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«Εμπνευση» για τη νέα γε-
νιά που βρίσκεται αντι-
μέτωπη με την απόλυτη 

αβεβαιότητα -λόγω της οικονομικής 
κρίσης- αποτελούν δύο Ελληνες πα-
ραολυμπιονίκες, οι οποίοι αποδεικνύ-
ουν πως όταν δεν το βάζεις κάτω, η 
ζωή σε ανταμείβει – ακόμα κι όταν 
τα πόδια σου δεν μπορούν πια να σε 
στηρίξουν. 

Ο 39χρονος Μάκης Καλαράς, ο 
μοναδικός Ελληνας αθλητής που 
έχει μέχρι στιγμής συμμετάσχει και σε 
θερινή και σε χειμερινή Παραολυμπι-
άδα παρέα με τον 27χρονο Αντώνη 
Τσαπατάκη, παραολυμπιονίκη στην 
κολύμβηση με τη 2η καλύτερη επί-
δοση κολυμβητή ΑμεΑ στον κόσμο 
φέτος κερδίζουν το σεβασμό μας σε 
μια δύσκολη συγκυρία και δείχνουν το 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν 
τα ελληνόπουλα: Αυτόν της σκληρής 
προσπάθειας, έτσι όπως αποτυπώνε-
ται στη φωτογραφία την οποία ανέβα-
σε ο Αντώνης στο facebook, η οποία 

απεικονίζει τον ίδιο να κάνει surfing 
στην Κρήτη καθισμένος στο αναπηρι-
κό του αμαξίδιο. 

Μια εικόνα χίλιες λέξεις και άλλα 
τόσα μηνύματα! Και οι δύο παραολυ-
μπιονίκες είχαν το μικρόβιο του αθλη-
τισμού μέσα τους και όταν η μοίρα 
επεφύλαξε στον καθένα ένα τροχαίο 
ατύχημα -που τους υποχρέωσε να κι-
νούνται με αναπηρικό αμαξίδιο- δεν 
άφησαν την αναπηρία τους να μπει 
εμπόδιο στα όνειρά τους. 

Διακρίσεις
Ο Μάκης ασχολήθηκε με τη δισκο-
βολία, όπου και διέπρεψε: Αργυρό 
μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας το 2004 -μια από 
τις κορυφαίες στιγμές της ζωής του 
όπως λέει ο ίδιος- χρυσό μετάλλιο στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 
το 2005 στο Ελσίνκι και στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα Στίβου το 2006 στο 
Ασεν, την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο το 2007 στην Ταϊπέι και την 
πέμπτη θέση στην Παραολυμπιάδα 
του Πεκίνου το 2008. 

Με σκληρή προπόνηση και την ελ-
ληνική φαρμακοβιομηχανία DEMO 
στο πλευρό του την τελευταία 3ετία, 
ο Μάκης συνέχισε να σπάει τα κοντέρ 
της ταχύτητας, διασχίζοντας πλέον 
με 110 χλμ. την ώρα τις χιονισμένες 
πίστες στους Χειμερινούς Παραολυ-
μπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι 
της Ρωσίας. 

Με αυτή τη συμμετοχή ο Ελλη-
νας δισκοβόλος μετέβη στο άθλημα 
του αλπικού σκι και προετοιμάζεται 
για τους χειμερινούς Παραολυμπια-
κούς Αγώνες του 2018 στην Κορέα. 
Στα κενά μεταξύ των προπονήσεων, 
ο ακούραστος Μάκης Καλαράς κάνει 
ομιλίες σε σχολεία, όπου όπως λέει 
ο ίδιος: «Εξηγώ στους μαθητές ότι η 
αναπηρία βρίσκεται μόνο στο μυα-
λό, όχι στο σώμα». Παρόμοιο και το 

success story του 27χρονου Αντώνη 
Τσαπατάκη, γέννημα-θρέμμα Χανιώτη 
που υπέστη παραπληγία σε ηλικία 18 
ετών. Ηταν τότε φοιτητής στη Σχολή 
Αστυφυλάκων στο Ρέθυμνου από την 
οποία εκδιώχθηκε καθώς κρίθηκε ακα-
τάλληλος. Το 2009 ξεκίνησε να αγω-
νίζεται σε αθλητικές διοργανώσεις για 
άτομα με αναπηρία και άρχισε να μα-
ζεύει μετάλλια σαν… γραμματόσημα. 
Κέρδισε χάλκινα μετάλλια στο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ισλανδίας, 
του Βερολίνου και του Καναδά, την 4η 
θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 
του Λονδίνου το 2012, δύο ασημένια 
μετάλλια στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
της Ολλανδίας, μια χούφτα χρυσά με-
τάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
κάθε χρόνο και το αργυρό μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμ-
βησης ΑμεΑ στη Γλασκόβη φέτος. 

Eπιστολές
Παράλληλα, δεν σταμάτησε να στέλνει 
επιστολές στη Σχολή Αστυφυλάκων 
ζητώντας να επιστρέψει για να απο-
φοιτήσει αλλά πάντοτε η απάντηση 
ήταν αρνητική. Στόχος του μια καλή 
θέση στο βάθρο στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τορίνο. Και όπως λέει ο 
ίδιος: «Το όνειρό μου είναι να επα-
νενταχθώ στο Σώμα της Αστυνομίας 
ώστε να αποκατασταθώ επαγγελμα-
τικά». 

Ζητά μονάχα ισότιμη αντιμετώπιση 
από την Πολιτεία, σαν άνθρωπος που 
τίμησε την Ελλάδα πολλές φορές σε 
διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. ■
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Ενα μοιραίο τροχαίο 
τους καθήλωσε, 
ωστόσο δεν άφησαν 
την αναπηρία τους
να μπει εμπόδιο 
στα όνειρά τους


