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«Χρυσός» ο μεγάλος Μίλτος Τεντόγλου! 

Ο
Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 
στα 8.35 κατέκτησε το χρυ-
σό μετάλλιο στον τελικό 
του ευρωπαϊκού πρωτα-

θλήματος κλειστού στίβου και έγινε 
back to back πρωταθλητής.
Το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας 
στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
κλειστού στίβου κατάφερε να πάρει 
ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο 23χρονος 
αλτης φτάνοντας τα 8.35 μέτρα κα-
τέγραψε την κορυφαία επίδοση για 
φέτος στον κόσμο και βρέθηκε στην 
πρώτη θέση κατακτώντας το χρυσό 
μετάλλιο. Έτσι, έγινε back to back 
πρωταθλητής, αφού και το 2019 
είχε πάρει ξανά το χρυσό.
Έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής 
που το καταφέρνει και παράλληλα 
ο πρώτος που έχει στη συλλογή του 
δύο χρυσά μετάλλια από ευρωπα-
ϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. 
Με το μετάλλιο του Τεντόγλου η 
χώρα μας έφτασε τα 34 στη διοργά-
νωση εκ των οποίων τα επτά είναι 
χρυσά, δεκαπέντε ασημένια και δώ-
δεκα χάλκινα.
Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν φαντα-
στικός στην πρώτη του προσπάθεια 
καταγράφοντας άλμα 8.35 μέτρων. 
Μάλιστα ήταν μόλις 0.03 εκατοστά 
λιγότερα από το προσωπικό του και 
εθνικό μας ρεκόρ (8.38) καταγρά-
φοντας την δεύτερη καλύτερη του 

επίδοση στον κλειστό στίβο.
Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι 
δεν έκανε δεύτερη και τρίτη προ-
σπάθεια λόγω του προβλήματος στο 
γόνατο που τον ταλαιπωρεί, ενώ το 
τέταρτο άλμα του ήταν άκυρο.
Ο Τεντόγλου δεν πραγματοποίησε 
πέμπτο άλμα, αφού κανένας δεν 
τον πέρασε. Ο Μόντλερ βρέθηκε 
στην δεύτερη θέση αφού με άλμα 
8.31μ ξεπέρασε τον εαυτό του, αλλά 
όχι και τον Έλληνα άλτη. Το βάθρο 
συμπλήρωσε ο Φινλανδός Πιούλι 
με άλμα στο 8.24 και εθνικό ρεκόρ.

Ο Τεντόγλου κατέκτησε 
το έβδομο χρυσό της Ελλάδας 
σε ευρωπαϊκά κλειστού
Λίγες ημέρες πριν από τα 23τα γενέ-
θλιά του ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβη-
κε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης 
στο άλμα εις μήκος.
Με το μετάλλιο του Τεντόγλου η 
χώρα μας έφτασε τα 34 στη διοργά-
νωση εκ των οποίων τα επτά είναι 
χρυσά, δεκαπέντε ασημένια και δώ-
δεκα χάλκινα.

Αναλυτικά ο πίνακας μεταλλίων
Xρυσά (7)
1. Κατερίνα Θάνου 1996 (Στοκχόλ-
μη) 60 μ. 7.15
2. Αγγελος Παυλακάκης 1998 (Βα-
λένθια) 60 μ. 6.55

3. Κατερίνα Θάνου 2000 (Γάνδη) 
60 μ. 7.05
4. Νίκη Ξάνθου 2002 (Βιέννη) μή-
κος 6.74 μ.
5. Κατερίνα Στεφανίδη 2017 (Βελι-
γράδι) επί κοντώ 4,85 μ.
6. Μίλτος Τεντόγλου 2019 (Γλα-
σκώβη) μήκος 8,38 μ.
7. Μίλτος Τεντόγλου 2021 (Το-
ρούν) μήκος 8,35μ.

Ασημένια (15)
1. Βασίλης Παπααγεωργόπουλος 
1976 (Μόναχο) 60μ. 6.67
2. Σπήλιος Ζαχαρόπουλος 1972 
(Γκρενόμπλ) 1.500μ. 3:46.08
3. Αλέξανδρος Τερζιάν 1994 (Πα-
ρίσι) 60μ. 6.51
4. Κώστας Κουκοδήμος 1994 (Πα-
ρίσι) μήκος 8.09
5. Αλέξης Αλεξόπουλος 1996 
(Στοκχόλμη) 200μ. 21.05
6. Νίκη Μπακογιάννη 1996 (Στοκ-
χόλμη) ΥΨΟΣ 1.96
7. Γιώργος Θεοδωρίδης 2000 (Γάν-
δη) 60μ. 6.51
8. Γεωργία Κοκλώνη 2005 (Μαδρί-
τη) 60μ 7.18
9. Στέλλα Πιλάτου 2005 (Μαδρίτη) 
μήκος 6.64
10.Λούης Τσάτουμας 2007 (Μπέρ-
μπιγχαμ) μήκος 8.02
11.Κατερίνα Στεφανίδη 2015 
(Πράγα) επί κοντώ 4.75

12.Αντώνης Μάστορας 2015 ύψος 
2.31
13.Κώστας Φιλιππίδης 2017 (Βελι-
γράδι) επί κοντώ 5,85 μ.
14. Βούλα Παπαχρήστου 2019 
(Γλασκώβη) τριπλούν 14,50 μ.
15. Κώστας Μπανιώτης 2019 (Γλα-
σκώβη) ύψος 2,26 μ.

Χάλκινα (12)
1. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος 
1972 (Γκρενόμπλ) 50μ. 5.82
2. Βασίλης Παπαδημητρίου 1973 
(Ρότερνταμ) ύψος 2,17 μ.
3. Γιώργος Παναγιωτόπουλος 1994 
(Παρίσι) 200 μ. 20.99
4. Σπύρος Βασδέκης 1996 (Στοκ-
χόλμη) μήκος 8,03 μ.
5. Ολγα Βασδέκη 1996 (Στοκχόλ-
μη) τριπλούν 14,30 μ.
6. Παναγιώτης Παπούλιας 1996 
(Στοκχόλμη) 3.000 μ. 7:50.80
7. Κατερίνα Κόφφα 1998 (Βαλέν-
θια) 200 μ. 22.86
8. Αγγελος Παυλακάκης 2000 (Γάν-
δη) 60 μ. 6.54
9. Γεωργία Κοκλώνη 2002 (Βιέν-
νη) 60 μ.
10. Μαρία Καρασταμάτη 2005 60 
μ. 7.25
11. Βούλα Παπαχρήστου 2017 (Βε-
λιγράδι) 14,24 μ. τριπλούν
12. Νικόλ Κυριακοπούλου 2019 
(Γλασκώβη) 4,65 μ. επί κοντώ
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Ενα μεγάλο άλμα στα 8.35μ, που είναι η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο ήταν αρκετό για να

δώσει το χρυσό μετάλλιο στον Μίλτο Τεντόγλου, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου!


