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      Δελτίο Τύπου 
 

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε υπερήφανους! 
 

Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας, έδωσε ο Όμιλος 
ΥΓΕΙΑ, υπερήφανος χορηγός των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, τιμώντας τους αθλητές 
για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους και τις διακρίσεις που εξασφάλισαν για τη χώρα.  

Οι επτά (7) αθλητές που έχει συνδράμει σαν χορηγός  ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, χάρισαν στη χώρα τέσσερα 
μετάλλια, μεταξύ των οποίων και το μοναδικό χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.  
Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα του μπότσια στα ζευγάρια της BC3, στην οποία συμμετείχε ο 
Νίκος Πανανός, ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο της επιτυχίας, κατακτώντας το πρώτο και μοναδικό 
χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Αγώνες. Δύο μετάλλια, το ασημένιο στη δισκοβολία και το 
χάλκινο στη σφαιροβολία, κατέκτησε ο Πασχάλης Σταθελάκος, ενώ ο Παύλος Μάμαλος χάρισε 
στην Ελλάδα το χάλκινο μετάλλιο στην άρση βαρών, κατηγορία 90 κιλών. Μία ανάσα από το 
μετάλλιο βρέθηκε ο Αντώνης Τσαπατάκης, κατακτώντας την 4η θέση στα 100μ πρόσθιο 

(κολύμβηση), ενώ ο Τσε Τζον Φερνάντες, εξασφάλισε την 6η θέση στη σφαιροβολία ανδρών. Οι 
αθλητές Παρασκευή Καντζά (στίβος) και Παναγιώτης Τριανταφύλλου (ξιφασκία με αμαξίδιο) 
κατέλαβαν την 8η θέση στο μήκος και στην ξιφασκία (σπάθη) αντίστοιχα.  
 
Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, είχε αναλάβει- παράλληλα με τη χορηγία των 7 αθλητών-, την 
πλήρη κάλυψη των ιατρικών-εργαστηριακών κι άλλων εξετάσεων για τους αθλητές της Ομάδας 
καθώς και την οικονομική τους στήριξη με αθλητικό και αγωνιστικό εξοπλισμό.  
 
Σε δηλώσεις της η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή Σουβατζόγλου τόνισε: «Η 
Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα στάθηκε και πάλι στο ύψος των περιστάσεων, αναδεικνύοντας 
επάξια τα μηνύματα και τις αξίες που συνθέτουν την Ολυμπιακή Ιδέα, κάνοντας υπερήφανους, για 
ακόμη μία φορά, όλους τους Έλληνες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτοί οι αθλητές αποτελούν 
το καλύτερο παράδειγμα για το τι σημαίνει Θέληση, Δύναμη και Προσπάθεια, δίνοντας έτσι το 
μεγαλύτερο μάθημα ζωής στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε: ότι η δύναμη της ανθρώπινης 
ψυχής ξεπερνάει όλα τα εμπόδια. Για όλους αυτούς τους λόγους, τους ευχαριστούμε που μας έκαναν 
υπερήφανους!» 

 


