46 ΣΠΟΡ

FRIDAY 10 SEPTEMBER 2021 Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ενδεκάδα ελεύθερων ποδοσφαιριστών
με σφραγίδα από Ελλάδα!
Λίγες μέρες έχουν απομείνει για την ολοκλήρωση της διορίας για τη δυνατότητα απόκτησης ελεύθερων ποδοσφαιριστών, ας δούμε τους καλύτερους με άρωμα
Ελλάδας.

Σ

τις 31 Αυγούστου ολοκληρώθηκε
η διορία που είχαν οι ομάδες ώστε
να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές
που έχουν συμβόλαιο, δηλαδή
να πληρώσουν και τους συλλόγους τους
ώστε να τους κάνουν δικούς τους.
Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα με τα μπάτζετ
να είναι συγκεκριμένων δυνατοτήτων,
η αγορά των ελεύθερων είναι αυτή που
προτιμάται από τις διοικήσεις και μέχρι
τις 17 Σεπτεμβρίου θα έχουν το περιθώριο να ενισχύουν το ρόστερ τους με ποδοσφαιριστές που δεν δεσμεύονται με κάποια ομάδα.

Τερματοφύλακας

Ανδρέας Γιαννιώτης
Παρελθόν από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο
τέλος Αυγούστου έμεινε ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Ο Έλληνας γκολκίπερ θέλει να
ξεχάσει αγωνιστικά το πέρασμά του από
το Ισραήλ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στα 28 του
προέρχεται από μια σεζόν στον Ατρόμητο
με διακυμάνσεις στην απόδοσή του, ενώ
κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει και
δύο συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής
ομάδας. Παράλληλα, είναι όγδοος στη λίστα με τα περισσότερα λεπτά απαραβίαστης εστίας στο ελληνικό πρωτάθλημα,
έχοντας γράψει 765 συνεχόμενα λεπτά με
«clean sheet» από το 2017/18 με τη φανέλα του Ατρόμητου.
Αξιόλογες περιπτώσεις: Κρίστοφερ
Κνετ (Παναιτωλικός 2019-21), Νίκος
Γιαννακόπουλος

Ο Γιώργος
Γκαλίτσιος,
παρά το γεγονός ότι είναι
στα 35 του,
προέρχεται
από μία εξαιρετική θητεία
στην Ανόρθωση, με την
οποία την
περσινή σεζόν
έφτασε στις 30
συμμετοχές με
δύο γκολ.

Δεξί μπακ

Γιώργος Γκαλίτσιος
Με την ανάγνωση του ονόματος, θα αρχίσουν χωρίς δεύτερη σκέψη οι επικρίσεις για την ηλικία του παίκτη. Ωστόσο,
ο Γιώργος Γκαλίτσιος, παρά το γεγονός
ότι είναι στα 35 του, προέρχεται από μία
εξαιρετική θητεία στην Ανόρθωση, με
την οποία την περσινή σεζόν έφτασε στις
30 συμμετοχές με δύο γκολ. Επιπλέον,
ανέκαθεν ο «Γκάλι» ήταν… στεγνός και
ποτέ δεν ακούστηκε το παραμικρό για τον
επαγγελματισμό του. Τέλος, για όσους το
ξεχνούν, στη Λόκερεν κατέγραψε συνολικά 183 συμμετοχές, έχοντας πανηγυρίσει
και δύο Κύπελλα Βελγίου.

Κεντρικοί αμυντικοί

Δημήτρης Σιόβας
Στα 32 του χρόνια ο Δημήτρης Σιόβας
αποτελεί έναν από τους καλύτερους Έλληνες κεντρικούς αμυντικούς, που είναι και
αριστεροπόδαρος. Από το 2017 αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα, έχοντας
γεμάτες σεζόν με τη φανέλα της Λεγανές
και της Ουέσκα. Από την τελευταία απο-

χώρησε κατόπιν δικής του επιθυμίας,
αφού δεν ήθελε να αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Παραμένει
χωρίς ομάδα, αλλά είναι δεδομένο ότι η
περίπτωσή του αφορά συγκεκριμένα…
πορτοφόλια και όχι το σύνολο της Super
League.

Κυριάκος Παπαδόπουλος
Έχει φτάσει πλέον στα 29 του ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και παρά το γεγονός
ότι είχε συμβόλαιο και αγωνίστηκε με την
Αλ-Φαΐχα τα μάζεψε άρον-άρον και αποχώρησε από τη Σαουδική Αραβία. Τελευταία του ευρωπαϊκή περιπέτεια ήταν στην
Κροατία με τη φανέλα της Λοκομοτίβα
Ζάγκρεμπ και το σημαντικότερο για τον
ίδιο ήταν ότι πραγματοποίησε 24 συμμετοχές μένοντας μακριά από σημαντικούς
τραυματισμούς. Με τη φανέλα της εθνικής ομάδας έδειξε ότι παραμένει σε πολύ
υψηλό επίπεδο. Όπως και στην περίπτωση του Σιόβα, έτσι και αυτή του Κυριάκου
Παπαδόπουλου απευθύνεται σε συγκεκριμένα πορτοφόλια της Super League.
Αξιόλογες περιπτώσεις: Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι (AEK 2016-21), Ρόντερικ Μιράντα (Ολυμπιακός 2018/19), Μαρκ Ασίγκμπα (Λαμία 2017-21)

