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INTERAMERICAN: «∆ικαίωµα στον Πολιτισµό»  
και στην πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους για όλους  

 
Πρωτοβουλία της εταιρείας σε συνεργασία µε το ΕCOCITY 

 
Ηµερίδα διαλόγου, µε σηµαντικές εισηγήσεις από καλεσµένους επιστήµονες και 
εκπροσώπους φορέων των ενδιαφεροµένων µερών, µε θέµα την «Προσβασιµότητα 
στους αρχαιολογικούς χώρους», πραγµατοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της 
INTERAMERICAN την 1η Οκτωβρίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον οργανισµό 
για το αστικό και περιαστικό περιβάλλον ECOCITY, µετά από πρωτοβουλία της 
εταιρείας και µε τη συνεργασία της ως εταιρικού µέλους, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «FREEmoblity» που αναπτύσσει το ECOCITY σε όλη τη χώρα. Στόχο 
της ηµερίδας αποτέλεσε η εξέταση των δυσκολιών και προβληµάτων πρόσβασης 
που εντοπίζονται στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, µέσα από την 
εµπειρία ατόµων µε αναπηρία, ηλικιωµένων και γενικότερα επισκεπτών µε 
ιδιαίτερα γνωρίσµατα.  
 
Η INTERAMERICAN αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενδιαφέροντος και 
υπεύθυνης τοποθέτησης για θέµατα πολιτισµού και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στο 
πλαίσιο ενσωµάτωσης στη στρατηγική της εθνικών και διεθνών προτεραιοτήτων 
του επιχειρείν για τη βιώσιµη ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία. Μάλιστα, η 
εταιρεία έφερε στο ίδιο τραπέζι της συζήτησης την Κίνηση Πολιτών «∆ιάζωµα», τo 
σωµατείο µε το πολύ σηµαντικό έργο αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαίων 
χώρων θέασης και δράσης, του οποίου η INTERAMERICAN είναι, επίσης, εταιρικό 
µέλος.  
 
Τις θεµατικές παρουσιάσεις των οµιλητών και τον διάλογο προλόγισαν ο Θάνος 
Ζαφειρόπουλος, συντονιστής των εκστρατειών «ECOmobility» και «FREEmobility», 
η Μαριέττα Γιαννάκου, επίτιµη πρόεδρος της επιτροπής οργάνωσης της 
εκστρατείας «FREEmobility», πρώην υπουργός και ευρωβουλευτής, ο Θάνος 
Βλαστός, καθηγητής Ε.Μ.Π. και µέλος του ∆.Σ. του ECOCITY και ο Γιάννης 
Ρούντος, διευθυντής δηµοσίων σχέσεων και εταιρικής υπευθυνότητας του οµίλου 
INTERAMERICAN.  
 
Χαιρετισµό απέστειλε η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λύδια Κονιόρδου, 
τονίζοντας µεταξύ άλλων: «Ο Πολιτισµός είναι αγαθό και ρόλος της Πολιτείας είναι 
να εξασφαλίζει ίσα δικαιώµατα στην πρόσβαση, την επισκεψιµότητα και την επαφή 
µας µε το αγαθό αυτό. Είναι χαρακτηριστικό πως σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία είναι 
προαπαιτούµενη προκειµένου τα µουσεία και τα πολιτιστικά κτήρια να 
αδειοδοτηθούν. Όµως, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα µνηµεία εµφανίζεται 
µία ιδιαιτερότητα. Λόγω του ότι τα έργα αυτά δηµιουργήθηκαν στο παρελθόν, η 
πρόσβαση δεν είναι πάντοτε εφικτή σε άτοµα µε µειωµένη κινητική ικανότητα. Από 
τους 434 επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία οι 151 είναι 
προσβάσιµοι ή µερικώς προσβάσιµοι». 
 
Στη σειρά των θεµατικών παρουσιάσεων, αναδείχθηκε το πρόβληµα µέσα από την 
εργασία του ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας για τις συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο 
Ελευσίνας, που παρουσίασαν η Ασπασία Νιθαυριανάκη, καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής και Βαγγέλης Μακρής, υποδιευθυντής, καθηγητής Φυτικής Παραγωγής 
του εκπαιδευτηρίου, ενώ ακολούθησε διάλογος µε συντονιστή τον Ευστράτιο 
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Χατζηχαραλάµπους, κοινωνιολόγο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αµφιβληστροειδοπαθών, προϊστάµενο τµήµατος Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 
διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας  Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του υπουργείου 
Υγείας. Η δεύτερη θεµατική ενότητα, µε θέµα «∆ηµιουργώντας δυνατότητες 
πρόσβασης στα πολιτιστικά αγαθά: διαστάσεις, προϋποθέσεις και καθολικός 
σχεδιασµός», είχε ως οµιλητές τον Βασίλη Αργυρόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή 
του Παιδαγωγικού Τµήµατος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τη 
Χαρά Κανάρη, µεταδιδακτορική ερευνήτρια του ιδίου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και πρόεδρο του Συλλόγου Μουσειοπαιδαγωγών Ελλάδος. Τη συζήτηση 
που ακολούθησε, συντόνισε η Ζωή Γερουλάνου, πρόεδρος του οργανισµού  
«Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος». Στο τρίτο µέρος, ο Βασίλης Λαµπρινουδάκης, οµότιµος 
καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών και επικεφαλής 
των έργων στο Ασκληπιείο Επιδαύρου και ο Βαγγέλης  Καζολιάς, πολιτικός 
µηχανικός, τεχνικός υπεύθυνος των έργων, παρουσίασαν το παράδειγµα των 
προβλέψεων προσβασιµότητας στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου. Τον 
διάλογο στη συνέχεια συντόνισε ο δηµοσιογράφος Παύλος Τσίµας. 
 
Συµµετείχαν στην ανάπτυξη της συζήτησης στο τέλος κάθε ενότητας, ως 
συνοµιλητές, πέρα από τους οµιλητές και οι: Σταύρος Μπένος, πρόεδρος της 
Κίνησης Πολιτών «∆ιάζωµα» που έχει διατελέσει και υπουργός Πολιτισµού, 
Ελευθερία Μαυροµµάτη, αρχαιολόγος-συντηρήτρια, ειδική επιστηµονική 
σύµβουλος του «Συνήγορου του Πολίτη», Βαγγέλης Βασσαλάκης, υπεύθυνος 
έργου «Open Door», Φωτεινή Γρηγορίου, διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Βόλου, Αντωνία 
∆αρδιώτη, υπεύθυνη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
Ανδροµάχη Κατσελάκη, προϊσταµένη του τµήµατος εκπαίδευσης προγραµµάτων 
και επικοινωνίας της διεύθυνσης Μουσείων του υπουργείου Πολιτισµού, Πέτρος 
Μπέλλος, πρόεδρος του σωµατείου αναπήρων Μαγνησίας «Ιππόκαµπος», Καλλιόπη 
Παπαγγελή, αρχαιολόγος, από την αρχαιολογική υπηρεσία Ελευσίνας και Μαίρη 
Μπελογιάννη, αρχαιολόγος-καθηγήτρια µέσης εκπαίδευσης και µέλος της Κίνησης 
Πολιτών «∆ιάζωµα». 

 
Τα συµπεράσµατα 
 

Οι εργασίες της ηµερίδας συνοψίζονται στα ακόλουθα συµπεράσµατα: 
• Η προσβασιµότητα, ως ζητούµενο, αφορά σε ένα ευρύ σύνολο παραγόντων 

και συνθηκών προσέγγισης των αρχαιολογικών χώρων.  

• Οι αρχαιολογικοί χώροι αναδεικνύουν διαφορετικές ο καθένας διαστάσεις 

του προβλήµατος  προσβασιµότητας, λόγω µορφολογίας του εδάφους και 

άλλων χαρακτηριστικών. Συνεπώς, απαιτούνται κατά περίπτωση µελέτες 

και ανάλογες επενδύσεις σε έργα, ενώ εξίσου απαραίτητη κρίνεται η 

διατήρηση της προσβασιµότητας µετά από βελτιώσεις και αποκατάσταση, µε 

συνεχή φροντίδα. 

• Το υπουργείο Πολιτισµού, ως διαχειριστής των θεµάτων πρόσβασης σε 

αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους, είναι ο καθ’ ύλην αποδέκτης 

επισήµανσης προβληµάτων και σχετικών µε την πρόσβαση εισηγήσεων και 

θα πρέπει να αναζητεί τις απαντήσεις από θέση ευθύνης στα ζητήµατα που 

εγείρονται για την πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους. 

• Η συνεργασία υπηρεσιών συναρµοδίων υπουργείων, πολιτιστικών φορέων 

και οργανισµών για άτοµα µε αναπηρία για την συγκέντρωση καλών 

πρακτικών, διαµόρφωση εργαλείων πληροφόρησης και εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, µέσων εποπτείας, θα είναι σηµαντική για τη διάχυση της 

γνώσης σε άτοµα µε αναπηρία και την ευρύτερη κοινωνία. 
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• Βελτιώσεις θα πρέπει να προβλέπονται για όλο το φάσµα των ειδικών 

αναγκών ατόµων µε αναπηρία. Π.χ., θα βοηθήσει σηµαντικά η ύπαρξη 

αντιγράφων για την εµπειρία δια της αφής των ατόµων που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα όρασης. 

• Απαιτείται µέριµνα για δηµιουργία υποδοµών ξεκούρασης στους 

αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και για τακτικό έλεγχο και καθαρισµό των 

χώρων από  εµπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση, ώστε να 

επιτυγχάνεται η ποιότητα της εµπειρίας στον χώρο. Χρειάζεται να 

εκλείψουν «οι ατοµικοί φραγµοί» και η ψυχολογική αίσθηση ότι ο χώρος 

δεν είναι φιλόξενος. 

• Είναι αναγκαία για τον σχεδιασµό λύσεων προσβασιµότητας η συνεργασία 

µε οργανισµούς και εξειδικευµένα άτοµα στις ανάγκες ατόµων µε αναπηρία, 

για συλλογή πληροφοριών και απαιτήσεων που θα συνεκτιµώνται κατά τη 

µελέτη.  

• Είναι κρίσιµες και για την προσβασιµότητα διαδικασίες και συνεργασίες για 

την καλύτερη οργάνωση της Σχέσης Πολίτη µε ή χωρίς αναπηρία µε τις 

τοπικές και κρατικές Αρχές. 

• Στη διεκδίκηση των ίσων δικαιωµάτων στην επαφή και γνωριµία µε την 

πολιτιστική κληρονοµιά - τους αρχαιολογικούς χώρους, ο «Συνήγορος του 

Πολίτη» µπορεί να αναπτύξει ουσιαστικό διαµεσολαβητικό ρόλο για την 

προώθηση των θεµάτων. 

• Η µέριµνα για την προσβασιµότητα στους αρχαιολογικούς χώρους θα 

συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη, µέσω του ειδικού τουρισµού που 

απευθύνεται σε πληθυσµό 50 εκατοµµυρίων µε αναπηρία στην Ευρώπη. 

Ειδικότερα, εκ µέρους της INTERAMERICAN o Γιάννης Ρούντος επεσήµανε την 
ανάγκη να εξεταστεί η πολλαπλότητα της βιωµατικής εµπειρίας των αναπήρων 
ατόµων στους αρχαιολογικούς χώρους, µέσω της φυσικής παρουσίας, της 
«εικονικής» καθώς και της πληροφόρησης (ψηφιακής, έντυπης και προφορικής). 
Για την υποστήριξη και χρηµατοδότηση έργων, παρατήρησε πως είναι αναγκαίο να 
αξιοποιηθούν όλες οι πηγές: οι ανθρώπινοι πόροι µε ενθάρρυνση της εθελοντικής 
συνεισφοράς, οι οικονοµικοί (κονδύλια, χορηγίες, crowdfunding) και κυρίως, οι 
δυνατότητες συνεργειών. 
 
Καταληκτικά, η ηµερίδα διαλόγου ανέδειξε το µήνυµα της αναγκαίας και ικανής 
συνθήκης για τη βελτίωση της πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους, που 
συµπυκνώνεται  στη σύγκλιση πρωτοβουλιών ενεργών πολιτών, κοινωνικών 
δυνάµεων, οργανισµών-φορέων και  κρατικών δοµών και υπηρεσιών, µε γνώµονα 
την ολιστική προσέγγιση του προβλήµατος στη βάση της κοινωνικής 
υπευθυνότητας και σύµπραξης, τόσο από τον δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
 


