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Βούππερταλ Γερμανίας Πανεπιστημιακή αίθουσα UNI HALLE

Μπένοβ - Σοφιανίδης Αναστάσιος παγκόσμιος πρωταθλητής στο kicκ- boxing

Μετά από 5 γύρους τριών λεπτών, εξαιρετικού
αγώνα πυγμαχίας, των δύο παγκοσμίου φήμης
Πυγμάχων, του Έλληνα Μπένοβ- Σοφιανίδης
Αναστάσιο και του Τούρκου Cargi Ermi στην
πανεπιστημιακή Αίθουσα του Βούππερταλ, στις
18.10.08, αναδεικνύεται από τους τρεις κριτές
νικητής του αγώνα ο Έλληνας και κατακτά τον
τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στο kickboxing στη κατηγορία των 72 κιλών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Στάθης - ηλικίας
24 ετών,- από τους 110 αγώνες που έχει
δώσει, έχει κερδίσει τους 108.
Από το 1998 μέχρι το 2005 ήτανε
πρωταθλητής Ελλάδας.
2004 πρώτος στους Μεσογειακούς aγώνες.
Από το 2002 μέχρι το 2005 παγκόσμιος
πρωταθλητής.
Το επιτελείο του πρωταθλητή αποτελούμενο
από τον προπονητή κ. Σασαρίδη
Κωνσταντίνο και τον γιατρό Φιλιππάτο
Ιωάννη (Sport Mediziner) έφτασε το
Σάββατο στο Βούππερταλ.
Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους
βρίσκεται
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– του λέει ότι τον αγώνα που δίνει για την
κατάκτηση του τίτλου σε αυτόν τον χώρο,
είναι σαν να τον δίνει σε Ελληνικό έδαφος,
δεδομένου, ότι στον χώρο αυτόν έχουν γίνει
3 Φεστιβάλ ποντιακών χορών νεολαίας και
μάλιστα πρόσφατα στις 14 Ιουνίου 2008 και
ότι τον συνοδεύουν οι ήχοι της Λύρας
και όλος ο Ελληνισμός της Γερμανίας.

Μέσα σε μία ατμόσφαιρα που θύμιζε
τουρκικό πανηγύρι κατόρθωσε με την
δυναμική του, την τεχνική και πολύ καλή
τακτική να αποφεύγει τα κτυπήματα του
αντιπάλου και να κερδίσει τον αντίπαλο στα
σημεία. Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι ο
Έλληνας πυγμάχος - αποκαλούμενος
Στάθης - δεν είχε δει ποτέ, πριν τον αγώνα,
πώς αγωνίζεται ο αντίπαλος του. Ενώ οι άλλοι
είχανε μελετήσει από Βίντεο του αγώνες που
έδινε ο Στάθης.
Κατακριτέα ήτανε και η στάση των τούρκων
φιλάθλων, όπως και επίσης η απομάκρυνση
του Cargi Ermi, από το Ρινγκ χωρίς να
συγχαρεί τον Έλληνα πρωταθλητή.
Όμως με μία ανάποδη τούμπα επάνω στο
Ρινγκ κέρδισε την συμπάθεια και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους.
„Δεν πειράζει“ είπε ο Στάθης, „εγώ ήμουν
ευχαρηστημένος που θα αγωνιζόμουν σε
αυτή την διοργάνωση και τώρα χαίρομαι
ιδιαίτερα που κατέκτησα τον τίτλο του
παγκόσμιου πρωταθλητή.“
Την Κυριακή έγινε μία περιήγηση στα Ελληνικά στέκια, όπου ο πρωταθλητής φωτογραφήθηκε
καταχειροκροτήθηκε και δέχθηκε τα συγχαρητήρια των Ελλήνων του Βούππερταλ.
Δίνοντας μία υπόσχεση, πως πολύ σύντομα θα τον δούμε και σε άλλους αγώνες εδώ στην
Γερμανία - αναλαμβάνοντας την υποχρέωση την επόμρνη φορά να μας ενημερώσουν έγκαιρα - και
ευχαριστώντας τον Ελληνισμό του Βούππερταλ για την αγάπη και την συμπαράσταση, αναχώρησαν για
την Ελλάδα.
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