσικό δίκτυο 
«Russia Today».

  Για να πει το ΟΚ ο προπονητής της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα λάβει το 
απίστευτο ποσό του ενός εκατ. ευρω 
και αυτό μόνο για τέσσερις μέρες 
που θα βρεθεί στη διοργάνωση για 
σχολιασμό.



Το New Life είναι το μόνο 
ολοκληρωμένο Health Centre 
στην Λευκωσία. Πολυδιάστατο 
με όραμα να προσφέρει 
ποιοτικές υπηρεσίες στον χώρο 
της άσκησης, της υγείας, της 
ομορφιάς και της ψυχαγωγίας. 

Οι εγκαταστάσεις του New Life 
περιλαμβάνουν το Il Sportivo 
(γυμναστήριο & κολυμβητήριο), 
το κέντρο ιατρικής αισθητικής 
Oasi Rejuve και την καφετέρια 
Second Cup. 

Η κάθε υπηρεσία του New Life 
συμβάλλει στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πελατών 
μας.

Αποκτήστε μια νέα ζωή, πιο 
ποιοτική, πιο υγιεινή, πιο 
λαμπερή, με λιγότερο στρες, 
γίνετε μέλος του New Life.

NEW LIFE HEALTH CENTRE



Πλατινί: «Κάναμε ένα μικρό τέχνασμα 
στο Μουντιάλ του 1998»

Βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο 
έριξε ο Μισέλ Πλατινί.

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA αποκάλυψε πως η κλήρωση των 
ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 ήταν σχεδιασμένη 
έτσι ώστε να μην βρεθούν Γαλλία και Βραζιλία αντιμέτωπες πριν 
τον τελικό της διοργάνωσης.

Μιλώντας στο «France Bleu Sport» είπε: «Όταν φτιάχναμε το 
καλεντάρι της διοργάνωσης κάναμε ένα τρικ» και συνέχισε: 
«Το να αγωνιστούν η Γαλλία με τη Βραζιλία στον τελικό ήταν το 
όνειρο όλων. Προετοιμαζόμασταν επί έξι χρόνια για το Παγκόσμια 
Κύπελλο. Πως να μην κάναμε μία σκανδαλιά; Πιστεύετε ότι οι 
άλλοι δεν έχουν κάνει;».

Στην κλήρωση των ομίλων που πραγματοποιήθηκε, η Βραζιλία 
τοποθετήθηκε στον 1ο όμιλο με Νορβηγία, Μαρόκο και Σκωτία 
ενώ η διοργανώτρια Γαλλία ήταν στον 3ο όμιλο μαζί με Δανία, 
Νότια Αφρική και Σαουδική Αραβία. 

Σε περίπτωση που οι δύο ομάδες καταλάμβαναν την πρώτη θέση 
στους ομίλους τους (το οποίο και έκαναν), θα απέφευγαν στις 
κληρώσεις η μια την άλλη μέχρι τον τελικό.

Βέβαια, η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι νόμιμη, καθώς σύμφωνα 
με τους κανόνες της FIFA η κλήρωση πρέπει να είναι τυχαία.

Η συνέχεια είναι γνωστή, με τις δύο ομάδες να φτάνουν στον 
μεγάλο τελικό και την Γαλλία του Ζιντάν να διαλύει τους 
Βραζιλιάνους με 3-0.





Ο Γουίλ Σμιθ θα τραγουδήσει 
τον ύμνο του Μουντιάλ

O ΝEΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

TV11.net

O δημοφιλής 50χρονος καλλιτέχνης θα συνεργαστεί 
με τον Κολομβιανό τραγουδιστή της ρέγκε Νίκι Τζαμ 
και την Κοσοβάρα ποπ ερμηνεύτρια Έρα Ιστρέφι (σε 
παραγωγή του Diplo), παίρνοντας τη... σκυτάλη από 
την Σακίρα του 2010 στη Νότιο Αφρική και το δίδυμο 
Τζένιφερ Λόπεζ - Πίτμπουλ στην Βραζιλία το 2014, 
ενώ παράλληλα η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου 
ανακοίνωσε ότι σε αυτό το Μουντιάλ δεν θα 
κυκλοφορήσει επίσημο τραγούδι για τη συμμετοχή 
των «Τριών Λιονταριών» στη διοργάνωση.



Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα 
προετοιμάζεται για την συμμετοχή 
του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την 
«αλμπισελέστε» και πέρα από τις 
επιλογές του σε συλλογικό επίπεδο 
κλήθηκε να σχολιάσει την προτίμησή 
του προς την χώρα της Λατινικής 
Αμερικής και όχι την Ισπανία.
 
«Κάποιος μου είπε ότι αν είχα παίξει 
στην εθνική Ισπανίας θα είχα πάρει το 
Μουντιάλ. 

Όμως δεν μου πέρασε ποτέ από το 
μυαλό και για μένα δεν θα ήταν το ίδιο 
να το καταφέρω με την Αργεντινή. 
Με την πατρίδα μου θα ήταν κάτι 
μοναδικό.

Δικαιωμένος που επέλεξε να 
εκπροσωπεί την Αργεντινή 
στις εθνικές διοργανώσεις 
εμφανίστηκε σε δηλώσεις 

του ο Λιονέλ Μέσι.

Μέσι: «Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό μου η Εθνική Ισπανίας»
Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα, για 
την εθνική, για όλο το έθνος επεσήμανε 
αρχικά για να προσθέσει σχετικά με τις 
πιθανότητες της Αργεντινής: 

«Είμαστε σε έναν δύσκολο όμιλο. Η 
Ισλανδία έδειξε στο Euro πόσο δυνατή 
είναι, η Κροατία παίζει πολύ καλά και 
έχει δυνατό κέντρο, ενώ η Νιγηρία 
πάντα μας προκαλεί προβλήματα. 
Έχω μεγάλη πίστη στην ομάδα μας, 
διαθέτουμε παίκτες με ποιότητα και 
εμπειρία, αλλά πρέπει να είμαστε 
ήρεμοι και όχι να λέμε ότι πάμε να το 
πάρουμε γιατί είμαστε οι καλύτεροι. 
Γιατί αυτό δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή 
η Βραζιλία, η Ισπανία και η Γερμανία 
είναι οι καλύτερες ομάδες



Enjoy the games here!



The Pub that offers a New Night Club Experience - 
Karaoke every Thursday - DJ Every Friday & Saturday...and so much more!



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.

ΤΑ 100 ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ 

ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΠΡΙΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 

ΜΟΥΝΤΙΑΛ



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.

ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ;

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.



01

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 ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΑ 100 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΘΕ 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).



The company, Cyprus Trade & Tours Ltd, was established in 1943 and is one of the major travel agencies in Cyprus. Member of IATA 
since 1945, the company owns branch offices in Nicosia, the capital town of the island and a fully IATA branch at the terminal prem-
ises of the Larnaca International Airport.

The Company specializes in Corporate Travel Management (CTM), group travelling and personal leisure travelling, including booking 
of flights and hotels, as well as ground services and corporate consultation regarding trade affairs, exhibitions and conferences. Our 
travel consultants carry many years of experience and are very well educated within the travel agency sector.



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.



Το κύπελλο 
του Μουντιάλ  

παρουσιάστηκε δια 
χειρός Λόταρ Ματέου

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ήδη ξεκινήσει και 
το αντικείμενο του… πόθου είναι στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος. 
Μάλιστα, μεταφέρθηκε στη Ρωσία, όπου παρουσιάστηκε σε ειδική τελετή δια χειρός 
του πρώην Γερμανού ποδοσφαιριστή, Λόταρ Ματέους…

Η επιλογή του παλαίμαχου έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε σηκώσει το 
1990, στην Ιταλία με την Εθνική Γερμανίας, με τον Ματέους να δηλώνει: «Είμαι πολύ 
περήφανος που σας παρουσιάζω εδώ στην Μόσχα αυτό το ιδιαίτερο τρόπαιο. Από τις 
14 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου, η Ρωσία θα είναι το κέντρο του κόσμου». 

Αξίζει να σημειωθεί πως, το παρών στην συγκεκριμένη εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος 
της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν καθώς επίσης και εκπρόσωποι της FIFA και των χορηγών 
της διοργάνωσης.



Οι τελικές 23άδες των ομάδων.



Α’ Όμιλος
ΡΩΣΙΑ 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Ίγκορ 
Ακινφέεφ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), 
Βλάντιμιρ Γκαμπούλοφ (Μπριζ), 
Αντρέι Λουνιόφ (Ζενίτ Αγίας 
Πετρούπολης)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Φίοντορ 
Κουντριασόφ (Ρούμπιν Καζάν), 
Βλάντιμιρ Γκάρατ (Ρούμπιν 
Καζάν), Αντρέι Σεμιόνοφ (Αχμάτ), 
Σεργκέι Ιγκνασέβιτς (ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας), Ίλια Κουτέποφ (Σπαρτάκ 
Μόσχας), Ίγκορ Σμολνίκοφ (Ζενίτ 
Αγίας Πετρούπολης), Μάριο 
Φερνάντες (ΤΣΣΚΑ Μόσχας)

ΜΕΣΟΙ: Γιούρι Γκαζίνσκι 
(Κρασνοντάρ), Άντον Μιραντσούκ 
(Λοκομοτίβ Μόσχας), Αλεξάντρ 
Γκολόβιν (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Άλαν 
Τζαγκόεφ (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), 
Αλεξάντρ Ερόχιν (Ζενίτ Αγίας 
Πετρούπολης), Γιούρι Ζιρκόφ 
(Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης), 
Ρόμαν Ζόμπνιν (Σπαρτάκ 
Μόσχας), Ντάλερ Κουζιάεφ (Ζενίτ 
Αγίας Πετρούπολης), Αλεξάντρ 
Σαμέντοφ (Σπαρτάκ Μόσχας), 
Ντένις Τσερίσεφ (Βιγιαρεάλ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Άρτεμ Τζιούμπα 
(Άρσεναλ Τούλα), Αλεξέι 
Μίραντσουκ (Λοκομοτίβ Μόσχας), 
Φίοντορ Σμολόφ (Κρασνοντάρ)

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Μοχάμεντ 
Αλ Οβαϊς (Αλ Αχλί), Γιασέρ Αλ 
Μοσαϊλέμ (Αλ Αχλί), Αμπντουλάχ 
Αλ Μαγιούφ (Αλ Χιλάλ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Μανσούρ Αλ Χαρμπί 
(Αλ Αχλί), Γιασέρ Αλ Σαχρανί (Αλ 
Χιλάλ), Μοχάμεντ Αλ Μπουραϊκ 
(Αλ Χιλάλ), Μοτάζ Χαβσαβί (Αλ 
Αχλί), Οσάμα Χαβσαβί (Αλ Χιλάλ), 
Ομάρ Χαβσαβί (Αλ Νασρ), Αλί Αλ 
Μπουλαϊχί (Αλ Χιλάλ)

ΜΕΣΟΙ: Αμπντουλάχ Αλ Καϊμπαρί 
(Αλ Σαμπάμπ), Αμπντουλμαλίκ Αλ 
Καϊμπαρί (Αλ Χιλάλ), Αμπντουλά 
Οταϊφ (Αλ Χιλάλ), Ταϊσίρ Αλ Τζασίμ 
(Αλ Αχλί), Χουσαϊν Αλ Μογκαβί 
(Αλ Αχλί), Σαλμάν Αλ Φαράτζ 
(Αλ Χιλάλ), Μοχάμεντ Κανό (Αλ 
Χιλάλ), Χατάν Μπαχεμπρί (Αλ 
Σαμπάμπ), Σαλέμ Αλ Νταουσάρι 
(Αλ Χιλάλ), Γιάχια Αλ Σεχρί (Αλ 
Νασρ), Φαχάντ Αλ Μουβαλάντ (Αλ 
Ιτιχάντ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Μοχάμαντ Αλ 
Σαχλαβί (Αλ Νασρ), Μοχάναντ 
Ασίρι (Αλ Αχλί)

Αναλυτικά η αποστολή του Έκτορ 
Ραούλ Κούπερ:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Εσάμ Ελ 
Χανταρί (Αλ Ταγούν), Σερίφ 
Εκραμί (Αλ Αχλί Κάιρο), Μοχάμεντ 
Ελ Σεναουί (Αλ Αχλί Κάιρο)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Αλ Γκάμπρ (Γουέστ 
Μπρομ), Αχμέντ Ελμοχαμάντι 
(Άστον Βίλα), Ομάρ Γκαμπέρ (Λος 
Άντζελες Γκάλαξι), Μοχάμεντ 
Αμντέλ-Σαφί (Αλ Φατέχ), Αχμέντ 
Χεγκάζι (Γουέστ Μπρομ), Αχμέντ 
Φατχί (Αλ Αχλί Κάιρο), Σαάντ 
Σαμίρ (Αλ Αχλί Κάιρο), Μαχμούντ 
Χαμντί (Ζάμαλεκ), Αϊμάν Ασράφ 
(Αλ Αχλί Κάιρο)

ΜΕΣΟΙ: Σαμ Μορσί (Γουίγκαν) 
Ταρέκ Χαμέντ (Ζάμαλεκ), 
Μαχμούντ Καχραμπά (Αλ Ιτιχάντ), 
Ραμαντά Σομπχί (Στόουκ), 
Μοχάμεντ Ελνενί (Άρσεναλ), 
Σικαμπάλα (Αλ Ραέντ), Τρεζεγκέ 
(Κασίμπασα), Αμρ Ουάρντα 
(Ατρόμητος), Αμπνταλάχ Ελ Σαΐντ 
(Aλ Αχλί)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Μοχάμεντ Σαλάχ 
(Λίβερπουλ),  Μαρουάν Μοχσέν 
(Αλ Αχλί Κάιρο)

 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Φερνάντο 
Μουσλέρα (Γαλατάσαράι), Μαρτίν 
Σίλβα (Βάσκο ντα Γκάμα), Μαρτίν 
Καμπάνια (Ιντεπεντιέντε)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ντιέγκο Γοδίν 
(Ατλέτικο), Σεμπαστιάν Κοάτες 
(Σπόρτινγκ Λισαβόνας), Χοσέ 
Μαρία Χιμένες (Ατλέτικο 
Μαδρίτης), Μάξι Περέιρα (Πόρτο), 
Γκαστόν Σίλβα (Ιντεπεντιέντε), 
Μαρτίν Κάσερες (Λάτσιο), 
Γκιγιέρμο Βαρέλα (Πενιαρόλ),

ΜΕΣΟΙ: Νάιταν Νάντες (Μπόκα 
Τζούνιορς), Λούκας Τορέιρα 
(Σαμπντόρια), Ματίας Βεσίνο 
(Ίντερ), Ροντρίγκο Μπετανκούρ 
(Γιουβέντους), Κάρλος Σάντσες 
(Μοντερέι), Χιόρχιαν ντε 
Αρασκαέτα (Κρουζέιρο), Ντιέγκο 
Λαξάλτ (Τζένοα), Κριστιάν 
Ροντρίγκες (Πενιαρόλ), Χόναταν 
Ουρεταβισκάγια (Μοντερέι)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Κριστιάν Στουάνι 
(Τζιρόνα), Μάξι Γκόμες (Θέλτα), 
Έντινσον Καβάνι (Παρί Σεν 
Ζερμέν), Λουίς Σουάρες 
(Μπαρτσελόνα).

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ



B’ Όμιλος
ΙΣΠΑΝΙΑ

Τερματοφύλακες
Ντάβιντ Ντε Χέα (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ)
Κεπά Αριθαμπαλάγα (Αθλέτικ 
Μπιλμπάο)
Πέπε Ρέινα (Νάπολι)

Αμυντικοί
Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης)
Άλβαρο Οντριοθόλα (Ρεάλ 
Σοσιεδάδ)
Σέρχιο Ράμος (Ρεάλ Μαδρίτης)
Νάτσο (Ρεάλ Μαδρίτης)
Ζεράρ Πικέ (Μπαρτσελόνα)
Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Τσέλσι)
Νάτσο Μονρεάλ (Αρσεναλ)
Ζόρντι Άλμπα (Μπαρτσελόνα)

Μέσοι
Μάρκο Ασένσιο (Ρεάλ Μαδρίτης)
Ίσκο (Ρεάλ Μαδρίτης)
Λούκας Βάσκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης)
Αντρές Ινιέστα (Μπαρτσελόνα)
Σέρχιο Κόκε (Ατλέτικο Μαδρίτης)
Σαούλ Νίγκεθ (Ατλέτικο Μαδρίτης)
Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν 
Μονάχου)
Νταβίντ Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

Επιθετικοί
Ντιέγκο Κόστα (Ατλέτικο 
Μαδρίτης)
Ροντρίγκο (Βαλένθια)
Ιάγκο Άσπας (Θέλτα)

Ο Φερνάντο Σάντος ανακοίνωσε 
τους 23 παίκτες της πρωταθλήτριας 
Ευρώπης Πορτογαλίας στους 
οποίους θα στηριχτεί στο 
επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 
της Ρωσίας

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Άντονι Λόπεζ 
(Λιόν), Μπέτο (Γκιοζτεπε) και Ρούι 
Πατρίσιο (Σπόρτινγκ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Μπρούνο Αλβες 
(Ρέιντζερς), Σέντρικ Σοάρες 
(Σαουθάμπτον), Ζοσέ Φόντε 
(Νταλιάν Γιφάνγκ), Μάριο Ρουί 
(Νάπολι), Πέπε (Μπεσίκτας), 
Ραφαέλ Γκερέιρο (Ντόρτμουντ), 
Ρικάρντο Περέιρα (Πόρτο), 
Ρούμπεν Ντίας (Μπενφίκα)

ΜΕΣΟΙ: Αντριεν Σίλβα (Λέστερ), 
Μπρούνο Φερνάντες (Σπόρτινγκ), 
Ζοάο Μάριο (Γουέστ Χαμ), Ζοάο 
Μουτίνιο (Μονακό), Μανουέλ 
Φερνάντες (Λοκομοτίβ Μόσχας), 
Γουίλιαμ Καρβάλιο (Σπόρτινγκ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Αντρέ Σίλβα (Μίλαν), 
Μπερνάντο Σίλβα (Μάντσεστερ 
Σίτι), Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ 
Μαδρίτης), Τζέλσον Μάρτινς 
(Σπόρτινγκ), Γκονσάλο Γκουέδες 
(Βαλένθια), Ρικάρντο Κουαρέσμα 
(Μπεσίκτας).

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού 
(Τζιρόνα), Μουνίρ Ελ Κατζούι 
(Νουμάνθια), Αχμάντ Ρεντά 
Ταγκναούτι (Ιτιχάντ Τανγκέρ)

Αμυντικοί: Μεχντί Μπενατιά 
(Γιουβέντους), Μανουέλ ντα 
Κόστα (Μπασακσεχίρ), Ναμπίλ 
Ντιράρ (Φενέρμπαχτσε), Ασράφ 
Χακίμι (Ρεάλ Μαδρίτης), Χαμζά 
Μεντίλ (Λιλ), Ρομέν Σαΐς (Γουλβς)

Μέσοι: Γιουσέφ Αΐτ Μπενασέρ 
(Καέν), Σοφιάν Αμραμπάτ 
(Φέγενορντ), Γιουνές Μπελχαντά 
(Γαλατασαράι), Εμπαρέκ 
Μπουσούφα (Αλ Τζαζίρα), Καρίμ 
Ελ Αχμάντι (Φέγενορντ), Φαϊσάλ 
Φαΐρ (Χετάφε), Αμίν Χαρίτ (Σάλκε)

Επιθετικοί: Αζίζ Μπουχαντούζ 
(Ζανκτ Πάουλι), Χαλίντ 
Μπουταΐμπ (Μαλάτιασπορ), 
Νορντίν Αμραμπάτ (Λεγανές), 
Μεχντί Καρσελά (Σταντάρ Λιέγης), 
Αγιούμπ Ελ Καάμπι (Ρενεσάνς 
Μπερκάν), Χακίμ Ζιγέχ (Άγιαξ), 
Γιουσέφ Εν-Νεσιρί (Μάλαγα).

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Αλί 
Μπεϊρανβάντ (Περσέπολις), Ρασίντ 
Μαζαχερί (Ζομπ Αχάν Ισφαχάν), 
Αμιρ Αμπετζαντέχ (Μαρίτιμο)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Εχσάν Χατζισαφί 
(Ολυμπιακός), Ρουζμπέχ 
Τσεσιμι (Εστεγκλαλ), Μιλάντ 
Μοχαμαντί (Ακμάτ Γκρόζνι), 
Μορτέζα Πουραλιγκαντζί (Αλ 
Σαντ), Μοχαμάντ Ρεζά Κατζαντέχ 
(Ζομπ Αχάν Ισφαχάν), Πετζμάν 
Μονταζέρι (Ετσεγκλάλ), Μαζίντ 
Χοσεϊνι (Εστεγκλάλ), Ραμίν 
Ρεζαεϊάν (Οστάνδη)

ΜΕΣΟΙ: Μεχντί Τοράμπι (Σαϊπα 
Αλμπόρζ), Σαιντ Εζατολάχ (Αμκαρ 
Περμ), Μασούντ Σοτζαέι (ΑΕΚ), 
Ομίντ Εμπραχίμι (Εστεγκλάλ), 
Βαχίντ Αμίρι (Περσέπολις)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Καρίμ Ανσαριφάρντ 
(Ολυμπιακός), Σαμάν 
Γκόντος (Έστερσουντ), Ρεζά 
Γκουτσανετζχάντ (Χέρενφεϊν), 
Μεχντί Ταρέμι (Αλ Γκαράφα), 
Αλιρεζά Τζαχανμπαχς (Άλκμααρ), 
Σαρντάρ Αζμούν (Ρούμπιν Καζάν), 
Ασκάν Ντεζαγκάχ (Νότιγχαμ 
Φόρεστ).

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΜΑΡΟΚΟ ΙΡΑΝ



Γ’ Όμιλος
ΓΑΛΛΙΑ

Οι «εκλεκτοί» του Ντεσάμπ για 
την κορυφαία διοργάνωση του 
πλανήτη είναι οι ακόλουθοι:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Αλφόν 
Αρεολά (Παρί Σεν Ζερμέν), Ούγκο 
Λιορίς (Τότεναμ), Στιβ Μανταντά 
(Μαρσέιγ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Λούκας Εραντές 
(Ατλέτικο Μαδρίτης), Πρεσνέλ 
Κιμπέμπε (Παρί Σεν Ζερμέν), 
Μπενζαμέν Παβάρ (Στουτγκάρδη), 
Μπενζαμεν Μεντί (Μάντσεστερ 
Σίτι), Τζιμπίλ Σιντιμπέ (Μονακό), 
Αντίλ Ραμί (Μαρσέιγ), Σαμουέλ 
Ουμτιτί (Μπαρτσελόνα), Ραφαέλ 
Βαράν (Ρεάλ Μαδρίτης)

ΜΕΣΟΙ: Μπλες Ματουϊντί 
(Γιουβέντους), Ενγκολό Καντέ 
(Τσέλσι), Στίβεν Ενζονζί (Σεβίλη), 
Πολ Πογκμπά (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ), Κορεντέν Τολισό 
(Μπάγερν)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ολιβιέ Ζιρού 
(Τσέλσι), Αντουάν Γκριεζμάν 
(Ατλέτικο Μαδρίτης), Κιλιάν 
Εμπαμπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τομά 
Λεμάρ (Μονακό), Ναμπίλ Φεκίρ 
(Λιόν), Φλοριάν Τοβέν (Μαρσέιγ), 
Ουσμάν Ντεμπελέ (Μπαρτσελόνα)

Αναλυτικά οι επιλογές του Μπέρτ 
Φαν Μάρβαϊκ:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Μπραντ 
Τζόουνς (Φέγενορντ), Μάθιου 
Ράιαν (Μπράιτον), Ντάνιελ 
Βούκοβιτς (Γκενκ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Αζίζ Μπεχίτς 
(Μπουρσασπόρ), Μίλος 
Ντέγκενεκ (Γιοκοχάμα Μαρίνος), 
Μάθιου Γιούρμαν (Σουγουόν 
Μπλούγουινγκς), Τζέιμς Μέρεντιθ 
(Μίλγουολ), Τζος Ρίσντον 
(Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς), 
Τρεντ Σέινσμπερι (Γκρασχόπερς)

ΜΕΣΟΙ: Τζάκσον Ιρβάιν (Χαλ), 
Μίλε Γέντινακ (Άστον Βίλα), 
Ρόμπι Κρούζε (Μπόχουμ), Μάσιμο 
Λουόνγκο (Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς), 
Μαρκ Μίλιγκαν (Αλ Αχλί), Άαρον 
Μούι (Χάντερσφιλντ), Τομ Ρόγκιτς 
(Σέλτικ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ντάνιελ Αρζάνι 
(Μέλμπουρν Σίτι), Τιμ Κέιχιλ 
(Μίλγουολ), Τόμι Γιούριτς 
(Λουκέρνη), Μάθιου Λέκι (Χέρτα 
Βερολίνου), Τζέιμι Μακλάρεν 
(Χιμπέρνιαν), Άντριου Νάμπουτ 
(Ουράουα Ρεντ Ντάιαμοντς), 
Ντιμίτρι Πετράτος (Νιούκαστλ 
Τζετς)

Τερματοφύλακες: Πέδρο Γκαγιέσε 
(Βερακρούζ), Κάρλος Κασέδα 
(Βερακρούζ), Χοσέ Καρβάλιο 
(UTC).

Αμυντικοί: Λουίς Αντβίνκουλα 
(Λόμπος), Αλντο Κόρσο 
(Ουνιβερσιτάριο), Μιγκέλ 
Τραούκο (Φλαμένγκο), Κριστιάν 
Ράμος (Βερακρούζ), Αλμπέρτο 
Ροντρίγκες (Τζούνιορ), Μιγκέλ 
Αραούχο (Αλιάνσα Λίμα), Αντερσον 
Σανταμαρία (Πουέμπλα), Νίλσον 
Λογιόλα (Μελγκάρ).

Μέσοι: Εντισον Φλόρες 
(Άαλμποργκ), Πάολο Ουρτάδο 
(Γκιμαράες), Ρενάτο Τάπια 
(Φέγενορντ), Γιοσιμάρ Γιοτούν 
(Ορλάντο Σίτι), Πέδρο Ακίνο 
(Λεόν), Κριστιάν Κουέβα (Σάο 
Πάολο), Βίλμερ Καρταχένα 
(Βερακρούζ).

Επιθετικοί: Πάολο Γκερέρο 
(Φλαμένγκο), Αντρέ Καρίγιο 
(Γουότφορντ), Τζέφερσον 
Φαρφάν (Λοκομοτίβ Μόσχας), 
Άντι Πόλο (Πόρτλαντ), Ραούλ 
Ρουϊντιάς (Μορέλια).

Τερματοφύλακες: Κάσπερ 
Σμάιχελ, Φρέντρικ Ρένοβ, Γιόνας 
Λεσλ.

Αμυντικοί: Χένρικ Ντάλσγκαρντ, 
Σίμον Κιέρ, Αντρέας Κρίστενσεν, 
Γιάνικ Βέστεργκααρντ, Ματίας 
Ζάνκα Γιόργκενσεν, Γενς Λάρσεν, 
Γιόνας Κνούντσεν.

Μέσοι: Ουίλιαμ Κβιστ, Τόμας 
Ντιλέινι, Κρίστιαν Έρικσεν, Λάσε 
Σούνε, Μάικλ-Κρον Ντέλι, Λούκας 
Λεράγκερ.

Επιθετικοί: Γιουσούφ Πόουλσεν, 
Νικολάι Γιόργκενσεν, Πιόνε Σίστο, 
Κάσπερ Ντόλμπεργκ, Βίκτορ 
Φίσερ, Μάρτιν Μπρέιθγουέιτ, 
Αντρέας Κορνέλιους

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΠΕΡΟΥ ΔΑΝΙΑ



Δ’ Όμιλος
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Τερματοφύλακες: Σέρχιο Ρομέρο 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), 
Φράνκο Αρμάνι (Ρίβερ Πλέιτ), 
Ουιλφρέντο Καμπαγιέρο (Τσέλσι)

Αμυντικοί:Γκαμπριέλ Μερκάδο 
(Σεβίλλη)Φεντερίκο Φάσιο (Ρόμα)
Νικολάς Οταμέντι (Μάντσεστερ 
Σίτι)Κριστιάν Ανσάλντι (Τορίνο)
Νικολάς Ταγλιαφίκο (Άγιαξ)
Μάρκος Ρόχο (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ)

Μέσοι: Εβέρ Μπανέγα (Σεβίλλη)
Χαβιέρ Μαστσεράνο (He-
bei Fortune)Εδουάρδο Σάλβιο 
(Μπενφίκα)Λούκας Μπίγλια 
(Μίλαν)Άνχελ Ντι Μαρία (Παρί 
Σεν-Ζερμέν)Χιοβάνι Λο Τσέλσο 
(Παρί Σεν-Ζερμέν)Μανουέλ 
Λανσίνι (Γουέστ Χαμ)Μάξι Μέσα 
(Ιντεπεντιέντε)Κριστιάν Παβόν 
(Μπόκα Τζούνιορς)Μάρκος 
Ακούνια (Σπόρτινγκ)

Επιθετικοί: Λιονέλ Μέσι 
(Μπαρτσελόνα), Σέρχιο Αγκουέρο 
(Μάντσεστερ Σίτι), Γκονσάλο 
Ιγκουαΐν (Γιουβέντους), Πάουλο 
Ντιμπάλα (Γιουβέντους)

Τερματοφύλακες: Λοβρ Κάλινιτς 
(Γάνδη), Σούμπασιτς (Μονακό), 
Λιβάκοβιτς (Ντιναμό Ζάγκρεμπ).

Αμυντικοί: Βρσάλικο (Ατλέτικο 
Μαδρίτης), Τσόρλουκα 
(Λοκομοτίβ Μόσχας), Βίντα 
(Μπεσίκτας), Στρίνιτς (Μίλαν), 
Γεβντάι (Μπάγερ Λεβερκούζεν), 
Λόβρεν (Λίβερπουλ), Καλέτα-
Τσαρ (Σάλτσμπουργκ), Πίβαριτς 
(Ντιναμό Κιέβου).

Μέσοι: Μπρόζοβιτς (Ίντερ), 
Ράκιτιτς (Μπαρτσελόνα), Μόντριτς 
(Ρεάλ Μαδρίτης), Μπάντελ 
(Φιορεντίνα), Κόβασιτς (Ρεάλ 
Μαδρίτης), Μπράνταριτς (Ριέκα).

Επιθετικοί: Ρέμπιτς (Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης), Πιάτσα 
(Γιουβέντους), Κράμαριτς 
(Χόφενχαιμ), Νίκολα Κάλινιτς 
(Φιορεντίνα), Πέρισιτς (Ίντερ), 
Μάντζουκιτς (Γιουβέντους).

Τερματοφύλακες: Χάνες Θορ 
Χάλντορσον (Ρέιντζερς), Ρούναρ 
Αλεξ Ρούναρσον (Νόρτζελαντ), 
Φρέντερικ Σραμ (Ροκσάιντλ).

Αμυντικοί: Κάρι Αρνασον 
(Αμπερντίν), Αρι Φρέιρ Σκούλασον 
(Λόκερεν), Μπίρκιρ Μαρ Σέβαρσον 
(Βαλουρ), Σβέριρ Ίνγκι Ινγκασον 
(Ροστόφ), Χόρντουρ Μάγκνουσον 
(Μπρίστολ Σίτι), Χόλμαρ Ορν 
Εϊγιολφσον (Λέφσκι Σόφιας), 
Ράγκναρ Σίγκουρτσον (Ροστόφ).

Μέσοι: Γιόχαν Μπεργκ 
Γκούντμουντσον (Μπέρνλι), 
Μπίρκιρ Μπγιάρνασον 
(Άστον Βίλα), Αρνορ Ινγκβι 
Τραούστασον (Μάλμοε), Εμίλ 
Χάλφρεντσον (Ουντινέζε), 
Γκίλφι Σίγκουρτσον (Έβερτον), 
Όλαφουρ Ινγκι Σκούλασον 
(Καρντεμιρ Καραμπουκσπορ), 
Ρούκιρ Γκίσλασον (Σαντχάουσεν), 
Σάμουελ Φρίντγιονσον 
(Βαρελένγκα), Αρον Γκούναρσον 
(Κάρντιφ).

Επιθετικοί: Αλφρεντ 
Φινμπόγκασον (Αουγκσμπουργκ), 
Μπγιορν Μπέργκμαν Σίγκουρτσον 
(Ροστόφ), Γιον Ντάντι 
Μπόντβαρσον (Ρίντινγκ), Αλμπερτ 
Γκούντμουντσον (Αϊντχόφεν).

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Ικετσούκβου 
Εζένουα (Ενγίμπα), Ντάνιελ 
Ακπέγι (Τσίπα Γιουνάιτεντ), 
Φράνσις Ουζόχο (Λα Κορούνια)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Γουίλιαμ Εκόνγκ 
(Μπουρσασπόρ), Λέον 
Μπαλόγκουν (Μάιντς), Κένεθ 
Ομερούο (Κασίμπασα), Μπράιαν 
Ιντόβου (Αμκαρ Περμ), Τσιντόζι 
Αβάζιεμ (Ναντ), Αμπντουλάχι 
Σέχου (Μπουρσασπόρ), Έλντερσον 
Ετσιετζίλε (Σερκλ Μπριζ), Τάιρον 
Εμπουέχι (Ντεν Χάαγκ)

ΜΕΣΟΙ: Τζον Όμπι Μίκελ 
(Τιαντζίν Τέντα), Ογκένγι Ονάζι 
(Τραμπζονσπόρ), Τζον Όγκου 
(Χάποελ Μπερ Σεβά), Βίλφριντ 
Εντίντι (Λέστερ), Ογκενεκάρο 
Ετέμπο (Λας Πάλμας), Τζόελ Όμπι 
(Τορίνο)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Όντιον Ιγκάλο 
(Τσανγκτσούν Γιατάι), Αχμέντ 
Μούσα (ΤΣΣΚΑ Μόσχας), Βίκτορ 
Μόουζες (Τσέλσι), Άλεξ Ιβόμπι 
(Άρσεναλ), Κελέτσι Ιχεανάτσο 
(Λέστερ), Σιμεόν Νουάνκβο 
(Κροτόνε)

ΚΡΟΑΤΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΝΙΓΗΡΙΑ



E’ Όμιλος
ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Τερματοφύλακες: Άλισον Μπέκερ 
(Ρόμα), Έντερσον (Μαν. Σίτι), 
Κάσιο (Κορίνθιανς)

Αμυντικοί: Ντανίλο (Μάντσεστερ 
Σίτι), Τιάγκο Σίλβα (Παρί Σεν 
Ζερμέν), Ζοάο Μιράντα (Ίντερ), 
Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), 
Πέντρο Ζερομέλ (Γκρέμιο), 
Φιλίπε Λουίς (Ατλέτικο Μαδρίτης), 
Μαρσέλο (Ρεάλ Μαδρίτης), 
Φάγκνερ (Κορίνθιανς)

Μέσοι: Κασεμίρο (Ρεάλ 
Μαδρίτης), Φερναντίνιο 
(Μάντσεστερ  Σίτι), Ρενάτο 
Αουγκούστο (Μπέιγινγκ 
Γκουόαν), Παουλίνιο 
(Μπαρτσελόνα), Φρεντ (Σαχτάρ 
Ντόνετσκ), Ουίλιαν (Τσέλσι)

Επιθετικοί: Νεϊμάρ (Παρί Σεν 
Ζερμέν), Φελίπε Κοουτίνιο 
(Μπαρτσελόνα), Γκάμπριελ 
Ζεζούς (Μάντσεστερ Σίτι), Τάισον 
(Σαχτάρ Ντόνετσκ), Ντόουγκλας 
Κόστα (Γιουβέντους), Ρομπέρτο 
Φιρμίνιο (Λίβερπουλ)

Τερματοφύλακες: Ζόμερ 
(Γκλάντμπαχ), Εμβογκό (Λειψία), 
Μπούρκι (Μπορούσια Ντόρτμουντ)

Αμυντικοί: Λιχστάινερ 
(Γιουβέντους), Μουμπαντζέ 
(Τουλούζ), Ελβέντι (Γκλάντμπαχ), 
Ακαντζί (Μπορούσια Ντόρτμουντ), 
Λανγκ (Βασιλεία), Ροντρίγκες 
(Μίλαν), Τζουρού (Αντάλιασπορ), 
Σάερ (Ντεπορτίβο Λα Κορούνια)

Μέσοι: Φριούλερ (Αταλάντα), Τζάκα 
(Άρσεναλ), Μπεχράμι (Ουντινέζε), 
Ζούμπερ (Χόφενχαϊμ), Τζεμαϊλί 
(Μπολόνια), Ζέλσον Φερνάντες 
(Άιντραχτ Φρανκφούρτης), 
Ζακάρια (Γκλάντμπαχ), Σακίρι 
(Στόουκ Σίτι)

Επιθετικοί: Εμπολό (Σάλκε), 
Σεφέροβιτς (Μπενφίκα), 
Γκαβράνοβιτς (Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ), Ντρμιτς (Γκλάντμπαχ)

Τερματοφύλακες: Κέιλορ 
Νάβας (Ρεάλ Μαδρίτης), Πατρίκ 
Πέμπερτον (Αλαχουένσε), Λεονέλ 
Μορέιρα (Χερεδιάνο).

Αμυντικοί: Κριστιάν Γκαμπόα 
(Σέλτικ), Ίαν Σμιθ (Νόρκεπινγκ), 
Ρόναλντ Ματαρίτα (Νέα Υόρκη), 
Μπράιαν Οβιέδο (Σάντερλαντ), 
Όσκαρ Ντουάρτε (Εσπανιόλ), 
Τζιανκάρλο Γκονζάλες (Μπολόνια), 
Φρανσίσκο Κάλβο (Μινεότα), 
Κένταλ Γουάστον (Βανκούβερ), 
Τζόνι Ακόστα (Ριονέγκρο).

Μέσοι: Νταβίντ Γκουζμάν 
(Πόρτλαντ), Γελτσίν Τεχέδα 
(Λωζάνη), Τσέλσο Μπόρχες (Λα 
Κορούνια), Ράνταλ Αζοφέιφα 
(Χερεδιάνο), Ρόντνεϊ Γουάλας 
(Νέα Υόρκη), Κριστιάν Μπολάνος 
(Σαπρίσα), Μπράιαν Ρούιζ 
(Σπόρτινγκ Λισαβόνας).

Επιθετικοί: Ντανιέλ Κολίντρες 
(Σαπρίσα), Τζόελ Κάμπελ (Μπέτις), 
Τζόαν Βενέγας (Σαπρίσα), Μάρκο 
Ουρένα (Λος Αντζελες Γκάλαξι).

Η τελική 23άδα των «πλάβι»:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Βλάντιμιρ 
Στοϊκοβιτς (Παρτιζάν), Μάρκο 
Ντμίτροβιτς (Εϊμπάρ), Πρέντραγκ 
Ράικοβιτς (Μακάμπι Τελ Αβίβ).

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Αντόνιο Ρουκάβινα 
(Βιγιαρεάλ), Αλεξάνταρ 
Κολάροβ (Ρόμα), Μίλαν Ρόντιτς 
(Ερυθρός Αστέρας), Μπράνισλαβ 
Ιβάνοβιτς (Ζενίτ), Ούρος Σπάγιτς 
(Κράσνονταρ), Ντούσκο Τόσιτς 
(Γκουάνγκζου ΡΦ), Μίλος 
Βέλκοβιτς (Βέρντερ), Νικόλα 
Μιλένκοβιτς (Φιορεντίνα).

ΜΕΣΟΙ: Λούκα Μιλιβόγεβιτς 
(Κρίσταλ Πάλας), Νεμάνια Μάτιτς 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), 
Μάρκο Γκρούγιτς (Λίβερπουλ), 
Άντεμ Λιάγιτς (Τορίνο), Σεργκέι 
Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (Λάτσιο), 
Ντούσαν Τάντιτς (Σαουθάμπτον), 
Φίλιπ Κόστιτς (Αμβούργο), 
Άντριγια Ζίβκοβιτς (Μπενφίκα), 
Νεμάνια Ράντονιτς (Ερυθρός 
Αστέρας).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Αλεξάνταρ Μίτροβιτς 
(Φούλαμ), Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς 
(ΠΑΟΚ), Λούκα Γιόβιτς (Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης).

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ



ΣΤ’ Όμιλος
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Τερματοφύλακες: Μάνουελ Νόιερ 
(Μπάγερν Μονάχου), Μαρκ-Αντρέ 
τερ Στέγκεν (Μπαρτσελόνα), 
Κέβιν Τραπ (Παρί Σεν Ζερμέν).

Αμυντικοί: Ζερόμ Μπόατενγκ 
(Μπάγερν Μονάχου), Ματίας 
Γκίντερ (Γκλάντμπαχ), Γιόνας 
Χέκτορ (Κολωνία), Ματς Χούμελς 
(Μπάγερν Μονάχου), Γιόσουα 
Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), 
Μάρβιν Πλάτενχαρτ (Χέρτα 
Βερολίνου), Αντόνιο Ρίντιγκερ 
(Τσέλσι), Νίκλας Ζίλε (Μπάγερν 
Μονάχου).

Μέσοι: Γιούλιαν Μπραντ (Μπάγερ 
Λεβερκούζεν), Ιλκάι Γκιντογκάν 
(Μάντσεστερ Σίτι), Σάμι Κεντίρα 
(Γιουβέντους), Τόνι Κρόος 
(Ρεάλ Μαδρίτης), Μεζούτ Εζίλ 
(Άρσεναλ), Σεμπάστιαν Ρούντι 
(Μπάγερν Μονάχου), Λέον 
Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), 
Γιούλιαν Ντράξλερ (Παρί Σεν 
Ζερμέν).

Επιθετικοί: Μάριο Γκόμεζ 
(Στουτγκάρδη), Τόμας Μίλερ 
(Μπάγερν Μονάχου), Μάρκο Ρόις 
(Μπορούσια Ντόρτμουντ), Τίμο 
Βέρνερ (Λειψία).

Τερματοφύλακες: Χεσούς Κορόνα 
(Κρουζ Αζούλ), Γκιγιέρμο Οτσόα 
(Σταντάρ Λιέγης), Αλφρέδο 
Ταλαβέρα (Τολούκα).

Αμυντικοί: Έκτορ Μορένο 
(Σοσιεδάδ), Μιγκέλ Λαγιούν 
(Σεβίλλη), Ντιέγκο Ρέγιες (Πόρτο), 
Ούγκο Αγιάλα (Τίγκρες), Κάρλος 
Σαλσέδο (Άιντραχτ), Χεσούς 
Γκαγιάρδο (Πούμας), Έντσον 
Άλβαρες (Αμέρικα).

Μέσοι: Ραφαέλ Μάρκες 
(ελεύθερος), Χόναταν Ντος 
Σάντος (Λος Άντζελες Γκάλαξι), 
Αντρές Γουαρδάδο (Μπέτις), 
Έκτορ Ερέρα (Πόρτο), Μάρκο 
Φαμπιάν (Άιντραχτ).

Επιθετικοί: Ίρβινγκ Λοζάνο 
(Αϊντχόφεν), Χεσούς Μανουέλ 
Κορόνα (Πόρτο), Ραούλ Χιμένες 
(Μπενφίκα), Χαβιέρ Ερνάντες 
(Γουέστ Χαμ), Ορίμπε Περάλτα 
(Αμέρικα), Κάρλος Βέλα 
(Σοσιεδάδ), Τζιοβάνι Ντος Σάντος 
(Λος Άντζελες Γκάλαξι).

Τερματοφύλακες:1. Ρόμπιν Όλσεν 
(Κοπεγχάγη)12. Καρλ-Γιόχαν 
Γιόνσον (Γκινγκάμ)23. Κρίστοφερ 
Νόρντφελτ (Σουόνσι)

Αμυντικοί:2. Μίκαελ Λούστιγκ 
(Σέλτικ)3. Βίκτορ Λίντελoφ 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)4. 
Αντρέας Γκράνκβιστ (Κρασνοντάρ)
5. Μάρτιν Όλσον (Σουόνσι)6. 
Λούντβικ Αουγκούστινσον 
(Βέρντερ)14. Φίλιπ Χελάντερ 
(Μπολόνια)16. Έμιλ Κραφτ 
(Μπολόνια)18. Πόντους Γιάνσον 
(Λιντς)

Μέσοι: 7. Σεμπάστιαν Λάρσον 
(Χαλ)8. Άλμπιν Έκνταλ 
(Αμβούργο)10. Έμιλ Φόρμπεργκ 
(Λειψία)13. Γκούσταβ Σβένσον 
(Seattle Sounders FC)15. Όσκαρ 
Χίλιεμαρκ (Τζένοα)17. Βίκτορ 
Κλάεσον (Κρασνοντάρ)19. 
Μάρκους Ροντέν (Κροτόνε)21. 
Τζίμι Ντουρμάζ (Τουλούζ)

Επιθετικοί:9. Μάρκους Μπεργκ 
(Αλ-Αΐν)11. Γιον Γκουιντέτι 
(Αλαβές)20. Όλα Τοϊβόνεν 
(Τουλούζ)22. Άιζακ Τέλιν 
(Βάασλαντ-Μπέβερεν)

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Κιμ Σέουνγκ-
γκιού (Βίσελ Κόμπε), Κιμ Τζιν-
χιεόν (Σερέζο Οσάκα), Τσο Χιούν-
γου (Νταεγκού)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κιμ Γιούνγκ-γκουόν 
(Γκουανγκζού Εβεργκράντε), 
Τζανγκ Χιούν-σου (FC Τόκιο), 
Τζουνγκ Σέουνγκ-χιούν (Σάγκαν 
Τόσου), Γιούν Γιόνγκ-σουν 
(Σεονγκνάμ), Οχ Μπαν-σουκ 
(Τζεζού Γιουνάιτεντ), Κιμ Μιν-
γου (Σανγκτζού Σανγκμού), Παρκ 
Τζου-χο (Ουλσάν Χιουντάι), Χονγκ 
Τσουλ (Σανγκτζού Σανγκμού), 
Γκο Γιο-χαν (FC Σεούλ), Λι Γιόνγκ 
(Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς)

ΜΕΣΟΙ: Κι Σουνγκ-γιουένγκ 
(Σουόνσι), Τζουνγκ Γου-γιούνγκ 
(Βίσελ Κόμπε), Τζου Σε-γιόνγκ 
(Ασάν Μουγκούνγκχουα), Κου 
Τζα-τσέολ (Άουγκσμπουργκ), 
Λι Τζάε-σουνγκ (Τζεονμπούκ 
Χιουντάι Μότορς), Λι Σέουνγκ-γου 
(Βερόνα), Μουν Σέον-μιν (Ιντσεόν 
Γιουνάιτεντ)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Κιμ Σιν-γουκ 
(Τζεονμπούκ Χιουντάι Μότορς), 
Σον Χέουνγκ-μιν (Τότεναμ), 
Χουάνγκ Χι-τσαν (Σάλτσμπουργκ)

ΜΕΞΙΚΟ ΣΟΥΗΔΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ



Z’ Όμιλος
ΒΕΛΓΙΟ

Τερματοφύλακες: Τιμπό 
Κουρτουά (Τσέλσι), Σιμόν Μινιολέ 
(Λίβερπουλ), Κοέν Καστέελς 
(Βόλφσμπουργκ).

Αμυντικοί: Τόμπι Αλντερβάιρελντ, 
Γιαν Βερτόνχεν (Τότεναμ), 
Βενσάν Κομπανί (Μαν. Σίτι), 
Τόμας Βερμάελεν (Μπαρτσελόνα), 
Λοράν Σιμάν (Λος Άντζελες FC), 
Τόμας Μενιέ (Παρί), Ντεντρίκ 
Μπογιατά (Σέλτικ).

Μέσοι: Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μαν. 
Σίτι), Μούσα Ντεμπελέ (Τότεναμ), 
Αξέλ Βίτσελ (Τιαντζίν), Μαρουάν 
Φελαϊνί (Μαν. Γιουνάιτεντ), Γιανίκ 
Καράσκο (Ντάλιαν Γιφάνγκ), 
Νασέρ Σαντλί (Γουέστ Μπρομ), 
Λεάντερ Ντεντόνκερ (Άντερλεχτ), 
Τοργκάν Αζάρ (Γκλάντμπαχ), 
Γιούρι Τίλεμανς (Μονακό).

Επιθετικοί: Εντέν Αζάρ (Τσέλσι), 
Ντρις Μέρτενς (Νάπολι), Ρομέλου 
Λουκάκου (Μαν. Γιουνάιτεντ), 
Μισί Μπατσουαγί (Ντόρτμουντ), 
Αντνάν Γιανουζάι (Ρεάλ 
Σοσιεδάδ).

Τερματοφύλακες: Τζόρνταν 
Πίκφορντ (Έβερτον), Τζακ 
Μπάτλαντ (Στόουκ), Νικ Πόουπ 
(Μπέρνλι)

Αμυντικοί: Τζον Στόουνς 
(Μάντσεστερ Σίτι), Γκάρι 
Κέιχιλ (Τσέλσι), Φιλ Τζόουνς 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), 
Χάρι Μαγκουάιρ (Λέστερ), Κάιλ 
Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι), 
Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ 
(Λίβερπουλ), Άσλεϊ Γιανγκ 
(Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντάνι 
Ρόουζ (Τότεναμ), Κίραν Τρίπιερ 
(Τότεναμ)

Μέσοι: Έρικ Ντάιερ (Τότεναμ), 
Τζόρνταν Χέντερσον (Λίβερπουλ), 
Ντέλε Άλι (Τότεναμ), Ρούμπεν 
Λόφτους-Τσικ (Τσέλσι), Τζέσε 
Λίνγκαρντ (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ), Ραχίμ Στέρλινγκ 
(Μάντσεστερ Σίτι), Φαμπιάν 
Ντελφ (Μάντσεστερ Σίτι)

Επιθετικοί: Χάρι Κέιν (Τότεναμ), 
Τζέιμι Βάρντι (Λέστερ), Ντάνι 
Γουέλμπεκ (Άρσεναλ), Μάρκους 
Ράσφορντ (Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ)

Τερματοφύλακες: Χάιμε Πενέδο 
(Ντινάμο Βουκουρεστίου), Χοσέ 
Καλδερόν (Τσορίγιο), Άλεξ 
Ροντρίγκες (Σαν Φρανσίσκο)

Αμυντικοί: Μάικλ Αμίρ Μουρίγιο 
(Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς), Χάρολντ 
Κάμινγκς (Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς), 
Φιντέλ Εσκομπάρ (Νιου Γιορκ Ρεντ 
Μπουλς), Ρομάν Τόρες (Σιάτλ 
Σάουντερς), Αντόλφο Ματσάδο 
(Χιούστον Ντάιναμο), Έρικ Ντέιβις 
(Ντουνάσκα Στρέντα), Λουίς 
Όβαγε (Ολίμπια), Φελίπε Μπαλόι 
(Μουνισιπάλ)

Μέσοι: Γκαμπριέλ Γκόμες (Ατλέτικο 
Μπουκαραμάνγκα), Έντγκαρ 
Μπάρσενας (Ταπατσούλα), 
Αρμάντο Κούπερ (Ουνιβερσιδάδ 
ντε Τσίλε), Βαλεντίν Πιμεντέλ 
(Πλάσα Αμαδόρ), Αλμπέρτο 
Κιντέρο (Ουνιβερσιτάριο), Ανιμπάλ 
Γκοδόι (Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς), 
Χοσέ Λουίς Ροντρίγκες (Γάνδη ΙΙ)

Επιθετικοί: Μπλας Πέρες 
(Μουνισιπάλ), Γκαμπριέλ Τόρες 
(Ουατσιπάτο), Ισμαέλ Ντίας 
(Ντεπορτίβο Φαμπρίλ), Λουίς 
Τεχάδα (Σπορτ Μπόις), Αμπντιέλ 
Αρόγιο (Αλαχουελένσε)

Τερματοφύλακες: Φαρούκ Μπεν 
Μουστάφα (Αλ Σαμπάμπ), Μόες 
Χασέν (Σατορού), Αϊμέν Μαχλούθι 
(Αλ Μπάτεν).

Αμυντικοί: Ραμί Μπεντούι (Ετουάλ 
Σαχέλ), Γιόχαν Μπεναλουάν 
(Λέστερ), Σίαμ Μπεν Γιούσεφ 
(Κασίμπασα), Ντίλαν Μπροντ 
(Γάνδη), Ουσάμα Χαντάντι 
(Ντιζόν), Αλί Μααλούλ (Αλ Αχλί), 
Γιασίν Μεριά (Σφαξιέν), Χαμντί 
Ναγκές (Ζάμαλεκ).

Μέσοι: Μοχάμεντ Αμίν Μπεν 
Αμόρ (Αλ Αχλί), Γκαϊλέν Τσααλί 
(Εσπεράνς), Αχμέντ Χαλίλ (Κλαμπ 
Αφρικέν), Σαϊφεντίν Χαούι 
(Τρουά), Φεριάνι Σασί (Αλ Νασρ), 
Ελίς Σκχίρι (Μονπελιέ).

Επιθετικοί: Φακχρεντίν Μπεν 
Γιούσεφ (Αλ Ιτιχάντ), Σαμπέρ 
Χαλίφα (Κλαμπ Αφρικέν), Βαχμπί 
Κζαρζί (Ρεν), Ανίς Μπαντρί 
(Εσπεράνς), Μπασέμ Σραρφί 
(Νις), Ναΐμ Σλίτι (Ντιζόν).

ΑΓΓΛΙΑ ΠΑΝΑΜΑΣ ΤΥΝΗΣΙΑ



H’ Όμιλος
ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Μπάρτος 
Μπιαλκόβσκι (Ίπσουιτς), Λούκας 
Φαμπιάνσκι (Σουόνσι), Βόιτσεχ 
Στσέσνι (Γιουβέντους).

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Γιαν Μπέντναρεκ 
(Σαουθάμπτον), Μπάρτος 
Μπερεζίνσκι (Σαμπντόρια), Τιάγκο 
Τσιόνεκ (ΣΠΑΛ), Καμίλ Γκλικ 
(Μονακό), Άρτουρ Γεντζέιτσικ 
(Λέγκια), Μίχαλ Πάζνταν 
(Λέγκια), Λούκας Πίστσεκ 
(Ντόρτμουντ).

ΜΕΣΟΙ: Γιάκουμπ 
Μπλαστσικόβσκι 
(Βόλφσμπουργκ), Γιάτσεκ 
Γκοράλσκι (Λουντογκόρετς), 
Καμίλ Γκροσίτσκι (Χαλ), 
Γκρέγκορζ Κριχόβιακ (Γουέστ 
Μπρομ), Ράφαλ Κουρζάβα 
(Γκόρνικ Ζάμπρζε), Κάρολ Λίνετι 
(Σαμπντόρια) , Σλαβόμιρ Πέτσκο 
(Λέγκια Γκντανσκ), Ματσιέι 
Ρίμπους (Λοκομοτίβ Μόσχας), 
Πιότρ Ζελίνσκι (Νάπολι).

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ντάβιντ Κοβνάτσκι 
(Σαμπντόρια) Ρόμπερτ 
Λεβαντόβσκι (Μπάγερν), 
Αρκάντιους Μίλικ (Νάπολι), 
Λούκας Τεόντορτσικ (Άντερλεχτ)

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Αμπντουλαγέ Ντιαλό (Ρεν)
Καντίμ Ντιαγέ (Ορόγια)
Αλφρέντ Γκομί (ΣΠΑΛ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ
Καλιντού Κουλιμπαλί (Νάπολι)
Λαμίν Γκασαμά (Αλανιασπόρ)
Καρά Μποτζ (Άντερλεχτ)
Μούσα Βαγκέ (Έπεν)
Γιουσούφ Σαμπαλί (Μπορντό)
Σαλιού Σισέ (Βαλενσιέν)
Σαλίφ Σανέ (Αννόβερο)

ΜΕΣΟΙ
Παπέ Αλιούν Ντιαγέ (Στόουκ Σίτι)
Ιντρίσα Γκανα Γκεγέ (Έβερτον)
Σεϊκού Κουγιατέ (Γουέστ Χαμ)
Σεΐκ Ντογιέ (Μπέρμιγχαμ)
Αλφρέντ Ντιαγέ (Γουλβς)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ
Σαντιό Μανέ (Λίβερπουλ)
Κεϊτά Μπαλντέ Ντιαό (Μονακό)
Ντιαφρά Σακό (Ρεν)
Μούσα Κονατέ (Αμιάν)
Ισμαΐλα Σαρ (Ρεν)
Μπαγέ Νιάνγκ (Τορίνο)
Μούσα Σο (Μπουρσασπόρ)
Μάμε Μπιράμ Ντιούφ (Στόουκ 
Σίτι)

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Νταβίντ 
Οσπίνα (Άρσεναλ), Καμίλο 
Βάργκας (Ντεπορτίβο Κάλι), Χοσέ 
Φερνάντο Κουαδράδο (Όνσε 
Κάλδας)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ντάβινσον Σάντσες 
(Τότεναμ), Σαντιάγκο Άριας 
(Αϊντχόφεν), Φρανκ Φάμπρα
(Μπόκα Τζούνιορς), Κριστιάν 
Ζαπάτα (Μίλαν), Γέρι Μίνα 
(Μπαρτσελόνα), Χοάν Μοχίκα 
(Ζιρόνα), Όσκαρ Μουρίγιο 
(Πατσούκα)

ΜΕΣΟΙ: Χάμες Ροντρίγκες 
(Μπάγερν), Κάρλος Σάντσες 
(Εσπανιόλ), Ουιλμάρ Μπάριος 
(Μπόκα Τζούνιορς), Χέφερσον 
Λέρμα (Λεβάντε), Ματέους Ουρίμπε 
(Αμέρικα), Χουάν Φερνάντο 
Κιντέρο (Ρίβερ Πλέιτ), Αμπέλ 
Αγκιλάρ (Κάλι), Χουάν Γκιγιέρμο 
Κουαδράδο (Γιουβέντους)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ραδαμέλ Φαλκάο 
(Μονακό), Χοσέ Ισκιέρο 
(Μπράιτον), Κάρλος Μπάκα 
(Βιγιαρεάλ), Λουίς Μουριέλ 
(Σεβίλλη), Μιγκέλ Μπόρχα 
(Παλμέιρας)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ

Αναλυτικά η αποστολή του Ακίρα 
Νισίνο:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Εϊτζι 
Καβασίμα (Μετζ), Μασαάκι 
Χιγκασιγκούτσι (Γκάμπα Οσάκα), 
Κοσούκε Νακαμούρα (Κασίουα 
Ρεϊσόλ)

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Γιούτο Ναγκατόμο 
(Γαλατασαράι), Τομοάκι Μακίνο 
(Ουράουα Ρεντς), Ουατάρου 
Έντο (Ουράουα Ρεντς), Μάγια 
Γιοσίντα (Σαουθάμπτον), Χιρόκι 
Σακάι (Μαρσέιγ), Γκοτόκου Σακάι 
(Αμβούργο), Γκεν Σότζι (Κασίμα 
Άντλερς), Ναομίτσι Ουέντα 
(Κασίμα Άντλερς)

ΜΕΣΟΙ: Μακότο Χασέμπε 
(Αϊντραχτ Φρανκφούρτης), 
Κεϊσούκε Χόντα (Πατσούκα), 
Τακάσι Ινούι (Εϊμπάρ), Σίντζι 
Καγκάβα (Ντόρτμουντ), Χοτάρου 
Γιαμαγκούτσι (Σερέζο Οσάκα), 
Γκένκι Χαραγκούτσι (Φορτούνα 
Ντίσελντορφ), Τακάσι Ουσάμι 
(Φορτούνα Ντίσελντορφ), Γκάκου 
Σιμπασάκι (Χετάφε), Ριότα Οσίμα 
(Καουασάκι Φροντάλε)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Σίντζι Οκαζάκι 
(Λέστερ), Γιούγια Οσάκο (Βέρντερ 
Βρέμης), Γιοσινόρι Μούτο (Μάιντς)





Σκέψεις αποχώρησης 
από την Αργεντινή 
για τον Μέσι μετά το 
Μουντιάλ

Αναποφάσιστος όσον αφορά την αποχώρησή του από την 
εθνική ομάδα της Αργεντινής, εμφανίσθηκε ο Λιονέλ Μέσι. 
Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ρωτήθηκε σχετικά από την 
ισπανική εφημερίδα «Sport» και έδωσε μία απάντηση που 
κάθε άλλο παρά ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του.

«Θα εξαρτηθεί από την πορεία μας στο Μουντιάλ. Από το πόσο 
μακριά θα φθάσουμε και από το πώς θα ολοκληρώσουμε την 
πορεία μας στην διοργάνωση», δήλωσε ο αργεντίνος σούπερ 
σταρ και πρόσθεσε: «Προερχόμαστε από τρεις χαμένους 
τελικούς (σ.σ. δύο Κόπα Αμέρικα κι ένα Μουντιάλ) και έχουμε 
δεχθεί έντονη κριτική από τον Τύπο. Είναι αλήθεια, ότι 
περάσαμε δύσκολες στιγμές».

Η Αργεντινή συμμετέχει στον 4ο όμιλο και θα μπει στο 
Μουντιάλ στις 16 Ιουνίου με αντίπαλο την Ισλανδία, ενώ θ΄ 
ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με Κροατία και Νιγηρία.





Γιατί οι ομάδες 
της Αφρικής 
δεν μπορούν να 
διαπρέψουν στο 
Μουντιάλ;

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε 
που ο Πελέ προέβλεπε ότι ως το 2000 
θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου 
κάποια εθνική ομάδα από την Αφρική. 
Φτάνοντας αισίως στο Μουντιάλ του 
2018, που αρχίζει σε λίγες ημέρες στα 
γήπεδα της Ρωσίας, η πρόβλεψη εκείνη 
του παλαίμαχου Βραζιλιάνου σουπερστάρ 
κρίνεται -επιεικώς- άστοχη.

Είκοσι οκτώ χρόνια μετά το θαύμα του 
Καμερούν, που έφτασε στα προημιτελικά 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ιταλίας και 
«λύγισε» στην παράταση από την Αγγλία, 
καμία ομάδα της «Μαύρης Ηπείρου» 
δεν έχει καταφέρει να κάνει το βήμα 
παραπάνω. 

Η Σενεγάλη το 2002 και η Γκάνα το 2010 
έφτασαν επίσης στην οκτάδα και έχασαν 
επίσης στις λεπτομέρειες, από ομάδες που 
δεν μπορούν να θεωρηθούν «μεγαθήρια» 
(Τουρκία και Ουρουγουάη αντίστοιχα).

«Οταν ανέλαβα την Ακτή Ελεφαντοστού, 
είπα στον Ντιντιέ Ντρογκμπά: «Εχουμε 
μερικούς φανταστικούς παίκτες και 
μπορούμε να φτάσουμε μακριά στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο». Μου απάντησε: 
«Οχι, δεν μπορούμε»».

Ο Σβεν Γκόραν Ερικσον είναι ένας από τους 
πολλούς Ευρωπαίους προπονητές που 
κλήθηκαν να οδηγήσουν τις αφρικανικές 
ομάδες σε μία υπέρβαση. 

Πήρε μία εξαιρετικά ταλαντούχα ομάδα, 
με παίκτες που διέπρεπαν στα ευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο 
λόγος; «Με μία λέξη, οργάνωση. Υπήρχε 
ολικό χάος όταν ανέλαβα», λέει στο BBC 
ο πολύπειρος Σουηδός τεχνικός, ο οποίος 
θυμάται χαρακτηριστικά ένα φιλικό στην 
Ελβετία, πριν το Μουντιάλ του 2010: 

«Πήγαμε στα αποδυτήρια και δεν υπήρχαν 
φανέλες και εμφανίσεις, μία ώρα κι ένα 
τέταρτο πριν τη σέντρα. Ρώτησα πού είναι 
ο φροντιστής και μου είπαν πως έρχεται … 
Ήρθε 45 λεπτά πριν τον αγώνα και άφησε 
στο πάτωμα δύο τεράστιες τσάντες. 

Οι παίκτες έψαχναν να βρουν εμφανίσεις 
που να τους κάνουν … Λίγο πριν την 
προθέρμανση ένας παίκτης ήρθε και μου 
είπε ότι δεν μπορεί να παίξει. Τον ρώτησα 
«είσαι τραυματίας;» και μου λέει «όχι, ο 
φροντιστής ξέχασε τα παπούτσια μου»!».



Με την επιτυχία του Καμερούν να είναι 
πρόσφατη, αρκετοί ειδικοί τη δεκαετία του 
1990 πίστευαν πολύ στις δυνατότητες της 
Νιγηρίας. 

Οι «Υπεραετοί» κατέκτησαν το χρυσό 
μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Ατλάντα 
και το 1994 στο Μουντιάλ των ΗΠΑ 
πρώτευσαν στον όμιλο που συμμετείχε 
και η εθνική Ελλάδας, μπροστά από την 
Αργεντινή. 

«Εκείνη την περίοδο βρισκόμασταν στο 
κατώφλι. Φαινόταν ότι έρχεται η ώρα», 
επισημαίνει ο παλιός επιθετικός της 
Νιγηρίας, Πίτερ Οντεμβινγκί. 

«Σαφώς υπάρχει πλέον κάμψη», 
παραδέχεται ο ίδιος, που εκτιμά μάλιστα ότι 
οι χώρες της βόρειας Αφρικής βρίσκονται 
σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με την 
υποσαχάρια Αφρική, καθώς διαθέτουν πιο 
έξυπνους και ευέλικτους ποδοσφαιριστές.

Η παρουσία των αφρικανικών ομάδων στα 
Παγκόσμια Κύπελλα συχνά στιγματίζεται 
από αρνητικά εξωαγωνιστικά γεγονότα. 

Μόνο στη διοργάνωση του 2014, τρεις 
εκ των πέντε εκπροσώπων της «Μαύρης 
Ηπείρου», το Καμερούν, η Γκάνα και η 
Νιγηρία, αντιμετώπισαν τέτοιου είδους 
προβλήματα, που συνήθως εστιάζονται 
στην καταβολή των πριμ που έχουν τάξει 
στους παίκτες οι εθνικές ομοσπονδίες ή οι 
κυβερνήσεις των χωρών.

«Οι παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη 
έχουν συνηθίσει να πληρώνονται από 
τους συλλόγους στην ώρα τους, αλλά τα 
πράγματα μπορεί να να είναι διαφορετικά 
όταν παίζουν για την πατρίδα τους», 
δηλώνει στο BBC ο παλαίμαχος αμυντικός 
της Τυνησίας Ραντί Τζαϊντι, ο οποίος 
αγωνίστηκε στα Παγκόσμια Κύπελλα του 
2002 και του 2006.

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό, είναι η ευκολία 
με την οποία οι αφρικανικές ομοσπονδίες 
αλλάζουν προπονητές. 

Ο Τζαϊντι θυμάται χαρακτηριστικά την 
απόλυση του έμπειρου Γάλλου Ανρί 
Μισέλ, λίγο καιρό πριν την έναρξη του 
Μουντιάλ το 2002. «Τελικά δεν κερδίσαμε 
ούτε παιχνίδι στην Ιαπωνία», τονίζει ο 
άλλοτε ποδοσφαιριστής της Μπόλτον, της 
Μπέρμιγχαμ και της Σαουθάμπτον.

Εκτός από προπονητές, οι αφρικανικές 
ομάδες φέρνουν πλέον από την Ευρώπη 
και ποδοσφαιριστές, μετανάστες δεύτερης 
ή ακόμη και τρίτης γενιάς. 

Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η εθνική Μαρόκου που θα μετάσχει στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. 

Από τους 23 παίκτες της αποστολής, μόλις 
οι έξι έχουν γεννηθεί στη χώρα, η οποία 
παράλληλα διεκδικεί την ανάληψη της 
διοργάνωσης του 2026.



Fine or delicate in meaning or intent; difficult to perceive or 
understand: subtle irony. delicate or faint and mysterious: 

a subtle smile.



Στην 3η θέση των αρχισκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται από 
σήμερα ο Νεϊμάρ. Ο σούπερ σταρ της «Σελεσάο» σκόραρε στο φιλικό με την Αυστρία κι 
έφτασε αισίως τα 55 γκολ. Οσα ακριβώς έχει κι ο Ρομάριο.

Με δεδομένο ότι είναι μόλις 26 χρονών και έχει μπροστά του πολλά χρόνια καριέρας 
αλλά και φυσικά το επικείμενο Μουντιάλ, φαντάζει βέβαιο ότι θα ξεπεράσει τον Ρομάριο 
(σ.σ. χρειάζεται ένα γκολ) και θα βάλει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά.

Στη δεύτερη θέση στη λίστα με τα «βαριά πυροβολικά» της Εθνικής Βραζιλίας βρίσκεται 
ο Ρονάλντο με 62 και στην πρώτη ο θρυλικός Πελέ με 76. Οπερ σημαίνει ότι έχει 
ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Νεϊμάρ που χρειάζεται μόλις 21 γκολ.

Ο άσος της Παρί με την κατάρριψη του ρεκόρ ήταν λακωνικός: «Είμαι πάρα πολύ 
ευχαριστημένος που κατάφερα να πετύχω κάτι τέτοιο» τόνισε ο Βραζιλιάνος σούπερ 
σταρ.

Ο Νεϊμάρ των 
ρεκόρ: Έφτασε 
τα 55 γκολ στην 
εθνική Βραζιλίας





Στα γήπεδα της Ρωσίας για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο θα βρεθούν τουλάχιστον 
10.000 Βρετανοί φίλαθλοι

Από την Βρετανία θα ταξιδέψουν στη Ρωσία για να παρακολουθήσουν τους αγώνες 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου τουλάχιστον 10.000 φίλαθλοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν 
προμηθευτεί ήδη εισιτήρια για τη διοργάνωση. Η εκτίμηση αυτή έγινε από τον Βρετανό 
πρεσβευτή στη Μόσχα, Λόρι Μπρίστοου, στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, όπου 
τονίζει πως στόχος είναι να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των οπαδών και η 
διασκέδασή τους.
 
«Εργαζόμαστε για το γεγονός ότι θα έρθουν περίπου 10 χιλιάδες οπαδοί, για τη φάση 
των ομίλων. Οπωσδήποτε, ένας μεγάλος αριθμός» δήλωσε ο Μπρίστοου. Ο πρεσβευτής 
σημείωσε ότι «είναι αρκετά δύσκολο να ειπωθεί πόσοι ακριβώς Βρετανοί οπαδοί θα 
φτάσουν στη Ρωσία, καθώς δεν θα έρθουν μόνο Βρετανοί για να υποστηρίξουν την 
αγγλική ομάδα».

«Ο στόχος μας, η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι Βρετανοί οπαδοί θα 
διασκεδάσουν, θα απολαύσουν το τουρνουά, θα μείνουν ασφαλείς και θα επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους αφού θα έχουν διασκεδάσει στη Ρωσία» εξήγησε ο Μπρίστοου.



Ο πρώην βοηθός του Ρεχάγκελ δίνει τα δικά του 
προγνωστικά

Τις εκτιμήσεις του για το Παγκόσμιο Κύπελλο κατέθεσε ο Γιάννης Τοπαλίδης, μιλώντας στο 
Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Ο πρώην βοηθός του Ότο Ρεχάγκελ στον 
πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, αναφέρθηκε 
αρχικά στις χώρες που θεωρεί φαβορί για 
την κατάκτηση του τροπαίου.

«Η Γαλλία μου άρεσε πολύ επιθετικά στο 
πρόσφατο φιλικό που την είδα απέναντι στην 
Ιταλία (3-1). Με τους Αντουάν Γκριεζμάν, 
Κιλιάν Εμπαπέ και Ουσμάν Ντεμπελέ 
μπροστά, είναι πάρα πολύ γρήγορη και, 
αν παίξει ανοιχτά ο αντίπαλος, η Γαλλία θα 
κάνει… πάρτι. 

Φυσικά και η Βραζιλία είναι πολύ δυνατή. 
Την είδαμε και στο πρόσφατο φιλικό με την 
Κροατία. Ο Νεϊμάρ είναι μεγάλος παίκτης και 
η επιστροφή του θα τη βοηθήσει πολύ, όπως 
φάνηκε και κόντρα στους Κροάτες. Είναι ο 
παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά» 
τόνισε ο Τοπαλίδης και συνέχισε:

«Στην Αγγλία δίνουν τα τελευταία χρόνια 
το χαρακτηρισμό του «loser». Ωστόσο δεν 
συμφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό. 

Θυμόμαστε πως στο Μουντιάλ του 1986 
αποκλείστηκε από τον Ντιέγκο Μαραντόνα 
και «το χέρι του θεού». Σε άλλη διοργάνωση, 
αποκλείστηκε από την Ιταλία στα πέναλτι. 

Επίσης, κόντρα στη Γερμανία σε άλλο 
Παγκόσμιο Κύπελλο, θυμόμαστε δεν είχε 
μετρήσει καθαρό γκολ (σ.σ. στο σουτ του 
Φρανκ Λάμπαρντ η μπάλα είχε περάσει 
ολόκληρη τη γραμμή της εστίας του Μάνουελ 
Νόιερ τo 2010). Aν δεν είναι άτυχη, έχει 
ελπίδες.

Και το Βέλγιο με τους πολλούς αστέρες σε 
μεγάλους συλλόγους και η Αργεντινή με 
τον Λιονέλ Μέσι, θα είναι κάπου εκεί. Έχουν 
πιθανότητες να φτάσουν ως τον τελικό. 
Ωστόσο, η Ισπανία δίνεται ως πρώτο φαβορί 
και πράγματι έχει πολύ καλή ομάδα».

Στη συνέχεια, ο 56χρονος προπονητής, 
αναφερόμενος συγκεκριμένα στη 
Γερμανία και τον 6ο όμιλο, τόνισε πως 
η «νατσιονάλμανσαφτ» θα έχει αρκετά 
προβλήματα.

«Η Γερμανία βρίσκεται σε έναν δύσκολο 
όμιλο. Θα περάσει στην επόμενη φάση, 
ωστόσο τόσο το Μεξικό όσο και η Σουηδία θα 
δυσκολέψουν αρκετά την ομάδα του Γιοακίμ 
Λεβ. Πάντα η Γερμανία είναι μέσα στα 5-6 
φαβορί, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μου 
μοιάζει τόσο δυνατή όσο στην προηγούμενη 
διοργάνωση, το 2014» είπε αρχικά ο Γιάννης 
Τοπαλίδης και προσέθεσε για την εικόνα της 
παγκόσμιας πρωταθλήτριας:

«Την είδα στο φιλικό με την Αυστρία. Δεν 
ήταν και τόσο καλή. Υπάρχει και το θέμα 
με τον Μάνουελ Νόιερ. Από τη στιγμή που 
τον πήρε ο Λεβ, θα τον έχει βασικό. Οι 
συμπαίκτες του τον στηρίζουν και λένε πως 
είναι έτοιμος. 

Πρόκειται για τρομερό τερματοφύλακα, 
αλλά είναι μειονέκτημα το ότι έχει τόσους 
μήνες να δώσει επίσημο παιχνίδι».





Η γενέτειρα του Μέσι βάφτηκε στα χρώματα 
του Μουντιάλ

Οι χώρες των οποίων οι εθνικές ομάδες θα βρεθούν σε λίγες ημέρες στα γήπεδα 
της Ρωσίας ξεκινούν να… ζουν από τώρα σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κάπως έτσι συνέβη και στην πόλη Ροσάριο της Αργεντινής, που θέλησε να 
προετοιμάσει τους κατοίκους για τα όσα θα συμβούν στη Ρωσία, με την ελπίδα 
ότι η «αλμπισελέστε» θα φτάσει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο.Βέβαια, η 
συγκεκριμένη πόλη της Αργεντινής δεν θα μπορούσε να μην ζει «από κοντά» το 
Μουντιάλ, καθώς πρόκειται για τη γενέτειρα του μεγαλύτερου αστέρα αυτής της 
ομάδας: του Λιονέλ Μέσι.

Αφησε το γάμο και πήγε (όχι για… 
πουρνάρια, αλλά) για το Μουντιάλ! 

Ο λόγος για τον διεθνή Αυστραλό αμυντικό 
Τζος Ρίσντον, ο οποίος άφησε τη σύζυγό του 
μία ημέρα μετά το γάμο τους, προκειμένου να 
ταξιδέψει για την Τουρκία και να ενταχθεί στην 
προετοιμασία των «Socceroos» για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ρωσίας.

«Θέσαμε σε αναμονή τον μήνα του μέλιτος, 
αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τον κάνουμε 
μετά», πρόσθεσε ο Ρίσντον, ο οποίος είχε 
προγραμματίσει το γάμο του, παρότι γνώριζε 
ότι υπήρχε περίπτωση να κληθεί από τον Μπερτ 
Φαν Μάρβαϊκ για το Μουντιάλ.

«Η αλήθεια είναι ότι, όταν προγραμματίζαμε το 
γάμο μας, είχα στην άκρη του μυαλού ότι ήταν 
την ίδια εποχή με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ξέραμε ότι μπορεί να χρειαστεί να αναβάλλουμε 
το μήνα του μέλιτος. Η γυναίκα μου με 
υποστηρίζει πάντα και συνειδητοποιούσε τη 
θυσία που ήμουν έτοιμος να κάνω και τη θυσία 
που έπρεπε να κάνει εκείνη», υπογράμμισε ο 
Ρίσντον, ο οποίος έχει οκτώ συμμετοχές στην 
εθνική Αυστραλίας.





Με το 
«Φαινόμενο» 
πρωταγωνιστή 
η διαφήμιση της 
Βραζιλίας για το 
Μουντιάλ

Με πρωταγωνίστρια την Εθνική Βραζιλίας βγήκε η πρώτη μεγάλη διαφήμιση του 
Μουντιάλ.

Σε αυτό τόσο οι μεγάλοι αστέρες της «σελεσάο», όσο και απλός κόσμος κάνει αυτό 
που κάνουν οι Βραζιλιάνοι από μικρά παιδιά. Παίζουν ποδόσφαιρο. Παντού. Από 
γήπεδα, δρόμους μέχρι και στο… αεροδρόμιο.

Την παράσταση βέβαια κλέβει το αγαπημένο παιδί της Βραζιλίας, Ρονάλντο, με τον 
οποίο οι πέντε φορές κυπελλούχοι είχαν φτάσει τελευταία φορά στην κορυφή του 
κόσμου.

Λίγο πριν τη λήξη του σποτ, ένα από τα μελλοντικά αστέρια της Βραζιλίας υπενθυμίζει: 
«Το ποδόσφαιρο μας γεννήθηκε στους δρόμους, στα χωράφια, στο χορτάρι. Το 
ποδόσφαιρο μας εμπνέει τον κόσμο. Είμαστε γίγαντες από τη φύση μας. Αυτή η 
φανέλα έχει ιστορία».

Με αυτό το μήνυμα η «Σελεσάο» θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Ρωσίας προκειμένου 
να κατακτήσει το πολυπόθητο 6ο τρόπαιο.





Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σουηδίας 
ανακοίνωσε τους 23 παίκτες οι οποίοι θα 
φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο της 
χώρας τους στα γήπεδα της Ρωσίας.

 Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκονται οι 
γνωστοί στον ελληνικό χώρο Μάρκους 
Μπεργκ, Ρόμπιν Όλσεν, Τζίμι Ντουρμάζ 
και Όσκαρ Χίλιεμαρκ, ενώ εκτός έμειναν 
οι παίκτες της ΑΕΚ, Νίκλας Χουλτ και 
Γιάκομπ Γιόχανσον.

4. Αντρέας Γκράνκβιστ (Κρασνοντάρ)
5. Μάρτιν Όλσον (Σουόνσι)
6. Λούντβικ Αουγκούστινσον (Βέρντερ)
14. Φίλιπ Χελάντερ (Μπολόνια)
16. Έμιλ Κραφτ (Μπολόνια)
18. Πόντους Γιάνσον (Λιντς)

Μέσοι

7. Σεμπάστιαν Λάρσον (Χαλ)
8. Άλμπιν Έκνταλ (Αμβούργο)
10. Έμιλ Φόρμπεργκ (Λειψία)
13. Γκούσταβ Σβένσον (Seattle Sound-
ers FC)
15. Όσκαρ Χίλιεμαρκ (Τζένοα)
17. Βίκτορ Κλάεσον (Κρασνοντάρ)
19. Μάρκους Ροντέν (Κροτόνε)
21. Τζίμι Ντουρμάζ (Τουλούζ)

Επιθετικοί

9. Μάρκους Μπεργκ (Αλ-Αΐν)
11. Γιον Γκουιντέτι (Αλαβές)
20. Όλα Τοϊβόνεν (Τουλούζ)
22. Άιζακ Τέλιν (Βάασλαντ-Μπέβερεν)

Η αποστολή της Σουηδίας:

Τερματοφύλακες

1. Ρόμπιν Όλσεν (Κοπεγχάγη)
12. Καρλ-Γιόχαν Γιόνσον (Γκινγκάμ)
23. Κρίστοφερ Νόρντφελτ (Σουόνσι)

Αμυντικοί

2. Μίκαελ Λούστιγκ (Σέλτικ)
3. Βίκτορ Λίντελoφ (Μάντσεστερ 

Έντονο το 
«ελληνικό» 
χρώμα στην 
αποστολή της 
Σουηδίας για 
το Παγκόσμιο 
Κύπελλο



Σε 11 πόλεις, 12 
γήπεδα και… δύο 
ηπείρους το φετινό 
Μουντιάλ

Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία 
θα φιλοξενήσει το κορυφαίο 
τουρνουά, ενώ θα είναι επίσης το 
πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα 
διεξαχθεί σε περισσότερες από μία 
ηπείρους

Το Μουντιάλ 2018 ξεκινάει με την πρώτη 
σέντρα του την Πέμπτη το απόγευμα 
(18:00), με την συνάντηση της 
οικοδέσποινας Ρωσίας με την Σαουδική 
Αραβία.

Είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θα 
φιλοξενήσει το κορυφαίο τουρνουά, ενώ 
θα είναι επίσης το πρώτο Παγκόσμιο 
Κύπελλο 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.

Οι 11 πόλεις, που θα φιλοξενήσουν 
τους αγώνες:

Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, 
Αικατερίνενμπουργκ, Σότσι, Καζάν, 
Σαράνσκ, Βόλγκογκραντ, Ροστόφ, 
Σαμάρα, Νόβγκοροντ, Καλίνινγκαρντ.

Τα 12 στάδια που θα γίνουν οι αγώνες:

Συνολικά 5,32 δισ ευρώ στοίχισε στη 
Ρωσία η κατασκευή και ανακατασκευή 
των σταδίων του Μουντιάλ. 

Αυτά είναι τα γήπεδα που θα γίνουν οι 
αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης.

Kaliningrad Stadium (35.212), Volgograd 
Stadium (45.568), Ekaterinburg Stadium 
(35.696), Fisht Stadium (47.659), Kazan 
Arena (45.379), Nizhny Novgorod Stadi-
um (44.899), Luzhniki Stadium (81.000), 
Samara Stadium (44.918), Rostov-on-
Don Stadium (45.000), Spartak Stadi-
um (45.360), Saint Petersburg Stadium 
(68.134), Saransk Stadium (44.442).

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 64 αγώνες 
που θα γίνουν σε 12 γήπεδα που βρίσκονται 
σε 11 πόλεις.



«Χάος» στην Ισπανία: Απέλυσαν 
τον προπονητή της Εθνικής

«Ακριβά» πλήρωσε τη συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Τζουλέν Λοπετέγι.

Μια μέρα μετά την ανακοίνωση ότι ο Χουλέν Λοπετέγκι αναλαμβάνει τον πάγκο 
της Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, 
γνωστοποίησε την απόλυση του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο Κράσνονταρ, 
όπου βρίσκεται η προπονητική βάση των «φούριας ρόχας» ενόψει του Μουντιάλ της 
Ρωσίας.

Ο επικεφαλής της RFEF αποφάσισε την απομάκρυνση του ομοσπονδιακού τεχνικού, 
λόγω της συμφωνίας του με τη Ρεάλ, η οποία ανακοινώθηκε χθες (12/6), και παρά 
την προσπάθεια των αρχηγών της ομάδας, με επικεφαλής τον Σέρχιο Ράμος, να 
μεταπείσουν τον Ρουμπιάλες.



Ο Ιέρο στο 
«τιμόνι» της 
Ισπανίας για 
το Μουντιάλ

Ο παλιός άσος της «ρόχα» και της 
Ρεάλ, ο οποίος είχε καθήκοντα 
τεχνικού διευθυντή της εθνικής 
ομάδας, ανακοινώθηκε ως νέος 
ομοσπονδιακός προπονητής 
αντικαθιστώντας τον Τζουλέν 

Λοπετέγι

Ο Φερνάντο Ιέρο καλείται να… βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στην εθνική 
Ισπανίας, μετά την αποπομπή του Χουλέν Λοπετέγκι.

Ο παλιός άσος της «ρόχα» και της Ρεάλ, ο οποίος είχε καθήκοντα τεχνικού διευθυντή 
της εθνικής ομάδας, ανακοινώθηκε ως νέος ομοσπονδιακός προπονητής και θα 
καθοδηγήσει το συγκρότημα της Ιβηρικής Χερσονήσου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
της Ρωσίας, αρχής γενομένης από το ντέρμπι του 2ου ομίλου με την Πορτογαλία, 
την προσεχή Παρασκευή (15/6).

«Ο Φερνάντο Ιέρο αναλαμβάνει καθήκοντα εθνικού προπονητή για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο της Ρωσίας», αναφέρει στη λιτή ανακοίνωσή της η RFEF, η οποία θα 
παρουσιάσει τον 50χρονο Ιέρο σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Επισημαίνεται ότι ο Χουλέν Λοπετέγκι δεν μίλησε στους δημοσιογράφους στο 
Κράσονταρ, μετά την αποπομπή του από τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Λουίς 
Ρουμπιάλες. Ο πρώην πλέον ομοσπονδιακός τεχνικός της «ρόχα», και προπονητής 
της Ρεάλ, αναμένεται να κάνει δηλώσεις κατά την επιστροφή του στην Ισπανία.

Νωρίτερα, σε μια απόφαση που γέννησε 
πολλά ερωτήματα, η ισπανική ομοσπονδία 
ανακοίνωσε την απόλυση του Τζουλέν 
Λοπετέγι, μόλις μια μέρα μετά την πρόσληψη 
του για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.



Τα 10 ρεκόρ του Μουντιάλ 
που κινδυνεύουν στην 

Ρωσία

Το Μουντιάλ των δυο ηπείρων (Ασίας 
και Ευρώπης), συνολικού κόστους 16 
δισ. ευρώ, είναι το ακριβότερο όλων 

των εποχών

Αδειάζει η κλεψύδρα για την έναρξη του Μουντιάλ της Ρωσίας, που είναι 
προγραμματισμένη για το απόγευμα (18:00) της Πέμπτης, με την συνάντηση 
ανάμεσα στην οικοδέσποινα Ρωσία και την Σαουδική Αραβία, στο Luzhniki Sta-
dium της Μόσχας.

Το Μουντιάλ των δυο ηπείρων (Ασίας και Ευρώπης), συνολικού κόστους 16 δισ. 
ευρώ, που το καθιστά ως το ακριβότερο όλων των εποχών.

Οι 64 αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης, που θα ολοκληρωθεί επίσης στο Lu-
zhniki Stadium, θα φιλοξενηθούν σε 11 πόλεις και 12 στάδια και θα γίνουν για 
πρώτη φορά στην Ιστορία με την χρήση του Var (video assistant referee).

Ενα τουρνουά με τη συνολική αξία των 736 παικτών που έχουν δηλωθεί από 
τους προπονητές των 32 φιναλίστ, να φτάνει τα 12,6 δισ ευρώ και με την Γαλλία 
να παρουσιάζει το μεγαλύτερο μέσο όρο και την Ρωσία το μικρότερο (5,03).

Το Μουντιάλ της Ρωσίας, που θα μοιράσει επίσης στις 
32 φιναλίστ 344.000.000 ευρώ και έχει μπροστά 
του την πρόκληση της κατάρριψης δέκα περίεργων 
ρεκόρ. Ανάμεσά τους και ένα με κοινή αναφορά 
τους την εθνική Ελλάδας και δύο προπονητές της. 
Αυτά είναι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της FIFΑ:

1. 135 χρόνια και τρεις μήνες θα είναι η συνδυασμένη 
ηλικία των Οσκαρ Ταμπάρες και Φερνάντο Σάντος, 
εάν η Ουρουγουάη και η Πορτογαλία συναντηθούν 
στην πρώτη φάση των νοκ άουτ. Θα είναι ο ρεκόρ 
της μεγαλύτερης… αθροιστικής ηλικίας, για δύο 
προπονητές σε ένα παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Ένα ρεκόρ που κατέχουν τα 133 χρόνια και 9



μήνες του Οτο Ρεχάγκελ της εθνικής Ελλάδας και του Λαρς 
Λάγκερμπακ της Νιγηρίας, στη μεταξύ τους συνάντηση στη Νότια 
Αφρική το 2010.

2. 45 χρόνια και πέντε μήνες θα είναι η ηλικία του Αιγύπτιου 
τερματοφύλακα Εσάν Ελ-Χαραντί, εάν αγωνιστεί εναντίον της 
Ουρουγουάης. Ετσι εάν παίξει στη Ρωσία θα σπάσει το ρεκόρ του 
Φαρίντ Μοντραγκόν (43 χρόνια και τρεις μέρες) για να γίνει ο 
γηραιότερος παίκτης στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

3. 13 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου αήττητη: μεταξύ της ήττας 
4-2 στην Ουγγαρία στους προημιτελικούς του 1954 και της ήττας 
3-1 από την ίδια ομάδα στην φάση των ομίλων το ’66, είναι το 
ρεκόρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ανήκει στη Βραζιλία. Η 
τελευταία ήττα της Γερμανίας ήταν αυτή με 1-0 στην Ισπανία 
στους ημιτελικούς του 2010 και θα ξεκινήσει στη Ρωσία το 2018 
έχοντας μία αήττητη σειρά οκτώ αγώνων στο τουρνουά.

4. 6 γκολ ως αρχηγός είναι το ρεκόρ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 
που ανήκει στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Λιονέλ Μέσι θέλει τρία 
για να σπάσει το ορόσημο του πρώην προπονητή του.

5. 6 αγώνες χωρίς ήττα στο Παγκόσμιο Κύπελλο: αυτό είναι το 
ρεκόρ για την CONCACAF από το Μεξικό που καταγράφηκε στις 
ΗΠΑ το 1994 και τη Γαλλία το 1998. Η Κόστα Ρίκα, που δεν έχασε 
κανέναν από τους πέντε αγώνες της στη Βραζιλία το 2014, θα 
ισοφαρίσει εάν αποφύγει την ήττα εναντίον της Σερβίας και θα το 
ξεπεράσει εάν κάνει το ίδιο και εναντίον της Βραζιλίας.

6. 5 γκολ σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα είναι αυτό που μπορεί να 
παρουσιάσει ο Τόμας Μίλερ και να γίνει ο πρώτος παίκτης που το 
καταφέρνει. Ο 28χρονος, που ακολουθεί τον συμπατριώτη του 
Μίροσλαβ Κλόζε και τον Περουβιανό Τεόφιλο Κουμπίγιας, μόνοι 
που έχουν σκοράρει πάνω από τέσσερις φορές σε πολλαπλές 
εκδόσεις του τουρνουά. Ο Κλόζε, με 16 συνολικά, κρατά το ρεκόρ 
με τα περισσότερα γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Μίλερ να 
είναι στα έξι.

7. Σε 5 Παγκόσμια Κύπελλα θα αγωνιστεί ο Ράφα Μάρκες και θα 
είναι ο τρίτος παίκτης που το καταφέρνει αλλά και ο δεύτερος 
Μεξικανός. Ο Αντόνιο Καρμπαχάλ και ο Γερμανός Λόταρ Ματέους 
το είχαν καταφέρει πριν, ενώ ο Τζανλουίτζι Μπουφόν πήγε σε 
πέντε Παγκόσμια Κύπελλα, αλλά δεν αγωνίστηκε στη Γαλλία το 
1998.

8. 5 συνεχόμενες ισοπαλίες σε Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το ρεκόρ 
που παρουσίασε το Βέλγιο για το 1998 και το 2002. Η Κόστα 
Ρίκα έχει ήδη τρεις στις ισάριθμες τελευταίες συναντήσεις της στη 
Βραζιλία το 2014.

9. Σε 4 Παγκόσμια Κύπελλα θα έχουν σκοράρει ο Αυστραλός Τιμ 
Κέιχιλ, ο Ράφα Μάρκες του Μεξικού και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 
εάν τα καταφέρουν στη Ρωσία. Ούβε Ζέλερ, Πελέ και Μίροσλαβ 
Κλόζε είναι οι μόνοι που έχουν σκοράρει σε περισσότερα από τρία 
τουρνουά.

10. 3 θα είναι εκείνοι που θα έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο 
Κύπελλο ως παίκτες και προπονητές εάν ο Ντιντιέ Ντεσάμπ 
οδηγήσει την Γαλλία στην κορυφή του κόσμου. Ο πρώην αμυντικός 
μέσος, ο οποίος πανηγύρισε με τη χώρα του τον τίτλο το 1998, θα 
ισοφαρίσει τον Μάριο Ζάγκαλο και τον Φραντς Μπεκενμπάουερ.





Μουντιάλ: Οι 26 
αναμετρήσεις 
που κρίθηκαν 
στα πέναλτι

Μέχρι στιγμής 26 αναμετρήσεις έχουν καταλήξει στα πέναλτι στην ιστορία των 
Παγκοσμίων Κυπέλλων. Βέλγιο, Παραγουάη και Νότια Κορέα έχουν 100% επιτυχία 

από την άσπρη βούλα, μιας και δεν έχουν αστοχήσει ποτέ έχοντας 5/5



Ρώσικη ρουλέτα, η ψυχοφθόρος διαδικασία των πέναλτι που 
αγαπάνε ή μισούν οι ομάδες! 

Η στιγμή που στέρησε στην Ελλάδα το 2014 την ευκαιρία να 
περάσει στα προημιτελικά του Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Μέχρι στιγμής 26 αναμετρήσεις έχουν καταλήξει στα πέναλτι 
στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Βέλγιο, Παραγουάη και 
Νότια Κορέα έχουν 100% επιτυχία από την άσπρη βούλα, μιας και 
δεν έχουν αστοχήσει ποτέ έχοντας 5/5. Αξιοσημείωτη είναι και 
η ευστοχία των Γερμανών, που έχουν εκτελέσει 18 πέναλτι και 
έχουν αστοχήσει μόλις σε 1, με ποσοστό 94,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στατιστικά οι ομάδες που 
ξεκινούν πρώτες την εκτέλεση των πέναλτι έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να νικήσουν (57,7%). 

Από τις 26 αναμετρήσεις που κρίθηκαν στα πέναλτι, μόλις δύο 
φορές χρειάστηκαν οι ομάδες να εκτελέσουν περισσότερα από τα 
πρώτα 5.

Ο τερματοφύλακας που έχει αποκρούσει τα περισσότερα πέναλτι 
είναι ο Σέρχιο Γκοϊκοετσέα. 

Ο Αργεντινός γκολκίπερ έπιασε τρία απέναντι στη Γιουγκοσλαβία 
το 1990 στα προημιτελικά και δύο στα ημιτελικά της ίδιας 
διοργάνωσης, με την Ιταλία. 

Η εστία του Κλαούντιο Ταφαρέλ (Βραζιλία) έχει μείνει 6 φορές 
ανέπαφη, αλλά δύο πέναλτι κατέληξαν άουτ. 

Στην 3η θέση βρίσκεται ο Χάραλντ Σουμάχερ (Δυτική Γερμανία) 
έχοντας αποκρούσει τέσσερα πέναλτι.

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις που κρίθηκαν στα 
πέναλτι:

Χρονιά Αγώνας Σκορ

1982 Δ. Γερμανία – Γαλλία 3-3 (5-4)
1986 Γαλλία – Βραζιλία 1-1 (4-3)
Δ. Γερμανία – Μεξικό 0-0 (4-1)
Βέλγιο – Ισπανία 1-1 (5-4)
1990 Ιρλανδία – Ρουμανία 0-0 (5-4)
Αργεντινή – Γιουγκοσλαβία 0-0 (3-2)
Αργεντινή – Ιταλία 1-1 (4-3)
Δ. Γερμανία – Αγγλία 1-1 (4-3)
1994 Βουλγαρία – Μεξικό 1-1 (3-1)
Σουηδία – Ρουμανία 2-2 (5-4)
Βραζιλία – Ιταλία 0-0 (3-2)
1998 Αργεντινή – Αγγλία 2-2 (4-3)
Γαλλία – Ιταλία 0-0 (4-3)
Βραζιλία – Ολλανδία 1-1 (4-2)
2002 Ισπανία – Ιρλανδία 1-1 (3-2)
Ν. Κορέα – Ισπανία 0-0 (5-3)
2006 Ουκρανία – Ελβετία 0-0 (3-0)
Γερμανία – Αργεντινή 1-1 (4-2)
Πορτογαλία – Αγγλία 0-0 (3-1)
Ιταλία – Γαλλία 1-1 (5-3)
2010 Παραγουάη – Ιαπωνία 0-0 (5-3)
Ουρουγουάη – Γκάνα 1-1 (4-2)
2014 Βραζιλία – Χιλή 1-1 (3-2)
Κόστα Ρίκα – Ελλάδα 1-1 (5-3)
Ολλανδία – Κόστα Ρίκα 0-0 (4-3)
Αργεντινή – Ολλανδία 0-0 (4-2)



Σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το Μουντιάλ του 2026 Η κοινή υποψηφιότητα 
των ΗΠΑ, του Μεξικού και 
του Καναδά επικράτησε 
εκείνης του Μαρόκου 
και επιλέχθηκε από το 
κογκρέσο της FIFA να 
φιλοξενήσει την τελική 
φάση του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου 2026

Η κοινή υποψηφιότητα των ΗΠΑ, του Μεξικού 
και του Καναδά επικράτησε εκείνης του 
Μαρόκου και επιλέχθηκε από το κογκρέσο 
της FIFA να φιλοξενήσει την τελική φάση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η υποψηφιότητα των τριών χωρών της 
CONMEBOL συγκέντρωσε 134 ψήφους, ενώ 
εκείνη της αφρικανικής χώρας 65 και υπήρξε 
και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένα 
Μουντιάλ θα διοργανωθεί τρεις χώρες (η 
μοναδική συνδιοργάνωση του παρελθόντος 
ήταν αυτή του 2002, σε Ιαπωνία και Νότια 
Κορέα), αν και το μεγαλύτερο μέρος των 
αγώνων θα γίνει στις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν 

φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 1994.  Το Μεξικό θα γίνει η πρώτη 
χώρα που θα υποδεχθεί το κορυφαίο 
ποδοσφαιρικό γενονός για τρίτη φορά, αφού 
είχε διοργανώσει τα Παγκόσμια Κύπελλα του 
1970 και του 1986, ενώ ο Καναδάς γίνεται 
για πρώτη φορά οικοδεσπότης.

Το Μουντιάλ του 2026 είναι το πρώτο που 
θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, αν και υπάρχει 
σε εκκρεμότητα το αίτημα κάποιων εθνικών 
ομοσπονδιών να ισχύσει η αύξηση από τη 
διοργάνωση του Κατάρ, το 2022.

Από τους 80 αγώνες που προβλέπονται με το 
νέο format, οι 60 θα γίνουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, 10 στο Μεξικό και 10 στον Καναδά. 

Ο τελικός θα φιλοξενηθεί στο 
«MetLife Stadium» του Νιου 
Τζέρσεϊ, έδρα των ομάδων Νιου 
Γιορκ Τζάιαντς και Νιου Γιορκ Τζετς 
του NFL.





O Zabivaka, ένας λύκος με αθλητική 
εμφάνιση και γυαλιά ηλίου, θα είναι η 
μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της 

Ρωσίας το 2018

Zabivaka στα ρωσικά σημαίνει «αυτός που 
σκοράρει» και κέρδισε την πλειοψηφία 
των προτιμήσεων στο σχετικό εθνικό 
διαγωνισμό, όπου συμμετείχαν πάνω από 

ένα εκατομμύριο Ρώσοι

Είναι σχέδιο της Εκατερίνα Μποτσάροβα και επελέγη 
με το 53% των ψήφων, έναντι μιας τίγρης (27%) και 
μιας γάτας (10%).

Η ιδέα για την χρησιμοποίηση μασκότ σε μία αθλητική 
διοργάνωση ανήκει στους Άγγλους, οι οποίοι την 
παρουσίασαν για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 
1966, του μοναδικού έως τώρα που διοργάνωσαν 
και κατέκτησαν. Τότε εμφάνισαν το συμπαθητικό 
λιοντάρι τους με το όνομα Willie, το οποίο ήταν το 
σημείο αναφοράς της διοργάνωσης. Η εικόνα του 
χρησιμοποιήθηκε σε κάθε προϊόν που θα μπορούσε 
να φέρει χρήματα (μπλούζες, στυλό, καπέλα και 
άλλα αντικείμενα). Από τότε δεν υπήρξε αθλητική 
διοργάνωση που να μην έχει την δική της μασκότ. 
Άλλες φορές ένα πρόσωπο, άλλοτε πάλι ένα ζώο, 
ένα αντικείμενο σημαντικό για την χώρα και τον 
αθλητισμό της. 

Στο Μεξικό το 1970 δέσποζε η μορφή του Huanito, 
ενός μικρού Μεξικανού με τεράστιο σομπρέρο και μία 
μπάλα κολλημένη στα πόδια του.



Στην Γερμανία το 1974 τα δύο πιτσιρίκια, ο Tip και Tap, ενώ 
στην Αργεντινή το 1978 ο μικρός Gauchito. 

Ένα μεγάλο πορτοκάλι με το όνομα Naranjito συνόδευσε τους 
αγώνες του ισπανικού Μουντιάλ το 1982, ενώ ο Huanito γίνεται 
Pique και αυτή την φορά δεν έχει μουστάκι στο Μουντιάλ του 
Μεξικού το 1986. 

Οι Ιταλοί το 1990 παρουσίασαν τον Ciao, ένα παιχνίδι τύπου 
λέγκο σε ανθρώπινο σχήμα, έναν ποδοσφαιριστή με κύβους που 
είχε τα χρώματα της χώρας, οι Αμερικανοί εμφάνισαν το 1994 
τον Striker, ένα σκύλο-ποδοσφαιριστή, οι Γάλλοι το 1998 τον 
Εθνικό τους κόκορα, με το όνομα Footix.

Το 2002 ήταν η παρέα των Spheriks, που αποτελούσαν την ομάδα 
Atmoball, με προπονητή τον Ato, και παίκτες τους Kaz και Nik, 
ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα η Γερμανία εμφάνισε τον Goleo 
VI, που κρατούσε την μπάλα Pille. Το 2010 ο Zakumi είναι μια 
λεοπάρδαλη σε κίτρινο και πράσινο χρώμα. Το όνομά του προήλθε 
από το ΖΑ (Νότια Αφρική) + kumi (δέκα), ενώ το 2014 η μασκότ 
του Μουντιάλ ήταν ένα αρμαντίλο με το όνομα Fuleco, το οποίο 
είναι ένα μείγμα των λέξεων Futebol (σ.σ. ποδόσφαιρο) και Eco-
logia (οικολογία).

Κι αν στο Μουντιάλ η αρχή έγινε από το 1966, στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες όλα ξεκίνησαν στο Μόντρεαλ το 1976, με τον συμπαθή 
κάστορα με το όνομα Amik.





Οι μεγάλοι απόντες του φετινού 
Μουντιάλ

Οι μεγάλοι απόντες του φετινού 
Μουντιάλ

Από τις 211 χώρες που υπάρχουν στην κατάταξη της FIFA, μόλις 32 θέσεις ήταν διαθέσιμες 
για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας. Ετσι, 179 χώρες θα λείπουν από την κορυφαία 

γιορτή του ποδοσφαίρου



Από τις 211 χώρες που υπάρχουν στην 
κατάταξη της FIFA, μόλις 32 θέσεις ήταν 
διαθέσιμες για το Παγκόσμιο Κύπελλο της 
Ρωσίας. Ετσι, 179 χώρες θα λείπουν από 
την κορυφαία γιορτή του ποδοσφαίρου.

Θα είναι ένα Μουντιάλ χωρίς την Ιταλία, 
πρωταθλήτρια κόσμου τέσσερις φορές, 
με απουσίες μόνο το 1930 και 1958, 
τις ΗΠΑ, που δεν έλειπαν από τελική 
φάση Μουντιάλ από το 1986, την Χιλή, 
που δεν απουσίαζε από το 2006, αλλά 
και τις Ολλανδία και Γκάνα, που δεν 
έλειψαν από το 2002. Στο Μουντιάλ της 
Ρωσίας δεν θα συμμετάσχουν οι τέσσερις 
πολυπληθέστερες χώρες στον κόσμο 
(Κίνα, Ινδία, ΗΠΑ, Ινδονησία) αλλά 
και οι τρεις αναδυόμενες αγορές του 
ποδοσφαίρου (Κατάρ, Κίνα, ΗΠΑ).

Ετσι, στο απουσιολόγιο του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου θα βρίσκονται μερικά 
εκπληκτικά ονόματα:

Τζανλουίτζι Μπουφόν (Ιταλία-
τερματοφύλακας): Είναι ένας από 
εκείνους τους λίγους παίκτες που είναι 
σχεδόν παγκοσμίως αγαπητός. Ο νικητής 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006 δεν θα 
εμφανιστεί στη Ρωσία καθώς η Ιταλία 
θα λείψει. Έχει αγωνιστεί από το 1998, 
οπότε το 2018 θα είναι πολύ παράξενα 
χωρίς αυτόν.

Γιαν Ομπλακ (Σλοβενία-
τερματοφύλακας): Ο Σλοβένος έχει 
εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους 
τερματοφύλακες στην Ευρώπη με την 

Ατλέτικο Μαδρίτης. Όμως η Σλοβενία του 
έδωσε την δυνατότητα να …γευθεί μόνο 
τέσσερις νίκες σε δέκα αγώνες κατά τη 
διάρκεια των προκριματικών και φυσικά 
να μείνει εκτός Μουντιάλ.

Φιρτζίλ Φαν Ντάικ (Ολλανδία-αμυντικός): 
Ο σπουδαίος κεντρικός αμυντικός της 
Λίβερπουλ, θα απουσιάσει εξαιτίας της 
αρνητικής παρουσίας της Ολλανδίας 
στα προκριματικά. Η «οράνιε» είχε τους 
ίδιους βαθμούς με την Σουηδία, που 
με καλύτερη διαφορά τερμάτων, της 
στέρησε μια ευκαιρία στα play-off.

Αντόνιο Βαλένσια (Ισημερινός-
αμυντικός): Ο Ισημερινός κατετάγη στην 
8η θέση ανάμεσα στις δέκα ομάδες της 
CONMEBOL. Το έθνος της Νότιας Αμερικής 
προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2014, αλλά η απουσία του από την 
Ρωσία στερεί το δικαίωμα εμφάνισης στον 
αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
Αντόνιο Βαλένθια. Πλησιάζει τις 100 
συμμετοχές για τη χώρα του, αλλά δεν 
θα προσθέσει κάποια ακόμα αυτό το 
καλοκαίρι.

Τζόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία-αμυντικός): 
Όπως ο Μπουφόν ανακοίνωσε τη διεθνή 
αποχώρησή του μετά την αποτυχία της 
Ιταλίας κατά της Σουηδίας. Αποτελεί 
βράχο για την Γιουβέντους αλλά και την 
Ιταλία για αρκετά χρόνια τώρα. Με την 
αποτυχία της Ιταλίας, ο Κιελίνι έχασε ίσως 
την τελευταία ευκαιρία να κερδίσει ένα 
Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν πολύ νεαρός 
για να βρίσκεται στους 23 της Ιταλία το 
2006.

Λορέν Κοσιελνί (Γαλλία-αμυντικός): Ο 
32χρονος Γάλλος στάθηκε απίστευτα 
άτυχος στον δεύτερο ημιτελικό του Europa 
League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, 
αποχωρώντας τραυματίας μόλις στο 
7΄, έχοντας υποστεί ρήξη αχίλλειου. Ο 
Γάλλος ομοσπονδιακός Ντιντιέ Ντεσάμπ 
παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μία πολύ 
μεγάλη απώλεια: «Είμαι πολύ λυπημένος 
για τον Λορέν, γιατί αυτό το Παγκόσμιο 
Κύπελλο ήταν επίσης μια πολύ σημαντική 
στιγμή γι’αυτόν στην καριέρα του και του 
εύχομαι πολλή δύναμη στην επιστροφή 
του, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει ακόμα 
κάποια σπουδαία πράγματα να δείξει».

Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία-
αμυντικός): Μαζί με Μπουφόν και Κιελίνι 
δημιουργεί ένα σχήμα …αμυντικής 
απουσίας στην Ρωσία. Ο Ιταλός αμυντικός 
χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μεγάλο 
βαθμό επειδή οι επιθετικοί δεν ήταν 
αρκετά δημιουργικοί για να σκοράρουν. 
Η Ιταλία δέχθηκε μόνο εννέα γκολ σε 
12 προκριματικούς αγώνες, οπότε το 
πρόβλημα δεν ήταν στην ανασταλτική 
λειτουργία. Ο Μπονούτσι είναι 30 ετών, 
οπότε εξακολουθεί να υπάρχει ελπίδα γι 
‘αυτόν ότι θα είναι έτοιμος να πάει στο 
Μουντιάλ του 2022.

Ντάνι Αλβες (Βραζιλία-αμυντικός): 
Ο 35χρονος Βραζιλιάνος ακραίος 
τραυματίστηκε στο γόνατο σε αγώνα της 
Παρί ΣΖ, ένα μήνα πριν από την έναρξη 
του τουρνουά και χάνει την τελευταία του 
μάλλον ευκαιρία να αγωνιστεί και ίσως να 
πανηγυρίσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.



Νταβίντ Αλάμπα (Αυστρία-αμυντικός): 
Ο αριστερός οπισθοφύλακας της 
Μπάγερν κέρδισε τόσα πολλά σε επίπεδο 
συλλόγων, αλλά ο χρόνος με την εθνική 
ομάδα του ήταν άγονος. Η μοναδική 
μεγάλη εμπειρία για τον Αλάμπα ήταν 
το Euro 2016, που τελείωσε με γρήγορο 
αποκλεισμό. Η Αυστρία δεν έχει φτάσει 
σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998, ενώ 
δεν έχει προκριθεί από τους ομίλους μετά 
από το 1982. Και αυτό είναι απίθανο να 
αλλάξει.

Μάρκο Βεράτι (Ιταλία-μέσος): Είναι 
ένας από τους καλύτερους και πιο 
δημιουργικούς μέσους της Ιταλίας. 
Ηταν τιμωρημένος στο δεύτερο παιχνίδι 
ενάντια στη Σουηδία. Θα μπορούσε η 
Ιταλία να αντιμετωπίσει καλύτερα μια 
αμυντική ομάδα όπως αυτή της Σουηδίας 
αν ήταν διαθέσιμος ο άσος της Παρί ΣΖ; 
Αυτό παραμένει ένα μεγάλο.. αν. Αυτό 
που είναι σίγουρο, όμως, είναι ότι ο 
μόλις 25 ετών, Βεράτι θα πρέπει να είναι 
ακόμα στην κορυφή του όταν το επόμενο 
Παγκόσμιο Κύπελλο διεξαχθεί στο Κατάρ. 
Η Ιταλία πρέπει απλώς, εκείνη την φορά 
να πληροί τις προϋποθέσεις πρόκρισης.

Μιραλέμ Πιάνιτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη-
μέσος): Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη έκανε την 
πρώτη εμφάνισή της σε ένα Παγκόσμιο 
Κύπελλο το 2014 (είχε εμφανιστεί πριν ως 
Γιουγκοσλαβία). Ο αστέρας της, Μίραλεμ 
Πιάνιτς εντυπωσίασε στη Βραζιλία κατά τη 
διάρκεια των ομίλων. Δυστυχώς, ο μέσος 
της Γιουβέντους θα παρακολουθήσει 

αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ από την 
τηλεόραση. Η ικανότητα διείσδυσης του 
Πιάνιτς και οι ισχυρές μακριές πάσες του 
θα λείψουν πολύ.

Αρτούρο Βιδάλ (Χιλή-μέσος): Η Χιλή δεν 
κατάφερε την πρόκριση στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο αυτό το καλοκαίρι. Ο μέσος 
της Μπάγερν, από τους καλύτερους στα 
καθήκοντά του, ήταν παρών στα Μουντιάλ 
2010 και 2014. Στα 31 του χρόνια, θα 
έχει πιθανότητα και άλλη ευκαιρία για 
συμμετοχή στην κορυφαία διοργάνωση.

Μάρκερ Χάμσικ (Σλοβακία-μέσος): Ο 
30χρονος επιθετικός μέσος είναι αρχηγός 
τόσο της Νάπολι, όσο και της εθνικής 
ομάδας της Σλοβακίας. Ένας πραγματικός 
ηγέτης, που «βλέπει» γήπεδο, είναι 
δημιουργικός και έχει ικανότητα στο 
γκολ. Στις 5 Οκτωβρίου 2017, ο Χάμσικ 
πραγματοποίησε την 100η εμφάνισή του 
για την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, 
στην ήττα (1-0) από την Σκωτία.

Ναμπί Κειτά (Γουινέα-μέσος): Μετά την 
εμφάνιση της Λειψίας στην Bundesli-
ga την περασμένη σεζόν, ο Ναμπί Κειτά 
ήταν ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα 
στην Ευρώπη. Πήγε στην Λίβερπουλ την 
επόμενη σεζόν, αλλά δεν θα αγωνιστεί 
στη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι. Η Γουινέα 
δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο. Είχαν μια αξιοπρεπή ευκαιρία 
αυτή τη φορά, φτάνοντας στον τελικό 
γύρο, σε έναν όμιλο χωρίς παραδοσιακές 
αφρικανικές δυνάμεις. 

Κατάφερε όμως μόνο μία νίκη, και ο 
22χρονος, πρέπει να περιμένει τέσσερα 
χρόνια για μια άλλη ευκαιρία.

Κριστιάν Πούλισιτς (ΗΠΑ-μέσος): Η 
αποτυχία των ΗΠΑ, που δεν έλειπαν από 
τελική φάση Μουντιάλ από το 1986, να 
φτάσουν στη Ρωσία, στέρησε και από τον 
Πούλισιτς το δικαίωμα της παρουσίας. 
Ο 19χρονος μέσος της Ντόρτμουντ, 
θεωρείται ως η κορυφαία προοπτική 
ποδοσφαίρου για τις ΗΠΑ.

Άριεν Ρόμπεν (Ολλανδία-επιθετικός): 
Ο 33χρονος άσος της Μπάγερν δεν θα 
είναι στην Ρωσία. Όπως και η Ολλανδία, 
δεύτερη το 2010 και τρίτη το 2014. 
Σίγουρα θα είναι παράξενο ένα Παγκόσμιο 
Κύπελλο χωρίς την Ολλανδία.

Αλέξις Σάντσες (Χιλή-επιθετικός): Οι 
πρωταθλητές του Copa America έφτασαν 
κοντά, αλλά τελικά η Χιλή δεν κατάφερε 
την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
αυτό το καλοκαίρι. Κι ενώ ήταν από 
τα φαβορί για την πρόκριση. Ο Αλέξις 
Σάντσες είναι ένας από τους καλύτερους 
παίκτες και η απουσία του θα είναι 
σημαντική για πολλούς οπαδούς. Μεταξύ 
της Χιλής και της Άρσεναλ, ήταν πάντως 
μια απογοητευτική χρονιά.

Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ (Γκαμπόν-
επιθετικός): Ο κορυφαίος σκόρερ της 
Bundesliga της προηγούμενης σεζόν δεν 
έχει βρεθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο 
και μάλλον δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει 
αυτή την ευκαιρία. 



Η πατρίδα του Πιερ Εμερίκ, Γκαμπόν 
δεν ήταν ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
και δεν έχει το βάθος για να το κάνει. 
Ο Ομπαμεγιάνγκ είναι πιθανότατα ο 
σπουδαιότερος παίκτης της χώρας 
της Δυτικής Αφρικής. Η ταχύτητα 
και η ικανότητα που έχει στην τελική 
προσπάθεια, είναι παγκόσμιας κλάσης. 
Σίγουρα είναι κρίμα που θα χάσει αυτό το 
Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γκάρεθ Μπέιλ (Ουαλία-επιθετικός): Μετά 
τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο Euro 2016, 
η Ουαλία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει 
την πρόκριση στο Μουντιάλ της Ρωσίας. 
Ετσι θα λείψει και ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο MVP 
του τελικού Champions League, όταν 
στο Κίεβο με δύο γκολ, το πρώτο από 
τα καλύτερα στην Ιστορία, διαμόρφωσε 
τα δεδομένα του θριάμβου της Ρεάλ 
Μαδρίτης, φτάνοντας μάλιστα από τον 
πάγκο. Θα μας λείψουν, η ταχύτητά του, 
οι διεισδύσεις, τα εκπληκτικά σε δύναμη 
σουτ του.

Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς (Σουηδία-
επιθετικός): Η Σουηδία κατάφερε να 
προκριθεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας, 
αφήνοντας μάλιστα εκτός της Ιταλία. 
Όμως ο 36χρονος Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς, 
που είχε ανακοινώσει την διεθνή 
αποχώρησή του, μετά το Euro 2016, δεν 
θα ταξιδέψει στην Ρωσία. Ο επιθετικός 
των Λος Αντζελες Γκάλαξι θα το ήθελε, 
δηλώνοντας μάλιστα πριν ένα μήνα πως, 
δεν θα είναι το ίδιο Μουντιάλ χωρίς εκείνον, 
αλλά ο ομοσπονδιακός προπονητής της 
Σουηδίας Γιάνε Αντερσον, του «έκλεισε» 

δίνοντας εμπιστοσύνη και χώρο σε 
εκείνους που οδήγησαν την ομάδα στη 
Ρωσία, χωρίς να χρειαστεί επίσης να 
αλλάξει το παιχνίδι του.

Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία-επιθετικός): 
Ο 27χρονος επιθετικός της Λέστερ, 
γεννημένος στην Γαλλία, ήταν ο 
κορυφαίος Αφρικανός για το 2016. 
Παρών στο Μουντιάλ 2014, όπου έφτασε 
μέχρι τους «16» (αποκλείστηκε δύσκολα 
με 2-1 από την Γερμανία), αλλά δεν 
μπόρεσε να βρεθεί και στη Ρωσία, αφού 
η Αλγερία κατέλαβε την τελευταία θέση 
στον (τέταρτο) όμιλό της.

Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία-επιθετικός): 
Η τέταρτη κατάκτηση του Champi-
ons League δεν συγκίνησε τον Ντιντιέ 
Ντεσάν. Η απόφαση αποκλεισμού από 
την εθνική για τον μπενζεμά, ισχύει από 
τον Νοέμβριο του 2015, με την γνωστή 
«ροζ υπόθεση» κα ο 30χρνος επιθετικός 
της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να 
απέχει πολύ από την επιστροφή του. Ο 
προπονητής περιγράφει την απουσία του 
ως απαραίτητη για την «ισορροπία» της 
ομάδας του.





Από τον Βέρνερ 
στον Μπαπέ, τα… 
αστεράκια του 
Μουντιάλ



Το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία, θα 
αποτελέσει και την σκηνή παρουσίασης 
των αστέρων, που θα λάμψουν και θα 
πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια.

Παίκτες που θα κυριαρχήσουν στο 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συγκεντρώνοντας 
πάνω τους προσοχή και ενδιαφέρον από 
παράγοντες ομάδων και μάνατζερ. Ποιοι 
θα είναι αυτοί; Εκείνοι που σε μικρή 
ηλικία, κάτω των 23 ετών, θα αντέξουν 
την πίεση και θα λάμψουν;

Όπως για παράδειγμα, συνέβη με τον 
Χάμες Ροντρίγες, πριν από τέσσερα 
χρόνια στο Μουντιάλ της Βραζιλίας.

Σίγουρα πάντως, κάποια από αυτά 
αστέρια, θα… προσγειωθούν πάνω σε 
μεγάλα συμβόλαια μετά από αυτό το 
Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τίμο Βέρνερ (Γερμανία-Λειψία-
επιθετικός-22 ετών): Ο Γερμανός είναι 
ένας από τους νέους παίκτες που θα 
μπορούσαν να γίνουν πρωτοσέλιδο στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία. Είναι 
από τους πολλά υποσχόμενους νέους 
παίκτες στο Μουντιάλ, ίσως εκείνος που 
θα μπορούσε να κάνει το μεγαλύτερο 
άλμα από όλους. Μεταξύ των ομάδων 
που φέρονται ότι ενδιαφέρονται για τον 
άσο της Λειψίας είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Λίβερπουλ.

Στην ηλικία των 17 ετών και 4 μηνών, 
έγινε ο νεότερος παίκτης που έπαιξε ποτέ 
στην πρώτη ομάδα της Στουτγκάρδης. 
Μπορεί επίσης να γίνει ο νεότερος που 
θα φτάσει 100 και 150 παιχνίδια στην 
Bundesliga. Έπαιξε για τις γερμανικές 
εθνικές ομάδες νέων από U15 έως U21, 
σημειώνοντας 34 γκολ σε 48 αγώνες. 
Κέρδισε το τρόπαιο «Golden Boot» στο 
Κύπελλο Συνομοσπονδιών του 2017. Ο 
Βέρνερ υπέγραψε με τη Λειψία το 2016 
και σημείωσε 21 γκολ την εφετινή σεζόν, 
συμπεριλαμβανομένου ενός γκολ στην 
ιστορική νίκη με 2-1 νίκη επί της Μπάγερν, 
αφού ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία 
της Λειψίας που νίκησε τον γίγαντα της 
Bundesliga.

Μάρκο Ασένσιο (Ισπανία-Ρεάλ Μαδρίτης- 
μέσος- 22 ετών): Γιος Ισπανού πατέρα 
και Ολλανδέζας μητέρας, που πέθανε 
όταν ο Ασένσιο ήταν 15 ετών. Ο 
ταλαντούχος αυτός μέσος ήταν αστέρι 
σε όλες τις εθνικές ομάδες της Ισπανίας. 
Πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης το 2014, ως 
18χρονος, αλλά πέρασε τα πρώτα χρόνια 
δανεικός στη Μαγιόρκα. Αυτή τη σεζόν, 
σημείωσε τέσσερα γκολ και είχε τέσσερις 
ασίστ σε 17 παιχνίδια. Οι επικριτές λένε 
ότι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, 
αλλά είναι αποφασισμένος στη Ρωσία 
να αποδείξει ότι οι αμφισβητίες κάνουν 
λάθος. Ο πατέρας και ο αδερφός του 
αγωνίστηκαν επίσης στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο.

Ροντρίγκο Μπετανκούρ (Ουρουγουάη- 
Γιουβέντους-μέσος- 20 ετών): Η καριέρα 
του Μπετανκούρ ξεκίνησε στην Αργεντινή 
με τη Μπόκα Τζούνιορς, όπου έπαιξε 
από το 2015 έως το 2017. Ήταν μέρος 
της συμφωνίας επιστροφής του Κάρλος 
Τέβες το 2015 πίσω στη Μπόκα, όπου 
ξεκίνησε η καριέρα του. Σε αντάλλαγμα, 
η Γιουβέντους είχε την πρώτη επιλογή για 
τον Μπετανκούρ, κάτι που εξαργύρωσε 
την 1η Ιουλίου 2017. Ξεχώρισε στο 
Μουντιάλ U-20, παίζοντας κάθε λεπτό 
καθώς η Ουρουγουάη κέρδισε τoν όμιλο 
μπροστά από την Ιταλία, την Ιαπωνία και 
τη Νότια Αφρική. Έπαιξε ολόκληρο το 
παιχνίδι στην φάση των 16 κερδίζοντας με 
1-0 τη Σαουδική Αραβία. Ο Μπετανκούρ 
είναι ψηλός και ισχυρός. Ήταν μια κίνηση 
έκπληξη για τη Γιουβέντους ενάντια 
στην Ρεάλ Μαδρίτης στο προημιτελικό 
του 2018 Champions League. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα, μια ισπανική ομάδα 
προσπάθησε να τον αποκτήσει τον 
Ιανουάριο, αλλά η Γιουβέντους απέρριψε 
την προσφορά.

Λεάντερ Ντεντόνκερ (Βέλγιο-Αντερλεχτ-
αμυντικός μέσος-23 ετών): Εφτασε 
στην επιλογή για το Μουντιάλ της 
Ρωσίας, όταν ο Ρομπέρτο Μαρτίνες 
τον επέλεξε αφήνοντας εκτός του 
αστέρα της Ρόμα, Ράτζα Ναϊνγκολάν, 
ένας από τους καλύτερους μέσους του 
κόσμου. Ναϊνγκολάν και Μαρτίνες είχαν 
προσωπικές συγκρούσεις, οι οποίες

Παίκτες που θα κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, συγκεντρώνοντας πάνω τους προσοχή και 
ενδιαφέρον από παράγοντες ομάδων και μάνατζερ. Ποιοι θα είναι αυτοί; Εκείνοι που σε μικρή ηλικία, κάτω 

των 23 ετών, θα αντέξουν την πίεση και θα λάμψουν



μπορεί να είναι ένας λόγος για τον 
αποκλεισμό του. Ο Ντεντόνκερ, ένας 
ψηλός αμυντικός μέσος, ο οποίος 
μπορεί επίσης να παίξει και ως κεντρικός 
αμυντικός, είναι ένας από τους δύο μόνο 
παίκτες του εγχώριου πρωταθλήματος 
στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν έχει χάσει 
ούτε ένα λεπτό από τους 32 αγώνες 
του βελγικού πρωταθλήματος και 12 
παιχνιδιών του Europa League και είναι 
γνωστός για την ταχύτητα στον ρυθμό και 
στην λήψη αποφάσεων. Η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτ έδειξε ενδιαφέρον για την 
απόκτησή του και αρκετοί ευρωπαϊκοί 
σύλλογοι, όπως Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ 
Πάλας και Ατλέτικο Μαδρίτης θα δώσουν 
ιδιαίτερη προσοχή στην παρουσία του 
στη Ρωσία. Η τρέχουσα τιμή του: 23 
εκατομμύρια δολάρια.

Αχράφ Χακίμι (Μαρόκο-Ρεάλ Μαδρίτης-
αμυντικός-19 ετών): Οι φίλοι της Ρεάλ 
Μαδρίτης είναι εξοικειωμένοι με τον 
Αχράφ, ο οποίος είναι γνωστός με το μικρό 
του όνομα. Γεννημένος στη Μαδρίτη από 
Μαροκινούς γονείς, εκπροσώπησε το 
Μαρόκο στις εθνικές ομάδες U-17, U-20 
και U-23 πριν από την είσοδό του στην 
πρώτη ομάδα τον Οκτώβριο του 2016 
στην ηλικία των 17 ετών. Συμμετείχε 
στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης σε 
ηλικία των 8 ετών. Εντάχθηκε στην 
πρώτη ομάδα ως αναπληρωματικός του 
Νταβίντ Καρμπαχάλ στο δεξί άκρο της 
άμυνας και σημείωσε το πρώτο γκολ του 
στη La Liga στις 10 Δεκεμβρίου εναντίον 
της Σεβίλλης, όντας ο πρώτος Μαροκινός 
παίκτης που σκοράρει για την Ρεάλ 
Μαδρίτης.

Γκάμπριελ Ζέσους (Βραζιλία-Μάντσεστερ 
Σίτι-επιθετικός-21 ετών): Σε κάθε 
Παγκόσμιο Κύπελλο παρουσιάζεται 
ένα νέο αστέρι της Βραζιλίας. Αυτή τη 
φορά θα μπορούσε να είναι ο Γκάμπριελ 
Ζέσους. Γνωστός για το ρυθμό του, τη 
δημιουργικότητα και την εντυπωσιακή 
του ντρίμπλα, σημείωσε εννέα γκολ σε 15 
διεθνείς αγώνες. Τον Σεπτέμβριο του 2016 
κλήθηκε στην εθνική ομάδα, λίγο μετά 
το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2016. Στον πρώτο του αγώνα, 
σημείωσε δύο γκολ και η Βραζιλία νίκησε 
με 3-0 τον Ισημερινό στο υψόμετρο 
στο Κίτο. Ο Ζέσους μεγάλωσε σε μια 
φαβέλα του Σάο Πάολο και εντάχθηκε 
στο πρόγραμμα νέων της Παλμέϊρας ως 
προ-έφηβος. Στα 16, σημείωσε 54 γκολ 
σε 48 παιχνίδια. Στα 17, σημείωσε 37 
γκολ σε 22 παιχνίδια. Η Μάντσεστερ Σίτι 
τον απέκτησε τον Ιανουάριο του 2017 
για 42 εκατομμύρια δολάρια. Έχασε 10 
παιχνίδια στις αρχές της σεζόν του 2018, 
εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, αλλά 
πρόσφατα επέστρεψε στην κορυφαία 
φόρμα. Ένας διάσημος συλλέκτης 
αυτοκόλλητων ποδοσφαίρου Panini, 
είπε ότι είναι ευτυχής που έχει τώρα το 
δικό του αυτοκόλλητο, ένα από τα πιο 
περιζήτητα στον κόσμο.

Χίρβινγκ «Τσούκι» Λοθάνο (Μεξικό-PSV 
Αιντχόφεν-επιθετικός-22 ετών): Είναι 
ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες 
στην Ευρώπη για το εφετινό καλοκαίρι. 
Εγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία 
της PSV που σκόραρε στα τρία πρώτα 
παιχνίδια και τελείωσε τη σεζόν με 17 
γκολ και 11 ασίστ σε 29 αγώνες

 Έχει επίσης επτά γκολ σε 24 εμφανίσεις 
από τότε που κλήθηκε στην εθνική ομάδα 
της χώρας του, τον Φεβρουάριο του 2016. 
Σημείωσε δύο γκολ κατά του Βελγίου 
σε φιλικό τον περασμένο Νοέμβριο. Μια 
καλή εμφάνιση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
θα μπορούσε να τον… προσγειώσει σε 
Ισπανία, Αγγλία ή Γερμανία.

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία-Παρί ΣΖ-
επιθετικός- 19 ετών): Από …εφηβικό 
φαινόμενο εκτινάχθηκε στο διεθνές 
σκηνικό ποδοσφαίρου με την Μονακό 
, προκαλώντας συγκρίσεις με τον Τιερί 
Ανρί. Σημείωσε χατ-τρικ με την Μονακό 
σε ηλικία 17 ετών και το περασμένο 
καλοκαίρι πήγε στην Παρί ΣΖ. Έκανε το 
ντεμπούτο του με την εθνική Γαλλίας 
το Μάρτιο του 2017, καθιστώντας τον, 
δεύτερο νεότερο παίκτη στη γαλλική 
ιστορία πίσω από τον Μαριάν Βισνιεσκι 
στην εθνική ομάδα. Ο πατέρας του είναι 
προπονητής ποδοσφαίρου και η μητέρα 
του έπαιξε χάντμπολ. Ο Μπαπέ θα φοράει 
το νούμερο 10, τον ίδιο αριθμό που 
φορούσε ο μυθικός Μισέλ Πλατινί.

Ντάβινσον Σάντσες (Κολομβία-Τότεναμ-
κεντρικός αμυντικός-21 ετών): Η 
Τόττεναμ χρειάστηκε να δαπανήσει 
το ποσό ρεκόρ των 56 εκατομμυρίων 
δολαρίων για να πάρει τον Σάντσες από 
τον Αγιαξ το περασμένο καλοκαίρι και 
γρήγορα έγινε βασικός στο κέντρο της 
άμυνας. Έπαιξε σε 41 παιχνίδια για τους 
«πετεινούς», που τερμάτισαν τρίτοι στην 
Premier League.



Ήταν τόσο εντυπωσιακός που ο σύλλογος 
μόλις επέκτεινε τη σύμβασή του μέχρι το 
2024. Ο Σάντσες ξεκίνησε τη σταδιοδρομία 
του με την Ατλέτικο Νασιονάλ στο 
εγχώριο πρωτάθλημα της Κολομβίας. Η 
Μπαρτσελόνα του πρόσφερε μια θέση 
στην ομάδα του Β, αλλά επέλεξε αντ 
‘αυτού να πάει στον Αγιαξ, όπου κέρδισε 
το βραβείο του «Παίκτη της Χρονιάς» την 
πρώτη του σεζόν. Η Τότεναμ κατάφερε 
να τον αποκτήσει, γεμίζοντας όμως πριν 
τα ταμεία του Αγιαξ.

Λι Σεούνγκ Βου (Νότια Κορέα-Βερόνα-
επιθετικός-20 ετών): Μέχρι την ηλικία των 
12 χρόνων, ο Σεούνγκ Βου αποκαλείτο 
«ο Μέσι της Ασίας» και εντοπίστηκε 
από έναν άνθρωπο της Μπαρτσελόνα 
όταν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο 
τουρνουά νεολαίας της ομάδας Danone 
Nations Cup.

Ο τύπος του σώματος του και η κίνησή 
του θυμίζει τον Μέσι. Έφτασε στην 
ακαδημία της Μπαρτσελόνα La Masia 
και μετακόμισε στην Ισπανία το 2011 σε 
ηλικία 13 ετών. Ήταν ένας από τους πιο 
συναρπαστικούς παίκτες στην ακαδημία, 
αλλά το 2014 ο ίδιος και άλλοι οκτώ παίκτες 
σταμάτησαν, επειδή η Μπαρτσελόνα είχε 
παραβιάσει τους κανονισμούς της FIFA. 
Απαγορεύτηκε να προπονείται ή να παίζει 
στην Μπαρτσελόνα, κυρώσεις που έχουν 
επιβληθεί μέχρι την ηλικία των 18 ετών. 
Η Μπαρτσελόνα τον έστειλε στη Βερόνα 
το 2017 αλλά διατηρεί τα δικαιώματα να 
τον πάρει ξανά το 2019. 

Η Νότια Κορέα θα χάσει δύο βασικούς 
παίκτες λόγω τραυματισμού, ανοίγοντας 
την πόρτα για τον «Μέσι της Ασίας» για 
να αφήσει το σημάδι του.





Απαγόρευση σε 1300 Αγγλους 
χούλιγκανς να ταξιδέψουν στη 
Ρωσία

<<Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε σε περισσότερους 
από 1.300 χούλιγκανς, να ταξιδέψουν στη Ρωσία για το 

Παγκόσμιο Κύπελλο>>

Το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε σε περισσότερους από 1.300 χούλιγκανς, να 
ταξιδέψουν στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αναγκάζοντάς τους να παραδώσουν 
προσωρινά τα διαβατήριά τους μέχρι τις 15 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σχετικά το 
υπουργείο Εσωτερικών.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου και όχι τόπος για βία και 
αναταραχές», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών για θέματα ασφάλειας, Νικ Χιυρντ.

Οποιος δεν συμμορφωθεί σχετικά με την απαγόρευση θα τιμωρηθεί με 5,000 
λίρες πρόστιμο και ποινή φυλάκισης έξι μηνών. Περίπου 10.000 Βρετανοί οπαδοί 
αναμένονται στη Ρωσία.





A collection of elegant French, Italian,
Greek and Cyprus wines
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