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Μζγαρα,  15 Φεβρουαρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρθτιρια του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ Σταμοφλθ, 
ςτθν Πρωτακλιτρια Ελλάδοσ, ςτο επι κοντώ Ελζνθ Πόλακ 

 

 
 

Με τον καλφτερο τρόπο ζπεςε ςτο ΣΕΦ τθν Κυριακι 14 Φεβρουαρίου 2021,  θ 
αυλαία του 35ου Πανελλθνίου πρωτακλιματοσ κλειςτοφ ςτίβου, το οποίο 
πραγματοποιικθκε κάτω από ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19.  

Τθν παράςταςθ ζκλεψε θ Ελζνθ Πόλακ ςτο επί κοντϊ όπου με 4.71μ ζπιαςε το όριο 
για τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, αφινοντασ δεφτερθ  τθν Κατερίνα Στεφανίδθ με 4.61μ,  

Η  Ελζνθ Πόλακ ζκανε το όνειρό τθσ πραγματικότθτα, αφοφ εξαςφάλιςε τθ 
ςυμμετοχι τθσ ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγώνεσ του Τόκιο με άλμα ςτα 4.71μ.  

Η ακλιτρια του Μανώλθ Καραγιάννθ, που αναδείχκθκε νικιτρια και παράλλθλα 
ςθμείωςε νζο ατομικό ρεκόρ (είχε 4,70 μ. από το περαςμζνο καλοκαίρι ςτο διαςυλλογικό 
πρωτάκλθμα), κατζχει τθν τρίτθ καλφτερθ φετινι επίδοςθ ςτθν Ευρϊπθ, πίςω από τθ 
Σιντόροβα, που όμωσ δεν ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Ευρωπαϊκό Πρωτάκλθμα και τθν 
Χόλι Μπράντςο, που ζχει κάνει 4,85 μζτρα.    



Η τελευταία αυτι επιτυχία τθσ Ακλιτριασ του Α.Ο. Μεγάρων ζφερε μεγάλθ χαρά 
και ικανοποίθςθ ςτθν πόλθ μασ και ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε:  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ διλωςε: 

« Αυτόσ, που εργάηεται ςκλθρά κι επιμζνει ςτακερά προςθλωμζνοσ ςτο ςτόχο του 
τελικά πετυχαίνει. Μεγάλθ απόδειξθ θ τεράςτια επιτυχία τθσ επικοντίςτριασ Ακλιτριασ του 
Α.Ο. Μεγάρων Ελζνθσ Πόλλακ, ςτο Πρωτάκλθμα κλειςτοφ ςτίβου ςτο ΣΕΦ,   τθν Κυριακι 14 
Φεβρουαρίου. 

 Πολλά ςυγχαρθτιρια ςτθν  Πρωτακλιτριά μασ , που μασ γζμιςε χαρά κι 
υπερθφάνεια με τισ τελευταίεσ τθσ νίκεσ ιδιαίτερα για τθν τελευταία, που τθσ δίνει τθν 
ευκαιρία να αγωνιςτεί ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Τόκυο. 

 Είναι τιμι για τα Μζγαρα και για το Διμο μασ, που αναδεικνφει ακλθτικζσ 
αγωνιςτικζσ μορφζσ αυτοφ του βελθνεκοφσ.  

Θερμά ςυγχαρθτιρια ςτθν Διοίκθςθ του Α.Ο Μεγάρων, ςτον αεικίνθτο Πρόεδρο 
Σπφρο Καλοηοφμθ , ςε όλο το Δ.Σ. του Α.Ο.Μ και ςτον άξιο προπονθτι τθσ  Ελζνθσ Πόλακ,  
Μανώλθ Καραγιάννθ. 

Από καρδιάσ εφχομαι ςτθν Ελζνθ  “πάντα ψθλά” ςτο βάκρο των νικθτϊν, να είναι 
υγιισ, δυνατι, δυναμικι  και να γυρίςει από τθν Ιαπωνία δαφνοςτεφανωμζνθ και με ζνα 
Ολυμπιακό μετάλλιο ςτο ςτικοσ τθσ.» 
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