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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Αστουία της ΔΣΑμεΑ στον Ιερό Βράτο της Ακρόπολης- σε 
λίγες μέρες το πόρισμα   

Μεηά από επηθνηλσλία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΑκεΑ Ι. Βαξδαθαζηάλε κε ηελ ππνπξγό 

Πνιηηηζκνύ Λίλα Μελδώλε, ζρεηηθά κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο ΔΑκεΑ κε ην ππ. Πνιηηηζκνύ 

γηα ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο αξραηνινγηθώλ κλεκείσλ θαη ρώξσλ, απνθαζίζηεθε λα 

ζπγθξνηεζεί θνηλή επηηξνπή ζην ππνπξγείν, ελώ ηαπηόρξνλα ε ππνπξγόο θάιεζε ηελ 

ΔΑκεΑ ζε απηνςία ηνπ ρώξνπ ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ ηεο Αθξόπνιεο.   

Αληαπνθξηλόκελε ζηελ πξόζθιεζε, αληηπξνζσπεία ηεο ΔΑκεΑ, ππό ηνλ γεληθό 

γξακκαηέα Γηάλλε Λπκβαίν θαη ηνπο θπξίνπο θαη ηηο θπξίεο Κνύηζηαλν, Θενδσξαθάθε, 

Υξηζηνθή, Κνύβαξνπ (εθπαηδεύηξηα θηλεηηθόηεηαο από ΠΣ), πξαγκαηνπνίεζε ηελ Πέκπηε 

22 Απξηιίνπ ηερληθή απηνςία ζην Βξάρν ηεο Αθξόπνιεο, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ζην ρώξν, ηνλ εληνπηζκό 

ζεκείσλ πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ κε ηνπο κειεηεηέο θαη 

ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθαινύο θαη ηζόηηκεο 

πξόζβαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία θαη εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ ζηνλ Βξάρν, κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο.  

Σν ππνπξγείν εθπξνζσπήζεθε από ηελ ίδηα ηελ ππνπξγό Λίλα Μελδώλε, ηνλ γελ. 

γξακκαηέα Πνιηηηζκνύ Γ. Γηδαζθάινπ, ηνλ θαζεγεηή επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ ησλ 

παξεκβάζεσλ θ. Μ. Κνξξέ, ηελ αξκόδηα Έθνξν Αξραηνηήησλ Δ. Μπάλνπ, ηνλ ηκεκαηάξρε 

Έξγσλ ηεο ΔΦΑΠΑ Μ. Λεθαληδή, ηελ αξρηθύιαθα ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Αθξνπόιεσο 

Δ. Φηιηππαίνπ θαη ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ. ηελ απηνςία παξεπξέζεθε θαη ν 

εθπξόζσπνο ηνπ Ιδξύκαηνο Ωλάζε, πνπ ρξεκαηνδόηεζε ηηο παξεκβάζεηο, θ. Υξ. Ληιιήο. 

Έγηλε ιεπηνκεξήο ηερληθή απηνςία θαη έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πξνζβαζηκόηεηαο 

ηνπ ρώξνπ από ην δεκόζην ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ επί ηεο Ρνβέξηνπ Γθάιιη 

κέρξη θαη όισλ ησλ παξεκβάζεσλ επάλσ ζηνλ ηεξό Βξάρν, ηνπ κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ πνπ αληηθαηέζηεζε ην παιαηό αλαβαηόξην, ησλ πθηζηάκελσλ πξνζσξηλώλ 

παξεκβάζεσλ  ζήκαλζεο ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ 

παιαηνύ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ ζηελ θνξπθή ηνπ Ιεξνύ Βξάρνπ ην νπνίν αλαθαηλίδεηαη 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί εθ λένπ σο εθζεζηαθόο ρώξνο. 

Η ΔΑκεΑ εληόο ηεο πξνζερνύο εβδνκάδαο, ζα θαηαζέζεη ζεζκηθά θαη εγγξάθσο ζπλνιηθό 

ηερληθό πόξηζκα θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηεο Αθξόπνιεο 
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πξνο ζπκπεξίιεςε ζηε κειέηε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ είλαη ζε 

εμέιημε, ην νπνίν πόξηζκα ζα δνζεί ζηε δεκνζηόηεηα.  

Η ππνπξγόο επραξίζηεζε ηελ αληηπξνζσπεία ηεο ΔΑκεΑ γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ζηε 

πξόζθιεζε ζπλεξγαζίαο, δήισζε πσο ε ΔΑκεΑ, κε ην ζεζκηθό ηεο ξόιν σο ζύκβνπινο 

ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο, ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Οκάδα Μειέηεο σο 

πξνο ηελ πξνζβαζηκόηεηα θαη ζα θιεζεί λα εθθέξεη ηελ άπνςή ηεο επ’ απηήο κόιηο 

νινθιεξσζεί. Παξάιιεια, δεζκεύηεθε λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο γηα ηε ζύζηαζε Οκάδαο Δξγαζίαο από ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο 

ΔΑκεΑ κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζεο ηεο πξόζβαζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ζε 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο άκεζα.  

Σόζν ε ππνπξγόο όζν θαη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Πνιηηηζκνύ δήισζαλ όηη πξνζβιέπνπλ 

ζε κία ζεζκηθή, δηαξθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΑκεΑ, ε νπνία δηαζέηεη 

ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία, ώζηε ν ζρεδηαζκόο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ζηα πνιηηηζκηθά κλεκεία ηεο ρώξαο λα είλαη απόιπηα 

ζηνρεπκέλεο ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο ησλ Διιήλσλ πνιηηώλ θαη ησλ 

επηζθεπηώλ ηεο ρώξαο καο πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη γεληθόηεξα εκπνδηδνκελα 

άηνκα.  

Φσηνγξαθίεο ζην fb ηεο ΔΑκεΑ.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 
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