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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Κ.Α. 
 
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), προς αποφυγήν παρεξηγήσεων σε σχέση με τις 
νέες διαστρώσεις στην Ακρόπολη, διευκρινίζει τα εξής: 
Η προσβασιμότητα αποτελεί ένα αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα σε όλους τους τομείς των 
δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας και αναγνωρίζεται πλέον ως βασικό συστατικό της κοινωνικής 
συνοχής.  
Πάγιο αίτημα της Ε.Ο.Κ.Α. είναι, τα άτομα με κινητική αναπηρία να έχουν δικαίωμα να 
απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους σε όλους τους χώρους 
πολιτισμού της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων διαδρομών, 
καθώς και αλυσίδας προσβασιμότητας  σε όλα τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους.             
Ως ΕΟΚΑ, υποβάλλαμε τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια στους κυβερνώντες προτάσεις όπως, η 
δημιουργία προσβάσιμου διαδρόμου από ξύλο ή άλλο σύγχρονο υλικό, στον χώρο της Ακρόπολης, 
μετά από επιστημονική μελέτη και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της. 
 
Θεωρούμε ότι η παρέμβαση που γίνεται, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση εξαιρετικών 
επιστημόνων, θα βοηθήσει τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία να επισκεφτούν με ασφάλεια την 
Ακρόπολη, και να κινούνται με ανεξαρτησία στον χώρο, αν και δεν γνωρίζουμε την τελική μορφή 
που θα έχει.   

Η υπόθεση της πρόσβασης των κινητικά ανάπηρων και εμποδιζόμενων ατόμων, στην Ακρόπολη 
όπως και σε κάθε αρχαιολογικό χώρο ή χώρο πολιτισμού, δεν είναι υπόθεση των τελευταίων 
ημερών, δεν είναι υπόθεση των τελευταίων 15 ή 20 χρόνων, δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, 
είναι ζήτημα διαχρονικό και μας αφορά όλους.   

Εν κατακλείδι επειδή η ΕΟΚΑ θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να κοιτάμε προς το μέλλον, προτείνει να 
δοθεί μια ολοκληρωμένη λύση στο θέμα «αλυσίδα προσβασιμότητας»,  συνολικά και διακομματικά, 
προς το πλέον προβεβλημένο εντός και εκτός Ελλάδας πολιτιστικό μνημείο μας,  την Ακρόπολη. 
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Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 


