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Διακοπές με αμαξίδιο
ΜΑΡΙΑ ΚΩΒΑΙΟΥ – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

«Βασική προϋπόθεση για το ταξίδι με αμαξίδιο είναι η καλή οργάνωσή του: αξιοποιήστε διαδικτυακά
εργαλεία και πλατφόρμες, αλλά και την εμπειρία των εξειδικευμένων ταξιδιωτικών γραφείων. Όλες οι
χρήσιμες πληροφορίες ώστε οι άνθρωποι με αναπηρία με αναπηρία να απολαύσουν το ταξίδι τους στην
όχι ιδιαίτερα προσβάσιμη για τα εμποδιζόμενα άτομα, Ελλάδα»

1. Απευθυνθείτε στους ειδικούς

Το Christianakis Travel και το

Himalaya Travel

(http://www.himalayatravel.gr/,

http://www.accessibletravel.gr/) έχουν πολυετή εμπειρία στον προσβάσιμο τουρισμό. Μεταξύ άλλων
παρέχουν ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία, αναλαμβάνουν την εύρεση
προσβάσιμων ξενοδοχείων, χώρων εστίασης, διασκέδασης και τουριστικού ενδιαφέροντος, ενώ μπορούν να
αναλάβουν και τη σύσταση ειδικών ταξιδιωτικών πακέτων ανάλογα με τις ανάγκες των ΑμεΑ.
Στον οδηγό προσβασιμότητας που εξέδωσε το Himalaya Travel το 2008 σε συνεργασία με την Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (http://www.esaea.gr/) καταγράφηκαν όλοι οι προσβάσιμοι χώροι τουριστικού
ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικής δραστηριότητας σε 52 μεγάλες πόλεις της χώρας. Μπορείτε να τον προμηθευτείτε
δωρεάν από την Ε.Σ.Α.μεΑ, αν και καλό θα ήταν να διασταυρώσετε τηλεφωνικά τις πληροφορίες πριν από την
αναχώρησή σας, καθώς τα στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα.
Ο Αμερικανός John Sage, ο οποίος κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο από το 2001 και έχει ταξιδέψει με αυτό σε πάνω
από 120 πόλεις στην Ευρώπη -μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα-, έχει δημιουργήσει τον ιστότοπο Sage
Traveling (http://www.sagetraveling.com/). Μεταξύ άλλων, παρουσιάζει τους σημαντικότερους προσβάσιμους
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Αθήνας, προσφέροντας πληθώρα συμβουλών, τις οποίες και οι Ελληνες
ταξιδιώτες θα βρουν χρήσιμες.

2. Αξιοποιήστε τις διαδικτυακές πλατφόρμες
Το Greece4all (http://greece4all.eu/) είναι μία από τις πλέον ενημερωμένες διαδικτυακές πύλες ως προς τις
προσβάσιμες υποδομές της Ελλάδας. Απευθύνεται κυρίως σε ξένους τουρίστες που αποφασίζουν να κινηθούν
μεμονωμένα, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμη και σε Ελληνες ταξιδιώτες. Καταγράφει και αξιολογεί τόσο τις
προσβάσιμες όσο και τις μη προσβάσιμες υποδομές, υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ώστε ο επισκέπτης να μη βρεθεί
ποτέ προ εκπλήξεως, και μέχρι στιγμής έχει ασχοληθεί με έξι ελληνικούς προορισμούς: Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα και Χαλκιδική.
H Prosvasis (http://www.prosvasis.co/) ασχολείται κυρίως με την κινητική αναπηρία, καταγράφοντας τους χώρους
που παρέχουν πρόσβαση στους χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Λειτουργεί στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. «Η
κατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι τόσο άσχημη. Υπάρχουν υποδομές -και μάλιστα καλοφτιαγμένες-, αλλά δεν είναι
γνωστές στο κοινό όπου απευθύνονται», αναφέρει η Ευτυχία Δασκαλοπούλου, συνιδρύτρια της πλατφόρμας.
Και στις δύο πλατφόρμες μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες για τις παραλίες που παρέχουν στα άτομα με κινητική
αναπηρία αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα μέσω της συσκευής SEATRAC. Η συσκευή αποτελείται από ένα
μηχανισμό από ράγες, πάνω στις οποίες κινείται ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα που μεταφέρει τον χρήστη μέσα
και έξω από το νερό: για τη λειτουργία του αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεκοντρόλ. Η συσκευή
χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια ως τη μόνη πηγή τροφοδοσίας της, κάνοντάς την ενεργειακά αυτόνομη και φιλική
προς το περιβάλλον.
Κατασκευάστηκε στην Ελλάδα από την εταιρεία ΤΟΒΕΑ ΕΠΕ, ενώ ο σχεδιασμός της έγινε στο πλαίσιο του
Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2009. Πληροφορίες στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
για τις προσβάσιμες παραλίες της χώρας και τη χρήση του SEATRAC μπορεί κανείς να βρει και στην ιστοσελίδα της
εταιρείας, http://www.tobea.gr/.
Πάνω από 1.000 καταχωρίσεις περιλαμβάνει ο οδηγός πόλης RollOut (http://rollout.gr/), που ήταν και η πρώτη
διαδικτυακή προσπάθεια εκτενούς καταγραφής και αξιολόγησης των προσβάσιμων χώρων της Αττικής.
3. Αναζητήστε συλλόγους και φορείς
Ο Οδηγός Προσβάσιμων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (http://www.esamea.gr/)
περιλαμβάνει λίστα με τους κατά τόπους συλλόγους ατόμων με αναπηρία: εκ των πραγμάτων γνωρίζουν καλύτερα
από όλους τις υπάρχουσες υποδομές στην περιοχή όπου δραστηριοποιούνται. Για όποια αμφιβολία σχετικά με την
προσβασιμότητα κάποιου χώρου ή για τις σωστές πρακτικές μιας επιχείρησης απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
για τον Προσβάσιμο Τουρισμό (http://www.accessibletourism.org/). Αν και δεν αποτελεί επίσημο εποπτικό φορέα
(τέτοιος φορέας άλλωστε δεν υπάρχει), μπορεί να χρησιμοποιήσει την εμπειρία των μελών του για να σας δώσει
έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε προορισμό.
4. Επαληθεύστε τις πληροφορίες
Αφού συγκεντρώσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε, επικοινωνήστε προσωπικά με τους χώρους που επιθυμείτε να
επισκεφτείτε και με τα καταλύματα που θα σας φιλοξενήσουν. Ενα ξενοδοχείο μπορεί να αναφέρεται ως προσβάσιμο
γιατί υπάρχει ειδική ράμπα που θα σας οδηγήσει στην είσοδο. Χωράει, όμως, το αμαξίδιό σας από την πόρτα ή στο
ασανσέρ; Φροντίστε να εξασφαλίσετε συγκεκριμένες απαντήσεις όσον αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Πολλοί
επιχειρηματίες, ενώ έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν και να είναι ακριβείς σχετικά με τις παροχές τους, δεν
γνωρίζουν επακριβώς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, με αποτέλεσμα να δίνουν λανθασμένες πληροφορίες ή
αόριστες απαντήσεις.
5. Ταξιδέψτε
Στην Ελλάδα τα περισσότερα άτομα με αναπηρίες δεν τολμούν να κινηθούν στην πόλη. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν
βγαίνουν από το σπίτι τους λόγω των εμποδίων που συναντούν, είτε αυτά είναι η έλλειψη υποδομών είτε τα
εμπόδια που θέτουν οι συμπολίτες τους - βλ. παρκάρισμα πάνω στις ειδικές ράμπες. Δική μου αρχή, όμως, είναι ότι
πρέπει να βγαίνεις και να φαίνεσαι αν θέλεις κάτι να αλλάξει στη νοοτροπία των συμπολιτών σου», παρατηρεί ο
Καμίλ Γκουνγκόρ, ιδρυτικό μέλος του i-Living, του Οργανισμού Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδος. Ανάπηρος εκ
γενετής και χρήστης ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου ο ίδιος, λατρεύει τα ταξίδια και δεν μοιάζει να πτοείται από τίποτα.
Ταξιδέψτε, λοιπόν. Είναι ένας τρόπος διεκδίκησης των απαραίτητων υποδομών.

