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Στον Ιερό Βράχο 

Μια πολύ όμορφη επίσκεψη στην Ακρόπολη, είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν, ο 

Πρόεδρος της ΕΟΚΑ κ. Χαράλαμπος Γερώνυμος και η Γενική Γραμματέας, κ. Κορίνα 

Θεοδωρακάκη, επ’ ευκαιρία της δοκιμής του Golf Cart που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 

άτομο με αναπηρία κινούμενο με αναπηρικό αμαξίδιο, συνοδευόμενοι από τον κ. Μιχάλη 

Λεφαντζή, Προϊστάμενο του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της Εφορίας 

Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.  

Έφτασαν με αυτοκίνητο ως την είσοδο ΑμεΑ, όπου και αποβιβάστηκαν, καθώς οι θέσεις 

στάθμευσης ΑμεΑ που έγιναν με πρωτοβουλία της ΕΟΚΑ, αυτή την περίοδο είναι εκτός χρήσης 

λόγω των έργων κατασκευής του αγωγού απορροής των υδάτων από τον Ιερό Βράχο.  

Αφού μπήκαν στην είσοδο ΑμεΑ, επιβιβάστηκαν μαζί με τους συνοδούς τους,  στο Golf Cart, το 

οποίο τους μετέφερε στο χώρο του ασανσέρ. Η επιβίβαση και η αποβίβαση στο Golf Cart, είναι 

εύκολη και ασφαλής, ενώ η διαδρομή ως το ασανσέρ, η οποία είναι «επίπονη» για άτομα με 

κινητική αναπηρία χωρίς την βοήθεια του μεταφορικού μέσου, έγινε σε λίγα λεπτά.  

Το ασανσέρ της Ακρόπολης αποτελεί ένα στολίδι για την προσβασιμότητα στον Ιερό βράχο. Η 

άνοδος με το ασανσέρ είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ η περιήγηση, παρά τις δυσκολίες που 

παρουσιάζει, λόγω του ανάγλυφου του Βράχου, αποζημιώνει τον επισκέπτη, με το δέος που 

προκαλεί.  

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ξενάγηση από τον κ. Λεφαντζή, επέτεινε την απόλαυση και τον 

ευχαριστούμε θερμά γι αυτό.  

Άξια αναφοράς είναι και η άριστη οργάνωση υποδοχής και εξυπηρέτησης ΑμεΑ, αλλά και η 

προθυμία και ευγένεια των υπαλλήλων (οδηγών του Golf Cart, συνοδών του ασανσέρ, υπεύθυνων 

του χώρου του Ιερού Βράχου), πράγματα που αποτελούν από μόνα τους εξαιρετική διαφήμιση για 

την προσβασιμότητα στην Ακρόπολη.  
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Πλέον η επίσκεψη στον Ιερό Βράχο, αποτελεί μια μοναδική εμπειρία και για τα άτομα με βαριά 

κινητική αναπηρία, χάρη στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, οι οποίες, όπως αναγνωρίζει και η 

υπουργός Πολιτισμού, χωρούν βελτίωση και επ’ αυτού γίνεται προσπάθεια. 

Η ΕΟΚΑ που έχει συμβάλει με τις προτάσεις της στην βελτίωση των συνθηκών επίσκεψης εκφράζει 

την ικανοποίησή της, για την δημιουργία των θέσεων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων ΑμεΑ, αλλά και 

για την δρομολόγηση του  Golf Cart που πραγματικά διευκολύνει πολύ την επίσκεψη και συνεχίζει 

την προσπάθεια για περεταίρω βελτιώσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνει να προγραμματίσετε μια επίσκεψη στον Ιερό Βράχο, για να 

απολαύσετε την μοναδική εμπειρία σε ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, 

μνημεία πολιτισμού στον κόσμο.  

 


