
 

 
                                                                                     Μέγαρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Επιστρέφουν νικητές και τροπαιούχοι οι Ελληνες αθλητές που συμμετείχαν 

στους 15
ους

 Παραολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας με 13 μετάλλια 

 

Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 19 Σεπτεμβρίου 2016,  οι 15
οι

 

Παραολυμπιακοί αγώνες στο Ρίο της Βραζιλίας, με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης. 

Η Ελληνική αντιπροσωπεία πανηγυρίζει και μαζί με αυτή και όλη η Ελλάδα 

για την καταπληκτική παρουσία των Αθλητών μας και την κατάκτηση 13 μεταλλίων, 

εκ των οποίων 5 χρυσά, 4 αργυρά και 4 χάλκινα. 

 

Τα μετάλλια της Ελλάδας 
  

ΧΡΥΣΑ 
1.  Θανάσης Κωνσταντινίδης – Σφαιροβολία κατηγορίας F32 

Ρίψη στα 10 μέτρα και 39 εκατοστά, επίδοση που τον έκανε κάτοχο ενός φοβερού 

παγκοσμίου ρεκόρ. 

2. Μανώλης Στεφανουδάκης – Ακοντισμός 

Με ρίψη στα 29,45 μέτρα, που αποτελεί και ρεκόρ αγώνων. 

3. Παύλος Μάμαλος – Άρση βαρών 

Στην κατηγορία των 107 κιλών της Άρσης Βαρών των Παραολυμπιακών Αγώνων, 

κατάφερε να σηκώσει 238 κιλά, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ αγώνων. 

4. Σεζόν Φερνάντες -Σφαιροβολία κατηγορίας F53 

Με την καλύτερη βολή να είναι τα 8 μέτρα 44 εκατοστά,τα οποία των έφεραν στην 

κορυφή του αγωνίσματος με νέο ρεκόρ Ευρώπης 

5. Μιχάλης Μιχαλεντζάκης – Κολύμβηση – 100 μέτρα πεταλούδα της κατηγορίας 

S9. 

Χρόνος; 59.27 σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ! 

  

ΑΣΗΜΕΝΙΑ 

 

1. Παναγιώτης Τριανταφύλλου – Σπάθη κατηγορίας Β 

2. Θανάσης Κωνσταντινίδης – Κορίνα F32 

Με βολή στα 33.69 μέτρα, ς έχασε το χρυσό για λίγα μόλις εκατοστά καθώς ο 

νικητής, Ματσέι Σοτσάλ, έριξε βολή στα 33.91 μέτρα. Αυτό είναι το δεύτερο 

μετάλλιο του Κωνσταντινίδη στη Βραζιλία. 

3. Γρηγόρης Πολυχρονίδης – Μπότσια – ατομικό BC3 

4. Δημήτρης Σενικίδης – Σφαιροβολία κατηγορίας F20 

Ο παραολυμπιονίκης προσγείωσε την σφαίρα στα 16 μέτρα 17 εκατοστά στην τρίτη 

προσπάθεια.  



ΧΑΛΚΙΝΑ 
1. Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Νίκος Πανανός και Άννα Ντέντα – Μπότσια BC3 

Νίκησαν 8-1 ενάντια στη Σιγκαπούρη 

2. Δήμητρα Κοροκίδα – Σφαίροβολία κατηγορίας F53 

3. Δημήτρης Ζησίδης – Σφαιροβολία κατηγορίας F32 

Ο Δημήτρης Ζησίδης  έριξε τη σφαίρα του στα 9.24 μέτρα πραγματοποιώντας 

ατομικό ρεκόρ. 

4. Δημήτρης Μπακοχρήστος – Άρση βαρών -54 κιλών σε πάγκο 

Το βάρος που του εξασφάλισε το μετάλλιο; Σήκωσε 162 κιλά. 

 

Στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Ρίο συμμετείχαν 54 αθλητές, 41 Ανδρες 

και 13 Γυναίκες και η Ελλάδα κατετάγη 24
η
 πετυχαίνοντας την ΔΕΥΤΕΡΗ καλύτερη 

θέση που καταλαμβάνει η Ελληνική Παραολυμπιακή αποστολή σε Παραολυμπιακούς 

αγώνες μετά την 20ή στο Πεκίνο. 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

« Μεγάλη η τιμή, η χαρά, η συγκίνηση και η υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων, για 

την αξιοπρεπέστατη παρουσία, συμμετοχή και διάκριση των Ελλήνων Αθλητών οι 

οποίοι αγωνίστηκαν με υψηλό φρόνημα στους Παραολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο της 

Βραζιλίας, οι οποίοι φέρνουν δίκαια περήφανοι στο στήθος τους 13 Μετάλλια. 

Ολοι οι Αθλητές είτε κέρδισαν κάποιο μετάλλιο, είτε συμμετείχαν σε τελικά 

αγωνίσματα, είτε απλά είχαν συμμετοχή σε κάποιο αγώνισμα, είναι άξιοι πολλών 

επαίνων και αξίζουν τον θαυμασμό μας, την αναγνώριση και το θερμό χειροκρότημά 

μας. 

Ετσι κι αλλιώς το ήθος τους και ο τρόπος ζωής τους, τούς έχουν καταξιώσει 

όλους στις καρδιές όλων των Ελλήνων οι οποίοι αυτές τις δύο εβδομάδες ξενύχτησαν 

μαζί τους στις τηλεοράσεις παρακολουθώντας τις προσπάθειες και τα κατορθώματά 

τους για να τους χειροκροτήσουν και να αισθανθούν τιμή και υπερηφάνεια 

ακούγοντας τον Εθνικό μας Υμνο 5 φορές !!! 

Ολοι είναι ΝΙΚΗΤΕΣ, άνδρες και Γυναίκες και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. 

Ατομα με πολλά προβλήματα, με ειδικές ανάγκες υπερέβαλαν τους εαυτούς τους και 

κατάφεραν να κάνουν δυνατό το αδύνατο. ΕΥΓΕ σε όλους. 

Αγαπητοί Ελληνες Αθλητές της 15
ης

 Παραολυμπιάδας, μας κάνατε 

περήφανους και φυσικά κι εσείς να είστε περήφανοι, γιατί εκπληρώσατε την 

αποστολή σας κατ’ άριστον τρόπο και σηκώσατε με τις προσπάθειές σας, με τον 

αγώνα σας και με τις επιτυχίες σας την ΕΛΛΑΔΑ μας  ψηλά και γι’ αυτό 

υποκλινόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 

 
 

 
 


