
1 
 

«Σταθμεύω χωρίς να εμποδίζω;» 
 

του Μιχάλη Δημοσθένους 
 
Στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη και ανακοινώθηκε η έναρξη 
της εβδομάδας διαφώτισης «Σταθμεύω χωρίς να εμποδίζω». Οργανωτές είναι η Οργάνωση 
Παραπληγικών Κύπρου και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, με συνεργάτες το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, την Ένωση Δήμων, το Δήμο Λευκωσίας και την 
Αστυνομία. 
 
Οι συμμετέχοντες στη δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν εκπρόσωποι των πιο πάνω Υπουργείων 
και φορέων, δημοτικοί σύμβουλοι και βουλευτές. Την έναρξη έκαμε η Χορωδία και η 
Ορχήστρα του Γυμνασίου Παλουριώτισσας με τα ωραία τραγούδια και τη γλυκιά μελωδία των 
παιδιών. Ακολούθησαν το καλωσόρισμα από το δήμαρχο Λευκωσίας κ. Ζαμπέλα, διάφοροι 
χαιρετισμοί και βεβαίως το κλείσιμο με την ομιλία του υπουργού Συγκοινωνιών κ. Θράσου. 
 
Λόγω του εορταστικού χαρακτήρα της εκδήλωσης, θα  περίμενε κάποιος να ακούσει κάτι το 
σημαντικό, κάτι το καινούργιο. Αντί αυτού, ακούσαμε ωραία λόγια που ως συνήθως οι 
πολιτικοί εκστομίζουν. Έγινε και μια κριτική από μέρους του ακροατηρίου. Αλλά, όπως 
φαίνεται και από τις πιο πάνω παρουσίες, το ακροατήριο ήταν μόνον άνθρωποι της εξουσίας. 
Ήταν αυτοί που όφειλαν στην πράξη να επιδείξουν σεβασμό προς το συνάνθρωπό τους και να 
πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις για δημιουργία ενός δομικά φιλόξενου περιβάλλοντος για τα 
εμποδιζόμενα άτομα. Χωρίς λοιπόν να το καταλαβαίνουν, κριτίκαραν τους εαυτούς τους. 
 
Την ανάγκη να παραμένουν τα πεζοδρόμια και οι λιγοστές ράμπες ελεύθερα για χρήση από 
τους πεζούς, κανένας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει σε φιλολογικό επίπεδο. Είναι επίσης 
αλήθεια, ότι με το σύνθημα «Σταθμεύω χωρίς να εμποδίζω», οι διοργανωτές επιδιώκουν να 
συμβάλουν στη δημιουργία μιας ανθρώπινης συμπεριφοράς αλληλοσεβασμού. Μήπως, όμως, 
αυτά που καθημερινά βιώνουμε, οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση; Νομίζω πως όχι.  
 
Ζούμε σε ένα κοινωνικό σύστημα που εγκλωβίζει την ύπαρξη του αλληλοσεβασμού στη 
σφαίρα των φιλολογικών συζητήσεων. Στην εποχή μας, και δεν είναι η πρώτη φορά στην 
ιστορία, ο άνθρωπος βιώνει στο πετσί του την ασέβεια με τον πλέον βάναυσο τρόπο, σε όλα τα 
επίπεδα της ζωής και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκατομμύρια άνθρωποι σύρονται καθημερινά στη 
φτώχεια και στη δυστυχία για να πλουτίζουν οι λιγοστοί εντός και εκτός της χώρας τους. Είναι 
αυτό σεβασμός; Είναι σεβασμός προς τους εργαζόμενους της Κύπρου, η απόφαση των 
υπουργών και των βουλευτών για αύξηση των ωφελημάτων τους, επιβαρύνοντας τον κρατικό 
προϋπολογισμό με εκατομμύρια λίρες το χρόνο, την ίδια στιγμή που ζητούν λιτότητα και 
περισυλλογή από αυτούς που με την εργασία τους παράγουν τον πλούτο της χώρας; Την ίδια 
στιγμή που με πρόσχημα το νοικοκύρεμα των οικονομικών αποφασίζουν και φορτώνουν τα 
οικονομικά βάρη στους ώμους των εργαζομένων;  
 
Ας επανέλθουμε όμως στο ζήτημα του σεβασμού των εμποδιζομένων ατόμων σε σχέση με το 
περιβάλλον των πόλεων. Η ασέβεια προς τα εμποδιζόμενα άτομα και η παρεμπόδισή τους να 
διακινούνται απρόσκοπτα στο δομημένο περιβάλλον είναι κάτι το διαχρονικό. Δέκα και πλέον 
χρόνια (1981-1992) μάς πήρε για να δεήσουν οι τότε κυβερνώντες να τροποποιήσουν το Νόμο 
Περί Οδών και Οικοδομών. Άλλα εφτά χρόνια χρειάστηκαν οι επόμενοι κυβερνώντες για να 
ετοιμάσουν τους κανονισμούς, οι οποίοι αν και κουτσουρεμένοι ψηφίστηκαν τελικά από τη 
Βουλή το 1999. Και όταν επιτέλους η νομοθεσία μπήκε σε εφαρμογή, προς έκπληξή μας, 
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ανακαλύψαμε ότι μας ξεγέλασαν. Τα πεζοδρόμια δεν καλύπτονται από αυτή τη νομοθεσία και 
το θέμα παραμένει στην καλή ή κακή θέληση και γνώση των τοπικών Αρχόντων.  
 
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να έχουμε το Δήμο Στροβόλου, για παράδειγμα, 
να εφαρμόζει την παροιμία που λέει «πέρα βρέχει στην Καραμανιά χιονίζει». Μόλις πριν λίγες 
εβδομάδες παρέδωσε προς χρήση καινούργιο πεζοδρόμιο στην οδό 28ης Οκτωβρίου χωρίς 
πρόσβαση. Μετά από τηλεφωνική παρέμβαση από την ΟΠΑΚ κατασκεύασαν ράμπες με τον 
τρόπο που πρωτοκατασκευάστηκαν από το Δήμο Λευκωσίας πριν από 20 περίπου χρόνια. Η 
ειρωνεία είναι ότι πρόκειται να δούμε το δήμαρχο, κ. Σάββα Ηλιοφώτου, να φιγουράρει στην 
εκδήλωση «Περπατώ για το συνάνθρωπό μου», που είναι προγραμματισμένη από τον ίδιο το 
Δήμο να γίνει μαζί με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου στις 22 του Οκτώβρη.  
 
Το δε Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο διαθέτει και δικές του Τεχνικές 
Υπηρεσίες, αγνοεί προκλητικά τη νομοθεσία. Βρίσκεται στο μέσο της υλοποίησης ενός 
προγράμματος που προβλέπει να γίνουν ανακαινίσεις, επεκτάσεις και αντισεισμικά έργα σε 
όλα τα σχολεία. Ξοδεύτηκαν μέχρι τώρα εκατομμύρια λίρες και δυστυχώς η δομική υποδομή 
των σχολείων εξακολουθεί να είναι εγκληματικά αφιλόξενη για τα εμποδιζόμενα άτομα. Η 
πρόκληση γίνεται ακόμα πιο έντονη γιατί υπουργός είναι ο κ. Πεύκιος Γεωργιάδης ο οποίος ως 
μέλος της ΤΕΔΕΑ επέδειξε μιαν ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στο ζήτημα της πρόσβασης. 
Δυστυχώς, φαίνεται πως αυτή του η ευαισθησία χάθηκε με το που κάθισε στην υπουργική 
καρέκλα. 
 
Αλλά και η συμπεριφορά του υπουργού Άμυνας, κ. Κούλη Μαυρονικόλα, δεν είναι λιγότερο 
προκλητική. Τον Αύγουστο του 2004, ο ίδιος στάθμευσε το αυτοκίνητό του αντικανονικά, 
αναγκάζοντας τον παραπληγικό που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του στους 
σηματοδοτημένους χώρους στάθμευσης για αναπήρους στο αεροδρόμιο, να περιμένει τον κ. 
υπουργό για 30 περίπου λεπτά μέχρι να κατευοδώσει τον υιό του. Ο θυμός του μέλους της 
ΟΠΑΚ, ο οποίος δεν ήξερε ποιου ήταν το αυτοκίνητο που τον εμπόδιζε, μετατράπηκε σε οργή 
όταν είδε τον υπουργό να περνά από μπροστά του και να μπαίνει στο αυτοκίνητο χωρίς 
μάλιστα να πει ούτε έναν απλό συγνώμη. 
 
Όπως βλέπετε κ. υπουργέ των Συγκοινωνιών, η οδύσσεια των εμποδιζομένων συνανθρώπων 
μας δεν θα υπήρχε, αν μη τι άλλο σε αυτό τον εγκληματικά μεγάλο βαθμό, αν μερικά 
αυτονόητα και τόσον απλά πράγματα γίνονταν 10-15 χρόνια πριν. Σήμερα θα είχαμε το 
δικαίωμα να μιλάμε και να περηφανευόμαστε για το φιλόξενο δομημένο περιβάλλον. 
Δυστυχώς, βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη, με πικρία και αγανάκτηση, να κριτικάρουμε 
με τον πλέον αυστηρό τρόπο αυτούς που έπρεπε και που πρέπει να πάρουν τις ανάλογες 
αποφάσεις για να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.  
 
Είναι αδήριτη ανάγκη να σπάσει η στενοκεφαλιά ορισμένων τεχνοκρατών και επιχειρηματιών. 
Χρειάζεται η πολιτική απόφαση. Αυτή είναι η πρόκλησή σας. Μην επιτρέψετε να γραφτεί το 
όνομά σας στη λίστα των ασυγχώρητα ασεβών προκατόχων σας. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι 
είστε μέλος σε μια κυβέρνηση που φέρει το όνομα της αλλαγής. Προχωρήστε λοιπόν στην 
τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τα πεζοδρόμια. Εφαρμόστε τη νομοθεσία ως 
κυβέρνηση. Ξεκινήστε τη διαφώτιση από το Υπουργικό Συμβούλιο.   
 
* Ο Μιχάλης Δημοσθένους, είναι παραπληγικός από το 1978, ιδρυτικό μέλος και στέλεχος της 
ΟΠΑΚ από την ίδρυσή της το 1979 μέχρι τον Ιούλιο του 2001 και πρόεδρος της Οργάνωσης 
Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ 
**Το άρθρο δημοσιεύθηκε στον «Φιλελεύθερο» στις 15/10/2005 


