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20 000 χιλιόµετρα µε το ποδήλατο αψηφώντας την αναπηρία 

-από τη Μπρεστ στο Νεπάλ- 

Ο Vincent Bernard, ένας νεαρός άνδρας ηλικίας 30 ετών, απόφοιτος της 
σχολής µηχανικών Ensieta, θύµα ενός καρκίνου σε ηλικία 19 ετών, και 
κατόπιν 2 σοβαρών τραυµάτων στο κεφάλι λίγα χρόνια αργότερα, συνδέουν 
τη Μπρεστ µε το Νεπάλ- 20 000 χλµ ποδηλασίας (9.000 χιλιόµετρα που έχουν 
ήδη γίνει) αψηφώντας την αναπηρία. Θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 9 
Φεβρουαρίου για να µας δώσει την ευκαιρία να ακούσουµε την εµπειρία και 
µαρτυρία της ζωής του γύρω από µια διάλεξη στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης. 



Ο Vincent κατάγεται από µια οικογένεια οινοποιών της Βουργουνδίας - 
Leynes (Saône-et-Loire). Σε πολύ νεαρή ηλικία είχε αθλητικές επιτυχίες: 
επιλέχθηκε σαν µέλος της οµάδας ράγκµπι  των νέων της Βουργουνδίας. 

Παρά τη συνεχή θεραπεία για να νικήσει τον καρκίνο, θα καταφέρει να 
ενσωµατωθεί στη σχολή µηχανικών της Μπρεστ στον τοµέα της 
ωκεανογραφίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συµµετείχε σε 
πρωταθλήµατα ιστιοπλοΐας και cross country στη Γαλλία. Παράλληλα µε τις 
σπουδές του, προετοιµάζεται και εξασκείται έντονα για τις εξετάσεις του 
πτυχίου οδηγού ορειβασίας στο Chamonix. Στη συνέχεια, θα πέσει σε 
χαράδρα από βράχο ύψους 80 µέτρων και θα µείνει περισσότερο από ένα 
µήνα σε κώµα. Μετά από εκτεταµένες ασκήσεις αποκατάστασης καταφέρνει 
να πάρει το πτυχίο µηχανικού και βρίσκει δουλειά στη Μπρεστ. ∆υστυχώς του 
συµβαίνει κι άλλο ατύχηµα: στο δρόµο προς την εργασία του θα κάνει µια 
πολύ βίαιη πτώση µε το ποδήλατο και µε ταχύτητα 30 χλµ/ώρα που θα 
προκαλέσει νέα νοσοκοµειακή περίθαλψη µε πολυ-τραύµα στο πρόσωπο και 
κώµα. 

Μεταξύ άλλων συνεπειών στην υγεία του, ο Vincent πάσχει από ισορροπία 
και προβλήµατα µνήµης. 

Ονόµασε «Résilience» την πρωτοβουλία του, κάτι που σηµαίνει "αντίσταση 
στα πλήγµατα''. Σκοπός του είναι υπηρετήσει και να προωθήσει µε το 
οδοιπορικό του την  ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η αναπηρία 
φοβίζει κι αυτός ο φόβος συχνά δηµιουργεί τον αποκλεισµό''. 

Εξοπλισµένος µε 20 κιλά αποσκευές περίπου, έφυγε από τη Μπρεστ το 
Σάββατο 21/08/2010, θα διασχίσει πάνω από είκοσι χώρες για να φτάσει στο 
Νεπάλ, όπου µια γνωστή του οικογένεια τον περιµένει και όπου, ο στόχος 
είναι µεταξύ άλλων να βοηθήσει ένα σχολείο σε ορεινή περιοχή. Προβλέπει 18 
έως 24 µήνες ταξιδιού, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

Ένα σύστηµα GPS επιτρέπει σε οποιονδήποτε να παρακολουθήσει την 
πορεία του. Έχει δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα, http://www.resiliencevincent.fr/, 
που επιτρέπει την ενηµέρωση για την εξέλιξή του σε καθηµερινή βάση. 
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο newsletter του για να διαβάσετε (κάθε 10 -
12 µέρες), τις περιπέτειες και ανακαλύψεις του ταξιδιού του. Η ιστοσελίδα του 
έχει  ήδη λάβει 400 σχόλια και λαµβάνει 100 επισκέψεις την ηµέρα σε όλο τον 
κόσµο. 

Η πρωτοβουλία του δηµιουργεί µια θετική δυναµική όσον αφορά τους 
στόχους συλλόγων που στηρίζουν άτοµα µε αναπηρία. 

Παράλληλα, ο Vincent διεξάγει µελέτη για την αξιολόγηση της αντίληψης της 
αναπηρίας και για να βελτιώσει την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία : 
συναντά οργανώσεις που διοργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες για άτοµα 



µε αναπηρία (Handisports) στις ευρωπαϊκές χώρες διέλευσής του µε σκοπό 
να παρατηρήσει τις δοµές που δηµιουργήθηκαν και τις διαφορές αντίληψης 
που υπάρχουν σε κάθε χώρα σχετικά µε την αναπηρία. 
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