
Βαδίζω και παραπατώ 
 | 03/12/2010 | Πέγκυ Σπινέλλη 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει την 3η Δεκεμβρίου ως Ημέρα Ατόμων με 
αναπηρίες. Προφανώς εσύ θα θεωρήσεις πως το θέμα δεν σε αφορά, γιατί δεν ανήκεις στο 
50% του πληθυσμού που αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες. Νομίζεις! 
Είναι υπερφίαλο και τρομερά υποκριτικό να θεωρούμε ότι κάποια πράγματα δεν μας αφορούν, 
όταν στην πραγματικότητα είναι μέρος της ζωής μας. Τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι μόνον 
όσα διακινούνται με τροχοκάθισμα εξαιτίας κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας. Νομίζω πως τα 
έχεις μπερδεμένα μέσα στο μυαλό σου. Η Κλέλια Πετρίδου κλήθηκε να μας εξηγήσει. Ως 
Υπεύθυνη Γραφείου Σχεδιασμού Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και 
Έργων μας διευκρίνισε πως «υπάρχουν τα άτομα με αναπηρίες -κινητική, οπτική, ακουστική ή 
νοητική- που αποτελούν το 10% του πληθυσμού κάθε χώρας, τα οποία παρουσιάζουν 
λειτουργικούς περιορισμούς. Τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα ή «εμποδιζόμενα» άτομα 
είναι εκτός από τα ΑμεΑ όλοι οι πολίτες, ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται, είτε 
ηλικιακά είτε από άποψη φυσικής κατάστασης. Δηλαδή, είτε είναι παιδί προσχολικής ηλικίας, 
είτε είναι η μέλλουσα μαμά σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, ή γονιός με παιδάκια και καροτσάκια, 
είτε είναι ηλικιωμένος, όλοι λίγο έως πολύ εμποδίζονται από τον τρόπο που σχεδιάζεται και 
κατασκευάζεται το περιβάλλον μας. Όλοι αυτοί αποτελούν το 50% του πληθυσμού!». Άρα, αν 
θεωρείς πως τα πεζοδρόμια είναι μια χαρά, οι ράμπες είναι αχρείαστες και η όλη φασαρία που 
γίνεται για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες είναι περιττή, είσαι κομματάκι κοντόφθαλμος. 
Σταθμεύοντας το αυτοκίνητό σου στο πεζοδρόμιο, η μητέρα με το παιδάκι της θα πρέπει να 
περπατήσει στο δρόμο, το άτομο στο τροχοκάθισμα θα πρέπει να επιστρέψει για να βρει μια 
ράμπα και να κινηθεί στο δρόμο, η μητέρα με το καροτσάκι το ίδιο και ο παππούς μπορεί να σου 
χτυπήσει με τη μαγκούρα το αυτοκίνητο πριν κατέβει στο οδόστρωμα. Φταίει; Δε νομίζω. Άρα 
ποια είναι η διαφορά; Η διαφορά έγκειται στη διάρκεια της φάσης κατά την οποία εμποδίζεται 
κάποιος, ανάλογα με την ηλικία στην οποία βρίσκεται! Δηλαδή, «με λίγα λόγια όλοι 
εμποδίζονται από το περιβάλλον γιατί σχεδιάζεται βάσει του μέσου όρου της ανθρώπινης 
δύναμης, ενώ θα έπρεπε ο σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη πρώτα απ’ όλα την ανθρώπινη 
αδυναμία και τη διευκόλυνσή της» διευκρίνισε η κ. Κλέλια. 

Ίσως να έχεις παρατηρήσει τελευταία πως τα πεζοδρόμια έχουν χαμηλώσει. Αυτό δεν έγινε για 
να παρκάρεις ευκολότερα το αμάξι. Γίνεται για να διευκολύνουν τα εμποδιζόμενα άτομα, ώστε 
να διακινούνται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Σταθμεύοντας πάνω στο πεζοδρόμιο αποκόπτεις 
την πορεία κάποιου. Σταθμεύοντας πάνω στη ράμπα, την οποία θα χρησιμοποιήσει κάποιος για 
να διασταυρώσει το δρόμο, πάλι προκαλείς πρόβλημα. Δεν είναι αστείο, δεν είναι αδιάφορο, 
ούτε ελάσσονος σημασίας. Κόβεις το δρόμο κάποιου που δεν έχει την επιλογή. Τον Δεκέμβριο 
του 1986, η Τούλα Καρατζιά ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και τραυματίστηκε στη σπονδυλική 
στήλη στο ύψος του αυχένα, γεγονός που την καθιστά τετραπληγική. Τότε, πριν από 
δεκατέσσερα χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη. Μου είπε χαρακτηριστικά πως «το 
μόνο νυχτερινό κέντρο στο οποίο μπορούσαμε να πηγαίνουμε ήταν το ‘Κόντε Δημόκριτος’, 
γιατί ήταν το μόνο «προσβάσιμο», γιατί στην πραγματικότητα έτυχε να μην έχει σκαλιά. 
Καφετερίες και κινηματογράφοι δεν ήταν χώροι στους οποίους μπορούσαμε να πάμε. 
Παντρεύτηκα στη μοναδική εκκλησία που είχε ράμπα, στον Άγιο Νικόλαο στην Έγκωμη γιατί 
όλες οι άλλες είχαν σκαλιά αλλά όχι ράμπα. Τα πράγματα σήμερα είναι σαφώς καλύτερα. 



Υπάρχει βελτίωση. Τα πράγματα βελτιώνονται σιγά-σιγά. Χρειάζεται όμως υπομονή». Η 
αλήθεια είναι πως η νομοθεσία έχει θεσπιστεί. Κάποιες προδιαγραφές για τη δημιουργία ραμπών 
και πεζοδρομίων έχουν τεθεί. Οι χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων που μεταφέρουν άτομα με 
κινητικές δυσκολίες έχουν δοθεί. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται. Η 
Τούλα μου είπε «θα ήθελα να δω να αυξάνεται το πρόστιμο. Αν το ποσό που καλείται να 
πληρώσει κάποιος είναι μικρό δεν θα τον πειράξει. Δεν θα το θυμάται αρκετά ώστε να μην 
αφήνει το αμάξι του πάνω σε πεζοδρόμιο, ράμπα ή σε χώρο στάθμευσης για αναπηρικό όχημα. 
Αν όμως το ποσό αυξηθεί ή ακόμη καλύτερα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί επειδή θα κλειδωθεί ο 
τροχός του αυτοκινήτου του και δεν θα μπορεί να το μετακινήσει ή θα το πάρει γερανός, τότε 
νομίζω πως δεν θα το ξανακάνει τόσο αψήφιστα. Νομίζω πως επειδή κανένας δεν θέλει να 
ταλαιπωρείται, αν ταλαιπωρήσεις τον παραβάτη, τότε έστω και με αυτόν τον τρόπο θα του 
αλλάξεις τη νοοτροπία». 

Για να γράψω το άρθρο συνάντησα τέσσερα άτομα, προκειμένου να μου μιλήσουν, να μου 
επισημάνουν καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να μου διευκρινίσουν τις 
πρακτικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η προσβασιμότητά τους. Η Κλέλια 
Πετρίδου (μετακινείται με ηλεκτρικό τροχοκάθισμα, έχει σκλήρυνση κατά πλάκας), η Τούλα 
Καρατζιά και ο Ανδρέας Λάμπρου (και οι δύο χρησιμοποιούν ηλεκτρικό τροχοκάθισμα λόγω 
τετραπληγίας) με συνάντησαν στο σπίτι τους. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Μόνο ο Δημήτρης 
Λαμπριανίδης με συνάντησε σε καφετερία. Δεν ήταν τυχαία όμως η επιλογή καφετερίας. Στη 
Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λευκωσία, όπως με ενημέρωσε ο Δημήτρης, από τα 7 καφεστιατόρια 
που λειτουργούν μόνον τα 3 είναι προσβάσιμα. Από τα 80 καταστήματα μόνον τα 18. Υπάρχουν 
3 φαρμακεία, κανένα εκ των οποίων δεν είναι προσβάσιμο γιατί ως γνωστόν στο φαρμακείο 
μπαίνεις για να αγοράσεις κρέμα για την κυτταρίτιδα και τίποτε άλλο. Τα φάρμακα για τις 
εγκυμονούσες, τους ηλικιωμένους, και τα άτομα με σπασμένα πόδια διανέμονται με υπηρεσία 
delivery. Από τις 3 τράπεζες, είναι προσβάσιμες οι δυο, ενώ μόνον μίας το ATM μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από άτομο σε τροχοκάθισμα. Στην οδό Στασικράτους δεν είναι καλύτερα τα 
πράγματα. Τα 3 από τα 2 καφεστιατόρια είναι προσβάσιμα, ενώ το τρίτο έχει πολύ απότομη 
ράμπα. Από τα 57 καταστήματα μόνο τα 10 είναι προσβάσιμα, ενώ το ένα κομμωτήριο που 
υπάρχει στο δρόμο δεν είναι προσβάσιμο. Αν λοιπόν για να πάνε οπουδήποτε πρέπει να έχουν 
ως γνώμονα το «πού μου επιτρέπεται να πάω και όχι που πραγματικά θέλω να πάω» δεν νομίζεις 
πως είναι κομματάκι άδικο; Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση, αλλά η 
Κύπρος είναι ουραγός. Το 2003 είχε χαρακτηριστεί Ευρωπαϊκό Έτος Αναπηρίας για όλη την 
υπόλοιπη Ευρώπη -εκτός από εμάς. Μετά υπήρξε το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ -πάλι μ’ εμάς απόντες-, για να φθάσουμε στο κομβικό σημείο του 
2010! Στην υλοποίηση δηλαδή όλων αυτών για τα οποία η υπόλοιπη Ευρώπη προετοιμαζόταν. 
Το σχέδιο δράσης 2010-2020 στοχεύει, όπως και η Σύμβαση του ΟΗΕ, στην πλήρη κοινωνική 
ενσωμάτωση των ΑμεΑ. Αποτελεί επανάσταση και διακηρύσσει το τέλος της απομόνωσης των 
ΑμεΑ από την κοινωνική ζωή και τη διευκόλυνσή τους μέσω ορισμένων θετικών μέτρων, ώστε 
να είναι ικανά να αναπτύξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
Τη Σύμβαση του ΟΗΕ προσυπόγραψε όλη η Ευρώπη και ζήτησε από όλα τα κράτη-μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε όλες οι δράσεις και αποφάσεις με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των 
ΑμεΑ, να υλοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Και επίκεινται οι σχετικές αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010-2020, που θ’ αλλάξουν το τοπίο και στην Ευρώπη και εδώ. 
Ήδη το Πρωτόκολλο της Σύμβασης δίδει την ευχέρεια σε άτομα ή οργανώσεις ΑμεΑ να 
διεκδικήσουν νομικά το δικαίωμα της «Μη διάκρισης» όσον αφορά στην πρόσβαση σε χώρους 



της δημόσιας ζωής. Σε απλά ελληνικά, αρχίζουν οι μηνύσεις. Δεν έχεις ράμπα; Μήνυση. 
Αλληλούια. Τρελά γλέντια! 
 
Είναι μικρά τα πράγματα που μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά είναι πολύ 
μεγάλα τα προβλήματα που μπορεί να επιφέρει η απουσία αυτών των αλλαγών. Παρατήρησε 
γύρω σου όλες τις ελλείψεις και προσπάθησε να φανταστείς τη ζωή σου με όλους αυτούς τους 
περιορισμούς και την απουσία ιδιωτικής ζωής. Δοκίμασε να κάτσεις σε ένα τροχοκάθισμα για 
λίγες ώρες και θα δεις τη διαφορά. 
 


