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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΑ ΚΑΝΤΖΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 

ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
 

Επέστρεψε στο Κέντρο Αποκατάστασης ΑΝΑΠΛΑΣΗ, για να συνεχίσει την εντατική προετοιμασία 

της  για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η παραολυμπιονίκης Βούλα Καντζά, μετά τη 

συμμετοχή της στην Λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Λονδίνο 2012». Στην 

Αμφιλοχία, τον τόπο καταγωγής της, η Βούλα Καντζά άναψε στον βωμό την ολυμπιακή φλόγα, 

συνοδευόμενη από τον προπονητή της Θοδωρή Κατσωνόπουλο, μέσα σε μια εξαιρετικά 

συγκινητική ατμόσφαιρα, που δημιούργησαν οι συντοπίτες της.  

«Ένιωσα πολύ περήφανη που με κάλεσε η πατρίδα μου για να μεταφέρω τη φλόγα και ν’ ανάψω 

το βωμό», δήλωσε η παραολυμπιονίκης μας και συνέχισε: «Ήταν πρωτόγνωρο συναίσθημα και 

εύχομαι σε όλους τους αθλητές να ζουν μια τέτοια στιγμή και να φτάνουν ψηλά». 

Η Βούλα Καντζά γεννήθηκε τυφλή, αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να  μας χαρίσει ένα χάλκινο 

μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, χρυσό και αργυρό στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Στίβου Τυφλών της Τουρκίας (2011), ένα αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα ΑΜΕΑ στην Ν. Ζηλανδία (2011) και πολλές διακρίσεις σε ευρωπαϊκές και διεθνείς 

αθλητικές διοργανώσεις από την πρώτη της εμφάνιση, το 1996, μέχρι σήμερα.  

Το 2011 τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια προπόνησης και υποβλήθηκε σε εξειδικευμένη 

χειρουργική επέμβαση στο δεξί της πόδι . Έκτοτε  ακολουθεί εντατική θεραπεία αποκατάστασης 

στην ΑΝΑΠΛΑΣΗ με θεαματικά αποτελέσματα και επιδόσεις  που της εξασφάλισαν ήδη τη 

συμμετοχή της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Είναι γνωστό ότι η ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

είναι μέγας χορηγός του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιονικών  διαρκώς από το έτος  2004 έως 

σήμερα. Η Βούλα δήλωσε «Ευχαριστώ πολύ την ΑΝΑΠΛΑΣΗ που με στηρίζει πάντα σε όλες τις 

προσπάθειές μου και είναι πάντα δίπλα  μου όλα αυτά τα χρόνια και με βοηθάει να πραγματοποιώ 

τους στόχους μου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες». 

Όπως επιβεβαιώνει ο Επιστημονικός Διευθυντής της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ κ. Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος, 

«η Βούλα Καντζά  ξεκίνησε άμεσα πλήρη θεραπεία αποκατάστασης, με στόχο την πρόληψη των 

επιπλοκών μετά από τέτοια σοβαρά χειρουργεία και την διατήρηση της άριστης φυσικής της 

κατάστασης, ώστε με την παρουσία της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου να 

εκπληρωθούν οι προσδοκίες όλων μας».   
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