Ένα πρωινό από τη ζωή ενός φοιτητή πανεπιστηµίου µε κινητικά προβλήµατα
Της Katie Quartano και του Paul Shaw
Το πώς θα πάω στο πανεπιστήµιο είναι κάτι που πρέπει από πολύ πριν να σχεδιάσω. Επειδή είµαι σε
αναπηρικό καροτσάκι δεν µπορώ να πάρω το τακτικό λεωφορείο και θα είχα σίγουρα περισσότερη τύχη αν θα
ήθελα να κρατήσω µια θέση σε διαστηµόπλοιο παρά στο λεωφορείο του δήµου για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
‘Eτσι το ταξί είναι η µόνη λύση. Όµως, όντας καθιστός, βρίσκοµαι χαµηλά, έτσι οι ταξιτζήδες δεν µε εντοπίζουν
εύκολα αν προσπαθήσω να κάνω σήµα σε κάποιον απ’ αυτούς στον δρόµο και η πιο κοντινή στάση ταξί είναι
µακριά απ’ το σπίτι µου.

Υπερπηδώντας τα εµπόδια στους δρόµους, όπου τα αυτοκίνητα είναι συχνά

παρκαρισµένα στις ράµπες και τα µηχανάκια στο πεζοδρόµιο, καταλήγω εξουθενωµένος, αναστατωµένος και
στρεσαρισµένος πριν φθάσω εκεί. Έτσι χρειάζεται να κλείσω από πριν ένα ταξί, πράγµα που µου κοστίζει
παραπάνω - εδώ δεν υπάρχει έκπτωση για φοιτητές η για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Οι οδηγοί είναι συνήθως
τόσο ευγενικοί και υποµονετικοί όσο εξηγώ για ακόµη µια φορά πώς διπλώνεται το καροτσάκι µου και πώς
ξεδιπλώνεται όταν φθάσουµε! Μονάχα προσεύχοµαι να µην το καταστρέψουν όταν το σπρώχνουν στο
πορτµπαγκάζ, αφού χωρίς αυτό είµαι αβοήθητος. Πρέπει πάντα να είµαι σίγουρος ότι έχω χρήµατα επάνω µου
µια και δεν µπορώ να υπολογίζω στα ΑΤΜ αφού δεν µπορώ ποτέ να δω τις οθόνες. Είναι τοποθετηµένες πολύ
ψηλά και έτσι καταλήγω να πατάω λάθος κουµπιά και το µηχάνηµα να µου κρατάει την κάρτα.

Ο πραγµατικός εφιάλτης ξεκινάει µόλις φθάσουµε στο πανεπιστήµιο. Ο ταξιτζής µε αφήνει στην αρχή της
ράµπας για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα χωρίς να αντιλαµβάνεται ότι είναι αδύνατον να την ανέβω µόνος µου
γιατί είναι πολύ απότοµη. Θα ήταν τόσο δύσκολο να υπήρχε εκεί, σε κάποιο προσβάσιµο σηµείο, ένα κουµπί και
ένα µεγαφωνικό σύστηµα που θα επέτρεπαν µ’ αυτό τον τρόπο στους ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα να
αναγγέλλουν την άφιξή τους ώστε να ειδοποιηθεί κάποιος και να βγει να τους βοηθήσει; Το έχω δει αυτό σε
άλλες χώρες - εδώ πού τέτοια τύχη! Απλώς ελπίζω ο επιστάτης να βρίσκεται απ’ αυτήν την πλευρά του
κτιρίου µια και είµαι ήδη αργοπορηµένος - θα του είµαι ευγνώµων αν µε δει και µε βοηθήσει µε τα βιβλία επίσης
µια και µου είναι δύσκολο να κουβαλάω πολλά πράγµατα όταν χρειάζοµαι και τα δυο µου χέρια για να σπρώξω
τις ρόδες.

Οι πόρτες είναι ένα µικρό πρόβληµα και για τους δυο µας. Θα ήταν τόσο δύσκολο να εγκατασταθεί ένα κουµπί
για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα έξω από τις πόρτες της κεντρικής εισόδου έτσι ώστε να ανοίγουν αυτόµατα
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επιτρέποντας µε να περάσω µε τις ρόδες; Ευτυχώς είµαι στο ισόγειο- δεν θα άντεχα να έχω να κάνω και µε το
ασανσέρ, είναι τόσο µικρό που δύσκολα στριµώχνοµαι µέσα… Φθάνω δέκα λεπτά αργοπορηµένος για την διάλεξη
στην κεντρική αίθουσα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τρόπος να κατέβω κάτω µπροστά για να είµαι µε τους άλλους
φοιτητές, έτσι πρέπει να καθίσω µόνος µου στο πίσω-πίσω µέρος. Για τους δικούς της λόγους η συγκεκριµένη
λέκτορας δεν µου επιτρέπει να ηχογραφήσω την διάλεξη και καθώς το πρόβληµά µου δεν µου επιτρέπει να
κρατάω γρήγορα σηµειώσεις, η µισή διάλεξη θα χαθεί.

Όλο αυτό για πενήντα λεπτά και µετά πάλι πίσω να προσπαθώ να βρω ταξί. Πρέπει έτσι κι’ αλλιώς γρήγορα να
γυρίσω σπίτι µια και δεν υπάρχουν τουαλέτες που µπορώ να χρησιµοποιήσω σ’ αυτό το κτίριο. Αλλά πηγαίνω
ακόµη στο πανεπιστήµιο γιατί έχω το δικαίωµα στην εκπαίδευση, έτσι δεν είναι;

Ίσως εκπλήσσεσαι η σοκάρεσαι απ’αυτό που µόλις διάβασες αλλά αν δεν έχεις περάσει τον χρόνο σου µε έναν
άνθρωπο µε κινητικά προβλήµατα είναι πραγµατικά δύσκολο να φανταστείς τις δυσκολίες.

Αυτός είναι, εν µέρει, ο λόγος που ξεκίνησε η καµπάνια << Πρόσβαση φιλική προς ΑµΕΑ >> - για να αφυπνίσει
όλους εµάς και να µας ευαισθητοποιήσει απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων µε κινητικά προβλήµατα. Δεν
θα υπήρχε καλύτερο µέρος από το ξεκίνηµα από τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, όπου η απόκτηση της γλώσσας
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο για να ανοίξουν τα µάτια των νέων ανθρώπων στον κόσµο. Όπως πολύ
σωστά είπε ο Δρ. Λουκ Προδρόµου:

<<Τα καλύτερα σχολεία πάντα έχουν κάνει κάτι περισσότερο από το να προετοιµάζουν σπουδαστές για τις
εξετάσεις. Εγείρουν το ενδιαφέρον για τον κόσµο στον οποίον ζούµε και προσπαθούν να τον κάνουν
καλύτερο. >>

Σκοπός της καµπάνιας <<Φιλικά προσβάσιµο προς ΑΜΕΑ>> είναι να δώσει δυνατότητες στον άνθρωπο µε
κινητικά προβλήµατα ώστε να µπορεί να αυτοεξυπηρετείται. Υποστηρίζοντας την καµπάνια οι ιδιοκτήτες των
σχολείων µπορούν να υψώσουν το κοινωνικό προφίλ του σχολείου τους στην κοινότητα. Κατεβάζοντας από την
ιστοσελίδα ( υπό κατασκευή) της καµπάνιας δωρεάν ασκήσεις που ευαισθητοποιούν τους µαθητές σε θέµατα
που αφορούν ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα (σχετικά µε εξετάσεις η άλλα) και δουλεύοντας µε τους
µαθητές πάνω σ’ αυτά τα θέµατα, οι δάσκαλοι θα µπορούν να συµµετέχουν στο να κάνουν την πραγµατική
διαφορά για το αύριο. Ο σχεδιασµός της καµπάνιας ενός σπουδαίου κοινωνικού θέµατος όπως η πρόσβαση
των ανθρώπων µε κινητικά προβλήµατα θα µπορούσε να είναι ένα πραγµατικό κοµµάτι προβολής για
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οποιοδήποτε σχολείο και η καµπάνια <<Φιλικά προσβάσιµο προς ΑΜΕΑ>> θα είναι δίπλα σου µε υλικό και
εργαλεία διαθέσιµα online.

Η οµάδα της καµπάνιας <<Φιλικά προσβάσιµο προς ΑΜΕΑ>> είναι πολύ ευγνώµων που έχει ήδη λάβει ασκήσεις,
κυρίως φτιαγµένες σε εθελοντική βάση, από τους Malcolm Mann, Rachel Finnie και Δρ. Λουκ Προδρόµου.
Συµµετοχές για εργασίες

(ολοκληρωµένες η προσχέδια) από άλλους συγγραφείς η δασκάλους θα ήταν το

πρώτο δείγµα συµπαράστασης σ’ αυτήν την καµπάνια. Επίσης προσκαλούµε τους ιδιοκτήτες των σχολείων, τους
δασκάλους, τους γονείς και µαθητές να µοιραστούν µαζί µας τις εµπειρίες τους ως αναφορά την ενσωµάτωση
των ανθρώπων µε κινητικά προβλήµατα στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην σχολική αίθουσα.

Ελάτε σε επαφή µαζί µας στην διεύθυνση :disabledaccessfriendly@hotmail.com
Βρείτε µας στο Facebook:” Disabled Access Friendly”
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