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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Τηλεδιάσκεψη ΕΟΚΑ – Υπουργού Πολιτισμού   
 

Διαδικτυακή «συνάντηση» με την Υπουργό Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη, είχε την Τρίτη 13 
Απριλίου, αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ αποτελεούμενη από τον Πρόεδρο κ. Χαράλαμπο Γερώνυμο 
και τη Γενική Γραμματέα κ. Κορίνα Θεοδωρακάκη.  
Η Υπουργός προσκάλεσε την διαδικτυακή συνάντηση, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Γενικής 
Γραμματέως κ. Θεοδωρακάκη, κατά την τυχαία συνάντηση που είχαν  στις αρχές Απριλίου, πάνω 
στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.  
Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η πρόσβαση στην Ακρόπολη, αλλά και η δημιουργία μιας 
αλυσίδας προσβασιμότητας από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέχρι και τον Ιερό Βράχο.   
Οι εκπρόσωποι της ΕΟΚΑ, αφού αναγνώρισαν την άριστη εξυπηρέτηση που προσφέρει ο νέος 
ανελκυστήρας πλαγιάς και την προθυμία των υπαλλήλων της Ακρόπολης να εξυπηρετήσουν 
τους επισκέπτες άτομα με αναπηρία, έθεσαν στην Υπουργό και τους συνεργάτες της, τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.  
Μεταξύ των άλλων επισημάναμε την ανάγκη: 
 

- Εξεύρεσης τρόπου για την ασφαλή κυκλοφορία των αναπηρικών αμαξιδίων, αλλά και των 

εμποδιζόμενων ατόμων, στις νέες επιστρώσεις επί του Ιερού Βράχου. Η Υπουργός, αφού 

επισήμανε ότι η τωρινή σήμανση των πλευρών των διαδρομών (με φορητά κολωνάκια και 

σκοινάκια) είναι προσωρινή, δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει με τους αρμόδιους το θέμα, 

ώστε να βρεθεί λύση για την ασφαλή κυκλοφορία, ειδικά σε περιπτώσεις ύπαρξης 

πληθώρας επισκεπτών.  

- Δημιουργίας  πάρκινγκ για αναπηρικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται από τον ίδιο τον 

βαριά κινητικά ανάπηρο, κοντά στην είσοδο των ΑμεΑ. Η κ. Μενδώνη μας ενημέρωσε ότι 

έχοντας υπόψη και παλαιότερο σχετικό αίτημά μας, το υπουργείο φρόντισε για τη 

δημιουργία 2-3 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, στο αλσάκι, στο  επίπεδο του 

Άρειου Πάγου.  
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- Εξεύρεσης λύσης στη μεταφορά των βαριά κινητικά ανάπηρων και των εμποδιζόμενων 

ατόμων, από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου μέχρι την είσοδο του ανελκυστήρα. Η Υπουργός 

και ο Γ. Γραμματέας  μας ενημέρωσαν ότι ήδη το υπουργείο έχει προμηθευτεί δύο 

ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα τύπου γκολφ, το ένα εκ των οποίων έχει τη δυνατότητα 

μεταφοράς του ανάπηρου επί του αμαξιδίου του (χειροκίνητου ή ηλεκτρικού) τα οποία 

θα ξεκινούν από τη συμβολή των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Θεωρίας και θα 

φτάνουν έως την είσοδο του ανελκυστήρα. Μάλιστα δεσμεύτηκαν πως όταν θα είναι 

έτοιμα να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, θα κληθεί εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας για 

δοκιμαστική διαδρομή, ώστε να γίνει η δρομολόγηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Όπως είπε η Αρχιφύλακας της Ακρόπολης κ. Φιλλιπαίου, η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται 

στο στάδιο της εξέτασης του τρόπου δρομολόγησης. Πρόσθεσε δε, ότι εξετάζεται το 

ενδεχόμενο να υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την επίσκεψη, 

μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, προς αποφυγήν ταλαιπωρίας και αναμονής του 

ενδιαφερόμενου επισκέπτη ΑμεΑ. 

- Δημιουργίας δημόσιων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ, στο πάρκινγκ του 

Διονύσου, όπως η νομοθεσία προβλέπει, δηλαδή σε ποσοστό 5% των υπαρχουσών 

θέσεων στάθμευσης.  

Πέραν του κύριου θέματος που ήταν η πρόσβαση στην Ακρόπολη, θέσαμε υπόψιν της 
Υπουργού και των συνεργατών της και κάποια ακόμα θέματα που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, όπως: 
 
1. Η πρόσβαση των βαριά κινητικά αναπήρων στην Σπιναλόγκα, την Ολυμπία, την Κνωσσό 

και γενικότερα στους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους. Μας ενημέρωσαν ότι 
υπάρχουν σχέδια για την υλοποίηση της προσβασιμότητας που εντάσσονται και στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αναπηρία. 
 

2. Η ανάγκη βελτίωσης της διαδρομής από την Διονυσίου Αρεοπαγίτου προς το Ηρώδειο. 
 

3. Η ανάγκη διασφάλισης  διάθεσης των εισιτηρίων για την παρακολούθηση παραστάσεων 
στο Ηρώδειο, (εισιτηρίων για τις θέσεις  που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για αναπηρικά 
αμαξίδια), στις περιπτώσεις που το αρχαίο θέατρο φιλοξενεί παραστάσεις εκτός 
Φεστιβάλ Αθηνών. Η κ. Μενδώνη δεσμεύτηκε ότι η πρόβλεψη αυτή πρέπει να περιληφθεί 
σε ΚΥΑ, που θα αφορά τους όρους μίσθωσης του θεάτρου σε εξωτερικούς παραγωγούς.  

 
Τόσο η Υπουργός κ. Μενδώνη, όσο και ο Γ.Γ. κ. Διδασκάλου, ο αρχιτέκτονας μηχανικός κ. 
Λεφαντζής, η Αρχιφύλακας της Ακρόπολης κ. Φιλιππαίου, και οι υπόλοιποι υπηρεσιακοί 
παράγοντες που συμμετείχαν, εξέφρασαν την θέλησή τους να διατηρηθεί ανοιχτός ένας 
δίαυλος επικοινωνίας με την ΕΟΚΑ και να πραγματοποιηθούν και οι αναγκαίες επιτόπιες 
επισκέψεις, από κοινού, για τον εντοπισμό αδυναμιών και την εξεύρεση λύσεων, κάτι που 
Ομοσπονδία, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, κ. Γερώνυμος επιθυμεί και είναι πρόθυμη να 
συμμετέχει προς όφελος των ατόμων με κινητική αναπηρία.  


