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Ο Μανώλης Στεφανάκος καθιερώθηκε στον Παναιτωλικό και από τα τέσσερα γκολ που έχει
δεχθεί, του «χρεώνουμε» το ένα

Μετά από δύο χρόνια στον Αστέρα Τρίπολης, ο Μανώλης Στεφανάκος υπέγραψε το
καλοκαίρι στον Παναιτωλικό. Η αρχή της σεζόν τον βρήκε στον πάγκο και περίμενε
υπομονετικά την ευκαιρία. Ευκαιρία που του δόθηκε κι όταν του δόθηκε, την άρπαξε από τα
μαλλιά!
Ο 23χρονος πορτιέρο έχει υπερασπιστεί στα τελευταία 11 ματς την εστία των
«καναρινιών» και συνολικά έχει δεχτεί μόνο τέσσερα τέρματα. Δηλαδή... ένα! Από τα
υπόλοιπα τρία, άλλωστε, τα δύο είναι αυτογκόλ και το άλλο με πέναλτι! Ο Μελισσάς άθελά
του έχει στείλει δύο φορές την μπάλα στην εστία του (κόντρα σε Καλλιθέα και Ολυμπιακό
Βόλου), ενώ κόντρα στην Επανομή κάτι ανάλογο έκανε ο Μωυσίδης από τα 11 βήματα.
Ο μικρός... μεγάλωσε και δείχνει τα δόντια του. Και να σκεφτείτε πως έγινε πορτιέρο στα
16 του. Οταν ξεκίνησε στα τμήματα υποδομής των Αγίων Ανάργυρων, έπαιζε ως κεντρικός
χαφ. Σε διάστημα μερικών μηνών όμως πήρε απότομα ύψος και έφτασε τότε, αν και
μαθητής, το 1.93 (τώρα είναι δυο μέτρα παλικάρι). Ετσι, αποφάσισε να αλλάξει θέση και να
γίνει γκολκίπερ. Μια δύσκολη απόφαση, την οποία όμως έχει αρχίσει ήδη να εξαργυρώνει.
Το 2008 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στο Αιγάλεω, το 2010 πήγε στους Αρκάδες
και πλέον έχει γίνει κάτοικος Αγρινίου. Σκέψεις για το μέλλον δεν υπάρχουν πολλές. Μόνο
η άνοδος με τον Παναιτωλικό. Ολα τα άλλα θα τα δούμε στην πορεία.
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ
Ο Στεφανάκος από μικρός είχε τρέλα με τον αθλητισμό. Οταν έκανε τα πρώτα του βήματα
στο ποδόσφαιρο, παράλληλα έπαιζε και μπάσκετ. Πριν καν μάλιστα πάρει απότομα ύψος.
«Κοιμόταν με μία μπάλα», λένε όσοι τον ξέρουν. Ετσι έπαιζε στα τμήματα υποδομής της
ΑΕΚ. Ομως όταν κλήθηκε να διαλέξει μεταξύ των δύο (ποδόσφαιρο ή μπάσκετ), επέλεξε την
ασπρόμαυρη «στρογγυλή θεά». Και δικαιώθηκε.

Ο ΘΕΙΟΣ
Ο πορτιέρο του Παναιτωλικού προέρχεται από ποδοσφαιρική οικογένεια. Ο νεαρός
τερματοφύλακας είναι ανιψιός του Μίμη Στεφανάκου, ο οποίος έχει γράψει τη δική του
ιστορία στον χώρο. Μέλος της «μεγάλης» ομάδας του Ολυμπιακού των δεκαετιών του '50
και του '60, δεκάδες φορές διεθνής, ο πιτσιρικάς καλείται τώρα να βαδίσει στα χνάρια του
θείου του.
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ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
Τα τελευταία χρόνια η Ρέιντζερς έχει ρίξει «δίχτυα» στην Ελλάδα. Η καλοκαιρινή προσθήκη
του Αργυρίου και η παραλίγο εκείνη του Καφέ, άνοιξαν στους Σκωτσέζους μία «πόρτα» στη
χώρα μας. Κοιτούν αρκετούς νεαρούς στην πατρίδα μας και ένας από αυτούς είναι ο
23χρονος πορτιέρο. Μάλιστα στο ματς με τη Λάρισα τον είχαν παρακολουθήσει από κοντά
εν δράσει.
http://www.sportday.gr

2/2

