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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ολοκληρώθηκαν τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου και Ενόργανης (21/8) 
 
 Με τέσσερα χρυσά και ένα ασημένιο, η Ελλάδα αναρριχήθηκε στην τέταρτη (4η) θέση του πίνακα 
μεταλλίων, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Η μεγάλη 
πρωταγωνίστρια ήταν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη που πέτυχε το ακατόρθωτο, κερδίζοντας δύο χρυσά μέσα 
σε τέσσερις μέρες, ένα στα 35 χλμ βάδην κι ένα στα 20 χλμ βάδην.  Εντυπωσιακή επίδοση είχε και ο Μίλτος 
Τεντόγλου που έφτασε τα 8,52μ στο μήκος και έγινε ο νεαρότερος Έλληνας που κατέκτησε χρυσό στο 
θεσμό.  Εξίσου εντυπωσιακή η Ελίνα Τζένγκο, κέρδισε το χρυσό με 65,81μ στο ακόντιο, ενώ ταυτόχρονα 
έγινε η νεαρότερη πρωταθλήτρια του θεσμού αλλά και η νεαρότερη Ελληνίδα με χρυσό στο θεσμό, 
σπάζοντας το ρεκόρ που λίγο νωρίτερα είχε κατακτήσει ο Τεντόγλου! Η χρυσή ολυμπιονίκης του Ρίο, 
Κατερίνα Στεφανίδη, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τα 4,75μ στο επί κοντώ. Από τον ΑΟ 
Μεγάρων, συμμετείχαν ο Ανδρέας Πανταζής και η Ελένη Πόλακ. Στο τριπλούν, οι ελπίδες για τον Πανταζή 
ήταν μάλλον λίγες με τα 17,50μ του Πικάρντο, ενώ η Πόλακ σε μια μάλλον κακή στιγμή, έμεινε μακρυά από 
το ατομικό της ρεκόρ των 4,71μ και εκτός τελικού. 
 Στην ενόργανη, ο “συνήθης ύποπτος” Λευτέρης Πετρούνιας μας έκανε περήφανους, κατακτώντας 
για μια ακόμη φορά το χρυσό μετάλλιο και την πρωτιά, τόσο στους προκριματικούς όσο και στον τελικό. Ο 
“άρχοντας των κρίκων” μετρά πλέον επτά μετάλλια (τα έξι χρυσά!) σε δέκα Ευρωπαϊκούς τελικούς, πέρα 
από τα τρία χρυσά στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Ο συντοπίτης μας Σταύρος Γκίνης έκανε μια 
ικανοποιητική εμφάνιση στους κρίκους, όχι μεν αρκετή για τον τελικό, αλλά αρκετή για να αποδείξει οτι 
“είναι εδώ”, αφού δεν έχει καν κλείσει χρόνος από την πρώτη του παρόμοια συμμετοχή (Οκτώβριος 2021, 
στην Ιαπωνία). 
 
 Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης συνεχάρη αθλήτριες και αθλητές με την εξής 
δήλωση: 
«Συγχαρητήρια στις Ελληνίδες αθλήτριες και στους Έλληνες αθλητές που πέτυχαν αυτό το εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρώτη φορά ήρθαν τόσα μετάλλια και ιδιαίτερα τόσα χρυσά 
στην Ελλάδα. Μπράβο τους! Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τους “δικούς μας” αθλητές, τον Ανδρέα Πανταζή 
και την Ελένη Πόλακ του ΑΟ Μεγάρων, καθώς και τον Σταύρο Γκίνη. Έχουμε την τάση να εστιάζουμε στους 
πρώτους, αλλά η προσπάθεια πρέπει να επιβραβεύεται διότι, όπως πολύ σωστά έλεγαν οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι “και μόνο η συμμετοχή  είναι μια νίκη”. Κι αν αυτή τη φορά δεν καταφέρατε να διακριθείτε, το 
μέλλον σας ανήκει κι εμείς θα είμαστε εδώ να σας στηρίζουμε. Παραφράζοντας τον Καζαντζάκη, “μην 
ρωτάτε αν θα νικήσετε ή θα νικηθείτε - αγωνιστείτε”.» 
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