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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Γ. Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνάντηση με τον Γεν. Γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού κ. Γ. Διδασκάλου και τον
διευθυντή του γραφείου του κ. Κ. Δελακουρίδη, είχε τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία
της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από την Γεν. Γραμματέα κ. Κορίνα Θεοδωρακάκη και τον ταμία κ.
Μιχάλη Κορωναίο.
Στη συνάντηση τέθηκαν υπόψιν του νέου Γ.Γ. θέματα εξασφάλισης προσβασιμότητας των βαριά
κινητικά αναπήρων σε όλους τους χώρους πολιτισμού και τα μνημεία, αρχής γενομένης από την
εξασφάλιση αλυσίδας προσβασιμότητας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ο κ. Διδασκάλου μας
διαβεβαίωσε ότι η μελέτη για την τοποθέτηση νέου ασανσέρ εγκρίθηκε από το ΚΑΣ και ήδη
άρχισαν οι εργασίες διατρήσεων, ώστε να έχει τοποθετηθεί το νέο ασανσέρ το αργότερο μέσα σε
ένα χρόνο. Μάλιστα η μελέτη προβλέπει ότι η τοποθέτηση θα είναι τέτοια ώστε να μην χρειάζεται
η χρήση αναβατορίου-πλατφόρμας προηγουμένως, όπως συμβαίνει τώρα. Αναφορικά με την
εξασφάλιση αλυσίδας προσβασιμότητας, από το πάρκινγκ του Διονύσου μέχρι τον Ιερό Βράχο,
(που είναι πάγιο αίτημα της ΕΟΚΑ) κατανόησε την αναγκαιότητά της και όπως είπε θα
αναζητηθούν λύσεις άμεσα.
Αναφορικά με την προσβασιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, το υπουργείο
θα εξετάσει την υλοποίηση πρότασης της ΕΟΚΑ για την τοποθέτηση/δημιουργία διαδρόμου
όδευσης αμαξιδίων, ο οποίος θα χρησιμοποιείται και από εμποδιζόμενα άτομα γενικότερα, ενώ
παράλληλα θα εξετάσει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ κοντά στο μουσείο και την
είσοδο του αρχαιολογικού χώρου.
Τρόπος εξασφάλισης προσβασιμότητας αναζητείται όπως μας είπε και για τις Μυκήνες, ενώ θα
εξεταστεί και το θέμα προσβασιμότητας στη Σπιναλόγκα.
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Θετική ήταν η τοποθέτησή του και αναφορικά με το αίτημα που καταθέσαμε για εξασφάλιση
διάθεσης εισιτηρίων για τις υπάρχουσες θέσεις βαριά κινητικά αναπήρων, στο Ηρώδειο, στις
εκτός φεστιβάλ παραγωγές. Η πρόταση της ΕΟΚΑ, που υιοθετήθηκε, ήταν να μπαίνει ως όρος
στο συμβόλαιο με τις εταιρείες παραγωγής, ότι οφείλουν να διαθέτουν αυτές τις θέσεις σε χρήστες
αμαξιδίου.
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