
 
  

 

                                                                                           Μέγαρα 29 Αυγούστου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης συγχαίρει θερμά 

τους Έλληνες Ολυμπιονίκες της 31ης Ολυμπιάδος στο Ρίο της Βραζιλίας 

 

Η 31η Ολυμπιάδα πέρασε ήδη στην ιστορία, όπου κατεγράφη ως 

ιδιαίτερα επιτυχημένη η παρουσία της Ελληνικής αποστολής, στους 31ους 

Ολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας, με την κατάκτηση 6 μεταλλίων. 

Η Ελλάδα πήγε στη Βραζιλία με την μικρότερη αποστολή της 

τελευταίας 20ετίας και ξεπέρασε σε μετάλλια την παρουσία της τόσο το 2008 

όσο και το 2012. 

- Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, έφερε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο 

στίβο μετά το 2004, στο Αλμα επί κοντώ με επίδοση 4.80 μ. 

- Ο ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ, έφερε στην Ελληνική Γυμναστική το 

πρώτο χρυσό,  στην Ενόργανη Γυμναστική στους Κρίκους, αλλά και το πρώτο 

μετάλλιο γενικά, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004. 

- Η ΑΝΝΑ  ΚΟΡΑΚΑΚΗ,, έφερε στη Σκοποβολή το πρώτο μετάλλιο 

μετά το 1920 !!! 

Εγινε η ΠΡΩΤΗ που κατακτά δύο (2) μετάλλια στην ίδια διοργάνωση 

μετά τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ το 1908 και το 1912. 

Κατέκτησε ΧΡΥΣΟ μετάλλιο στη Σκοποβολή με Σπορ Πιστόλι στα 25 

μέτρα και Χάλκινο μετάλλιο στη Σκοποβολή με Αεροβόλο πιστόλι στα 10 

μέτρα. 

- ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ κατέκτησε το ΑΣΗΜΕΝΙΟ μετάλλιο, 

στην Κολύμβηση στα 10 χιλιόμετρα ανοικτής θάλασσας, φέρνοντας το 

πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο γενικά στην ιστορία της Ελληνικής 

Κολύμβησης με εξαίρεση αυτά που κατακτήθηκαν το 1896 !!! 

- Οι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΗΣ και ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΑΛΗΣ, 

κατέκτησαν ΧΑΛΚΙΝΟ μετάλλιο στην Ιστιοπλοϊα, επαναφέροντας στο 

βάθρο των μεταλλίων την Ελληνική Ιστιοπλοϊα μετά την “διακοπή”  του 

2012. 

Η ΕΛΛΑΔΑ είχε 14 συμμετοχές σε ΤΕΛΙΚΟΥΣ (εκτός Μαραθωνίου και 

Βάδην) ενώ μέσα στην πρώτη οκτάδα είχε δώδεκα (12) παρουσίες. 

 



 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

« Ως Δήμαρχος Μεγαρέων, της ιστορικής πόλης που έχει αναδείξει 

στην αρχαιότητα πολλούς ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ, αλλά και ως Ελληνας, 

αισθάνομαι την υποχρέωση, να συγχαρώ θερμά τους Ελληνες Ολυμπιονίκες οι 

οποίοι σήκωσαν την Ελληνική Σημαία να κυματίζει στο ψηλότερο σημείο  και 

μας γέμισαν τιμή και περηφάνεια σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης στην 

ανάκρουση του Εθνικού μας Υμνου. 

Είναι εξαιρετικά τιμητικό για την σημερινή Ελλάδα, της οικονομικής και 

ανθρωπιστικής κρίσης και των επώδυνων και δυσβάστακτων Μνημονίων να 

παίρνουν στις πλάτες τους και να την ανεβάζουν σε δυσθεώρητα ύψη οι 

Αθλητές μας, με όλα τα γνωστά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν στην 

προετοιμασία τους, με τις ελλείψεις σε σύγχρονα προπονητήρια, στηριζόμενοι 

στις δυνάμεις τους και στην ατσάλινη ελληνική ΨΥΧΗ και στο πείσμα τους για 

να πετύχουν στους αγώνες και να προβάλλουν την αθάνατη ΕΛΛΑΔΑ. 

Επίσης θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ τους 

αθλητές, που συμμετείχαν με τα χρώματα της πατρίδας μας στην 31η 

Ολυμπιάδα στο Ρίο της Βραζιλίας είτε κατάφεραν να περάσουν στους τελικούς 

είτε όχι.  

Η συμμετοχή και μόνον στην μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του 

κόσμου αποτελεί ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ. Εξ άλλου οι αρχαίοι 

ημών πρόγονοι εδίδασκαν, πως σημασία δεν έχει η ΝΙΚΗ αλλά η συμμετοχή. 

 

Η Ελλάδα σε όλους εσάς οφείλει πολλά και οι δικές σας διακρίσεις 

συνιστούν παρακαταθήκη ευγενών αγώνων και κατακτήσεων για το μέλλον 

της πατρίδας μας και δημιουργούν συνθήκες αισιοδοξίας, ελπίδας για την 

αναγέννηση της Ελλάδας. ΕΥΓΕ !!!» 
      

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 



 


