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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ για αποκατάσταση  

ο παραολσμπιονίκης Γιάννης Κωστάκης 

 

Με ην βιέκκα ζηνπο Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ  Λνλδίλνπ, ν Γηάλλεο Κσζηάθεο μεθίλεζε 

εληαηηθή ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο ζηελ ΑΝΑΠΛΑΣΖ. Όπσο δειώλεη θαηεγνξεκαηηθά: «Σηελ 

Παξανιπκπηάδα ηνπ Λνλδίλνπ ζα είκαη παξώλ θαη ζα ραξίζσ ζηε ρώξα καο λέα κεηάιιηα».  

Ο δηάζεκνο παξανιπκπηνλίθεο επέζηξεςε από ηε Γεξκαλία, κεηά ην ζνβαξό αηύρεκα πνπ είρε ζην 

Βεξνιίλν θαη ηηο δύν ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε, γηα λα λνζειεπζεί ζην 

Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο ΑΝΑΠΛΑΣΖ.   

Σην πιεπξό ηνπ βξίζθνληαη ε κεηέξα ηνπ θαη ε αδειθή ηνπ, θαζώο θαη πνιινί ζπλαζιεηέο ηνπ. Μαδί 

ηνπ έρεη ηα δύν ηνπ κεηάιιηα, έλα αξγπξό θαη έλα ράιθηλν πνπ θαηέθηεζε ζην Δπξσπατθό 

Πξσηάζιεκα θνιύκβεζεο αζιεηώλ κε αλαπεξίεο ζην Βεξνιίλν, ιίγν πξηλ ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ.  

«Ήηαλ ζπγθινληζηηθή εκπεηξία γηα κέλα ην αηύρεκα απηό ζην Βεξνιίλν θαη, δπζηπρώο,  κνπ ζηέξεζε 

ηε δπλαηόηεηα γηα δύν αθόκε κεηάιιηα. Από ηε ζηηγκή πνπ νινθιεξώζεθαλ νη ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, αλππνκνλνύζα λα επηζηξέςσ ζηελ Διιάδα θαη λα εηζαρζώ ζηελ ΑΝΑΠΛΑΣΖ», 

δειώλεη ν δηεζλνύο θήκεο αζιεηήο θαη ζπλερίδεη: «Πέξαζα απίζηεπηε  ηαιαηπσξία θαη κεγάιε 

ζηελνρώξηα ζηε Γεξκαλία, κεηά ην αηύρεκα. Τώξα ζηελ ΑΝΑΠΛΑΣΖ ληώζσ ζαλ λα βξίζθνκαη ζην 

ζπίηη κνπ, θνληά ζηνπο δηθνύο κνπ αλζξώπνπο, πνπ κε θξνληίδνπλ ην ίδην ζσζηά θαη 

απνηειεζκαηηθά, όπσο θάζε θνξά πνπ πξνεηνηκάδνκαη γηα αγώλεο. Μέρξη ζήκεξα γλώξηδα ηηο 

ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο εκεξήζηαο λνζειείαο ζηελ ΑΝΑΠΛΑΣΖ. Τώξα δειώλσ ελζνπζηαζκέλνο 

από ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ε θιεηζηή λνζειεία ηνπ Κέληξνπ. Νηώζσ αζθαιήο, 

γηαηί, γηα κηα αθόκε θνξά δηαπηζηώλσ ηελ θνβεξή νξγάλσζε ηεο ΑΝΑΠΛΑΣΖΣ, ηελ εμαηξεηηθή 

ηερλνινγία, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηελ αλζξσπηά ηεο επηζηεκνληθήο ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία έρσ 

απόιπηε εκπηζηνζύλε».  

Όπσο ηνλίδεη ν Δπηζηεκνληθόο Γηεπζπληήο ηεο ΑΝΑΠΛΑΣΖΣ θ. Κσλζηαληίλνο Εεθόπνπινο, «ν 

Γηάλλεο Κσζηάθεο μεθίλεζε άκεζα πιήξε ζεξαπεία απνθαηάζηαζεο, κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ησλ 

επηπινθώλ κεηά από ηέηνηα ζνβαξά ρεηξνπξγεία, ηελ δηαηήξεζε ηεο άξηζηεο θπζηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ, ώζηε λα ζξηακβεύζεη ζηηο πξνζερείο 

αγσληζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Παξανιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 

Λνλδίλνπ».   
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