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      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

     ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Η υπόθεση της πρόσβασης κινητικά ανάπηρων και εμποδιζόμενων ατόμων, στην Ακρόπολη, δεν 

είναι υπόθεση των τελευταίων ημερών, δεν είναι υπόθεση 5 ή 10 χρόνων, δεν είναι υπόθεση μιας 

κυβέρνησης και δεν είναι υπόθεση μη λειτουργίας του ανελκυστήρα για μικρότερο ή μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα.    

Η ιστορία είναι γνωστή. Το 2004 και ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων, τοποθετήθηκε ο 

συγκεκριμένος  ανελκυστήρας  για να καλύψει τις ανάγκες μετακίνησης  που δημιουργήθηκαν για 

την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ εν όψη των ολυμπιακών αγώνων, καθώς είχαμε υποχρέωση να 

δημιουργήσουμε μια τέτοια δομή.   Αναμφίβολα, ακόμα και όπως έγινε ήταν ένα σημαντικό έργο, 

ένα δύσκολο επίτευγμα,  λόγω της ιδιαιτερότητας  του μνημείου, αλλά και μια αναγκαία 

προσωρινή  λύση. Δυστυχώς όμως στη χώρα μας, ισχύει το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. 

Θεωρούμε ότι η υπόθεση της πρόσβασης κινητικά αναπήρων και εμποδιζόμενων ατόμων στην 

Ακρόπολη  και σε κάθε αρχαιολογικό χώρο, είναι διαχρονική υπόθεση από το 2004 μέχρι και 

σήμερα και θα έπρεπε να είναι διακομματική υπόθεση όσων βρέθηκαν στο κοινοβούλιο από τότε 

μέχρι σήμερα, ώστε να είναι πραγματική σωστή και ολοκληρωμένη. 

Έτσι φτάσαμε στο 2019 για να διαπιστώσουμε ότι η πρόσβαση κινητικά αναπήρων στην 

Ακρόπολη, γινόταν Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος.  

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την  αρχή.  

1.  Εργοταξιακός ανελκυστήρας:  Ο ανελκυστήρας είναι εργοταξιακού τύπου, ανοιχτός και 

ευάλωτος στις καιρικές συνθήκες, κυρίως στον αέρα. Η άνοδος με αυτόν, δεν είναι ευχάριστη 

εμπειρία, λόγω κραδασμών κυρίως αν υπάρχει δυνατός άνεμος και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

πρόκλησης πανικού στους επιβαίνοντες.  Ο ανελκυστήρας είναι μάλλον κατάλληλος για μεταφορά 

οικοδομικών υλικών  και όχι επισκεπτών. Και τέλος, 
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 ο ανελκυστήρας είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας πρόσβασης στην Ακρόπολη. Μιας μακριάς 

αλυσίδας προσβασιμότητας, που δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη για αυτόνομη κίνηση του 

ατόμου που κινείται με αμαξίδιο.  Και αυτή η αλυσίδα προσβασιμότητας αποτελείται ξεκινώντας 

αντίστροφα, από την Ακρόπολη προς το πάρκινγκ του Διόνυσου, από τον ανελκυστήρα, το 

αναβατόριο πλατφόρμας, τον διάδρομο ως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και από το 

καλντερίμι έως το πάρκινγκ του Διόνυσου. 

2.  Αναβατόριο πλατφόρμας: Πριν από τον ανελκυστήρα, υπάρχει και άλλη υψομετρική διαφορά, 

που καλύπτεται για τους κινητικά ανάπηρους που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο με αναβατόριο 

πλατφόρμα, το οποίο κινείται πάνω από μία σκάλα. Και το αναβατόριο είναι ακατάλληλο, καθώς 

κινείται «γλιστρώντας» πάνω σε εμφανή γυαλιστερή σωλήνα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν βρέχει, 

η κίνηση πάνω στη σωλήνα είναι αδύνατη.  Άρα το αναβατόριο τίθεται εκτός λειτουργίας μέχρι 

όχι μόνο να σταματήσει η βροχή, αλλά και να στεγνώσει η σωλήνα. Ο άλλος τρόπος, είναι αντί να 

στεγνώσει να την στεγνώσουν σκουπίζοντας με πανί, οι υπάλληλοι.  

3.  Διάδρομος από το αναβατόριο έως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου:        Ο διάδρομος 

αυτός, είναι μεν ως προς την επίστρωσή του κατάλληλος για κίνηση αμαξιδίου, αλλά ακολουθεί το 

ανώμαλο του εδάφους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια μεγάλη ανωφέρεια και κατωφέρεια 

αντίστοιχα, στην οποία χρειάζονται δύο άτομα για το σπρώξιμο ενός  χειροκίνητου αμαξιδίου. Κι 

αυτό τον κάνει ουσιαστικά μη προσβάσιμο.  

4.   Καλντερίμι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου ως τον πεζόδρομο της Διονυσίου 

Αρεοπαγίτου:  Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν επισκεφτεί την Ακρόπολη, το καλντερίμι είναι 

δύσκολο να περπατηθεί ακόμα και από αυτούς που δεν έχουν κανένα κινητικό πρόβλημα. Πόσο 

μάλλον να διασχισθεί από άτομο κινούμενο με αμαξίδιο, χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο.  

5.  Πάρκινγκ Διονύσου-δημιουργία χώρου στάθμευσης ΑμεΑ, κοντά στα εκδοτήρια:  Το 

πάρκινγκ του Διονύσου είναι το μόνο μέρος που μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του ένα άτομο 

κινούμενο με αμαξίδιο που οδηγεί αυτοκίνητο και επιθυμεί να επισκεφτεί την Ακρόπολη, καθώς 

το πάρκινγκ που υπάρχει κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου για ΑμεΑ, χρησιμοποιείται 

από εργαζόμενους στον αρχαιολογικό χώρο και απαγορεύεται η διέλευση Ι.Χ. προς αυτό. Πράγμα 

που σημαίνει ότι ένα άτομο με κινητική αναπηρία που οδηγεί, πρέπει είτε να παρκάρει στο 

Διόνυσο και να περάσει μια δύσβατη διαδρομή περίπου 800 μέτρων με καλντερίμι και ανηφόρα, 

ως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου για ΑμεΑ, είτε να πάρει ταξί ώστε να φτάσει στην εν 

λόγω είσοδο, καθώς τα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα μπορούν να φτάσουν ως την είσοδο και να 

αποβιβάσουν.  Η διαδρομή θα ήταν ευκολότερη, αν δημιουργούνταν θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, 

είτε στο υπάρχον πάρκινγκ των υπαλλήλων, είτε στο χώρο του εκδοτηρίου εισιτηρίων.                           

Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει αλυσίδα προσβασιμότητας από τους πρόποδες 

του Ιερού Βράχου ως την κορυφή του, ώστε να μιλάμε για προσβάσιμη Ακρόπολη.  

Χρονικό παρεμβάσεων της ΕΟΚΑ 

Με αυτά τα δεδομένα, η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων, έχει κινηθεί εδώ και χρόνια, 

για την εξασφάλιση πλήρους πρόσβασης στην κορυφή του Ιερού Βράχου. Και συγκεκριμένα: 
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Στις 18/5/15 εστάλη έγγραφο την αναπληρώτρια τότε υπ. Τουρισμού κ. Κουντουρά, με το οποίο 

μεταξύ άλλων ζητούσαμε: «την άμεση επιδιόρθωση και συντήρηση του ανελκυστήρα»   

Στις 6/11/15 με έγγραφό μας προς τον κ. Μπαλτά, ζητούσαμε εκ νέου να φροντίσει κι εκείνος για 

την βέλτιστη συντήρηση του ανελκυστήρα. 

Στις 18/11/15, αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ συναντήθηκε με τον κ. Βέλτσο, συνεργάτη του κ. 

Μπαλτά και αφού τον ενημέρωσε για την κατάσταση του ανελκυστήρα, αλλά και των υπόλοιπων 

δομών, ζήτησε να γίνει μελέτη με σεβασμό στον χώρο του Μνημείου της Ακρόπολης, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ασφαλής και αυτόνομη κίνηση των χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου. 

Στις 23/3/16 η ΕΟΚΑ επανήλθε με νέο έγγραφο προς τον κ. Μπαλτά, ζητώντας τη συντήρηση του 

ανελκυστήρα. 

Στις 23/3/16 αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, επισκέφθηκε την υπουργό Τουρισμού κ. Κουντουρά και 

την ενημέρωσε μεταξύ άλλων για «την κατάσταση της «πρόσβασης» στην Ακρόπολη και την 

ανάγκη σε συνεργασία με το υπ. Πολιτισμού, να αλλαχτεί η ανελκυστήρας και το αναβατόριο, 

να γίνει διαμόρφωση του διαδρόμου από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου ως το 

αναβατόριο με εξομάλυνση της διαδρομής, να δημιουργηθεί χώρος πάρκινγκ ΑμεΑ κοντά στην 

είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και τέλος να δημιουργηθεί διάδρομος με ξύλο ή άλλο υλικό 

στη διαδρομή από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου έως την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου». 

Στις 13/3/17, αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ έθεσε εκτός των άλλων και το ίδιο θέμα σε συνάντηση 

που είχε με συνεργάτες της κ. Κουντουρά, επιδίδοντας και σχετικές φωτογραφίες και ανάλογο 

έγγραφο. 

Στις 12/4/17, η ΕΟΚΑ έστειλε έγγραφο στην τότε υπ. Πολιτισμού κ. Κονιόρδου, ζητώντας την 

εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους πολιτισμού, 

αρχαιολογικούς και σύγχρονους, με ειδική αναφορά στο θέμα της Ακρόπολης και την ανάγκη 

αλλαγής του ασανσέρ και δημιουργίας αλυσίδας προσβασιμότητας.   

Η Ομοσπονδία ζήτησε επανειλημμένα συνάντηση με την κ. Κονιόρδου, η οποία δεν 

ανταποκρίθηκε ποτέ. 

 

Στις 20/11/18, η ΕΟΚΑ απέστειλε έγγραφο στην υπ. Πολιτισμού κ. Ζορμπά, ζητώντας την 

εξασφάλιση αλυσίδας προσβασιμότητας στον Ιερό Βράχο.  

«Πρόσβαση στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ακρόπολη, μόνο 

κατ’ ευφημισμό μπορεί να θεωρηθεί πρόσβαση. Το ασανσέρ που πρόχειρα στήθηκε το 2004, 

είναι κατάλληλο μόνο για εμπορεύματα, ενώ το αναβατόριο είναι κατάλληλο μόνο για σαλόνια. 

Η λειτουργία τους εξαρτάται από τον …καιρό. Η διαδρομή ως το αναβατόριο είναι για πολύ 

δυνατούς χρήστες αμαξιδίου και γεροδεμένους βοηθούς («βοηθούς» στον πληθυντικό, γιατί 

ένας δεν τη βγάζει τη διαδρομή σπρώχνοντας το αμαξίδιο).  Η απόσταση από το κοντινότερο 

πάρκινγκ (Διόνυσος) μέχρι το αναβατόριο, πλησιάζει το χιλιόμετρο και η διαδρομή είναι 

τελείως ακατάλληλη για αμαξίδιο. Το λογικό και πρέπον θα ήταν να δημιουργηθούν 

τουλάχιστον 2-3 θέσεις πάρκινγκ αναπήρων, στο χώρο που είναι το εκδοτήριο εισιτηρίων. 

Χώρος υπάρχει, όπως υπάρχει και λίγο πιο κάτω, στο πάρκινγκ των εργαζομένων. Αυτό θα 

μείωνε την απόσταση και την ταλαιπωρία».   
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Στις 3/12/18 αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, σε συνάντησή της με την κ. Ζορμπά, έθεσε το θέμα της 

μη λειτουργίας του ανελκυστήρα και της ανάγκης επισκευής του αλλά και της εξασφάλισης 

αλυσίδας προσβασιμότητας στην Ακρόπολη, παίρνοντας την απάντηση ότι είχε δρομολογηθεί η 

επίλυση του προβλήματος της μη λειτουργίας του ανελκυστήρα και είχαν αρχίσει να κινούνται οι 

διαδικασίες για την αλλαγή ανελκυστήρα, η οποία θα ήταν χρονοβόρα (η υπουργός υπολόγιζε θα 

ολοκληρωνόταν σε περίπου 2 χρόνια) με παράλληλη λειτουργία του υπάρχοντος. 

 Στις 4/6/18  σε ραντεβού που κλείστηκε με την Υπουργό Πολιτισμού, από τον Πρόεδρο 

του ΠΑΣΥΠΚΑ κ. Γρ. Μούσιο και παραβρέθηκαν στην συνάντηση εκτός του πρόεδρου 

του ΠΑΣΥΠΚΑ και η  Γεν. Γραμματέας της ΕΟΚΑ κ. Κ. Θεοδωρακάκη που είναι και 

μέλος του Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠΚΑ, τέθηκε εκ νέου το θέμα της πρόσβασης στην Ακρόπολη.  

Η κ. Ζορμπά ενημέρωσε ότι είχε εγκριθεί ένα κονδύλι 1 εκ. ευρώ για την αντικατάσταση 

του ασανσέρ και ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Συγκεκριμένα ως προς το 

χρονοδιάγραμμα από το γραφείο της υπουργού, σε συνέχεια της συζήτησής μας, 

ενημερωθήκαμε ως ακολούθως:  

 

 «Καταγράφηκε η ακαταλληλότητα του νυν αναβατορίου το οποίο εκτός από την 

εργοταξιακή κατάσταση (εμφανισιακά και πρακτικά) δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει 

φορείο 

  

 Κατόπιν πολλών συναντήσεων με την Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, την 

Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης 

Αθηνών, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και το Γραφείο της Γενικής 

Γραμματέως προέκυψε η πρόταση του Μιχάλη Λεφαντζή (αρχιτέκτονα στην Διεύθυνση 

Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων) για να τοποθετηθεί Ανελκυστήρας Πλαγιάς 

 

 Τα επόμενα βήματα στις 24/5/19 ήταν  α) να συγκεντρωθούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης 

(σχέδια, αρχαιολογικά και γεωλογικά δεδομένα), β) να οριστούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του έργου κατόπιν επαφής από ΕΦΑΠΑ και ΔΑΑΜ με υποψήφιους 

αναδόχους, γ) να συμπληρωθούν τα γεωλογικά δεδομένα, δ) να εκπονηθεί 

βραχομηχανική/στατική προμελέτη και ε) να εισαχθεί το θέμα στο ΚΑΣ.  

  

 Στο ΚΑΣ θα εξεταστούν: 

 Η ιδέα κατασκευής ανελκυστήρα πλαγιάς και η όδευση αυτού 

 Οι λειτουργικές και αισθητικές προδιαγραφές της εγκατάστασης 

 Οι αναγκαίες επεμβάσεις διαμόρφωσης 

 Η βραχομηχανική/στατική προμελέτη» 
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Η διαδικασία ως εκείνη την ημέρα (4/6/2019), είχε φτάσει στο σημείο γ, ενώ η εισαγωγή του 

θέματος  στο ΚΑΣ, υπολογιζόταν για τις 23 ή 30 Ιουλίου με προσπάθεια να επισπευσθεί.  

Το ιστορικό των παρεμβάσεων της ΕΟΚΑ, αποδεικνύει ότι το πρόβλημα (γενικό, 

ακαταλληλότητα του ανελκυστήρα και ειδικό, διακοπή της λειτουργίας του από το Νοέμβριο 

του 2018) το γνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί  Πολιτισμού και Τουρισμού. Ωστόσο είναι βέβαιο 

ότι το γνώριζαν και όσοι διαχρονικά διετέλεσαν υπουργοί Τουρισμού και Πολιτισμού, από το 

2004 μέχρι σήμερα. Όπως γνωρίζουν όλοι ότι έλλειψη προσβασιμότητας υπάρχει και σε 

πολλούς άλλους χώρους πολιτισμού, για τους περισσότερους των οποίων ως ΕΟΚΑ, έχουμε 

κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. 

Η ΕΟΚΑ θεωρεί ότι επειδή δεν ωφελεί επί της ουσίας να αναφερόμαστε στο παρελθόν, αλλά 

είναι αναγκαίο να κοιτάμε προς το μέλλον, θα πρέπει επιτέλους, να δοθεί λύση στο θέμα 

«αλυσίδα προσβασιμότητας» προς τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, συνολικά και 

διακομματικά. Δηλαδή θα πρέπει ανεξαρτήτως του ποιος θα κυβερνά μετά τις 7 Ιουλίου, να 

υπάρξει διακομματική συμφωνία, για την εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα και για τη 

δημιουργία ολοκληρωμένης και σωστής αλυσίδας προσβασιμότητας, προς το πλέον 

προβεβλημένο εντός και εκτός Ελλάδας πολιτιστικό μνημείο, την Ακρόπολη.  

Και προς αυτή την κατεύθυνση θα εντείνει τις προσπάθειές της. 

 


