
 
 

     

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει πέντε νέους κορυφαίους αθλητές  

 
 

Η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας αποφασιστικά τη διαχρονική στήριξή της στην ανάπτυξη του 

ελληνικού αθλητισμού, ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής υποστήριξης μιας νέας γενιάς 
ταλαντούχων Ελλήνων αθλητών. Στόχος της τράπεζας είναι να ενισχύσει τη σημαντική εθνική 
προσπάθεια για διακρίσεις και στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπως και 
σε κάθε άλλες κορυφαίες διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.  
 
Σε πρόσφατη ειδική εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος 
Μυλωνάς, μαζί με στελέχη της τράπεζας, υποδέχθηκε και καλωσόρισε πέντε νέους 
ταλαντούχους αθλητές στην «οικογένεια» της Εθνικής. Πρόκειται για τους Μίλτο Τεντόγλου, 
Κριστιάν Γκολομέεβ, Χρήστο Φραντζεσκάκη, Σπυριδούλα Καρύδη και Ελίνα Τζένγκο, οι οποίοι 
θα έχουν την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας για τα επόμενα δυόμιση χρόνια.  

 
Ειδικότερα:  
 
• Ο Μίλτος Τεντόγλου: Βρίσκεται στο Nο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο άλμα εις μήκος. 

Μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Βελιγράδι πριν λίγους μήνες, έχει πλέον ένα τελευταίο 
χρυσό μετάλλιο για να κατακτήσει, αυτό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανοικτού Στίβου 
που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Oregon των ΗΠΑ.   
 

• Ο Κριστιάν Γκολομέεβ: Ως 5ος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, πλέον 
επικεντρώνεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται ήδη στη 
Βουδαπέστη και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης. Στόχος του είναι να κυνηγήσει ένα 
μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο, την «κούρσα της μιας ανάσας».  
 

• Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης: έχοντας ξεκινήσει εκπληκτικά τη σεζόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης στη σφυροβολία, ενώ παράλληλα έχει ήδη εξασφαλίσει 
τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Oregon και στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου, κυνηγώντας το όνειρο ενός μεταλλίου.  

 
• Η Σπυριδούλα Καρύδη: Βρίσκεται στο 19 της παγκόσμιας κατάταξης στο τριπλούν και αυτή 

τη στιγμή αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο άλμα εις τριπλούν στην ηλικία της. 
Η μεγαλύτερη πρόκληση της χρονιάς αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο 
Μόναχο, όπου θα προσπαθήσει να συνεχίσει την πολύ καλή μέχρι σήμερα παρουσία της.  



 
• Η Ελίνα Τζένγκο: Έχοντας κατακτήσει σε ηλικία μόλις 15 ετών το χρυσό μετάλλιο στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Μπουένος Άιρες και τον Αύγουστο του 2020 το ασημένιο 
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στην Κένυα, φέτος κατάφερε να πιάσει το όριο 
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Όρεγκον και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο 
Μόναχο. Οι επιδόσεις της είναι μέσα στις τρεις καλύτερες παγκοσμίως μέχρι σήμερα στον 
Ανοικτό Στίβο.  

 
Στην εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά: 
«Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια διευρύνουμε περαιτέρω τη στήριξή μας στον ελληνικό 
αθλητισμό, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες 5 νέων ταλαντούχων αθλητών μας σε μία 
ιδιαίτερα ανταγωνιστική και απαιτητική πορεία για τη διάκριση σε διεθνές επίπεδο. Τους 
συγχαίρουμε για την έως τώρα επιτυχία τους, το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την 
αφοσίωση τους και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους. Τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία!».  

 
 
 


