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Χαιρετισμός Δημάρχου Νίκου Νικολαΐδη στο επιστημονικό συνέδριο με θέμα:
«Η πολιτική για την αναπηρία -η αναπηρία για την πολιτική» -Η Κύπρος
σήμερα που διοργανώνει το Ίδρυμα «Θεοτόκος» σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να προσφωνήσω το
σημερινό επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Η πολιτική για την αναπηρία -η
αναπηρία για την πολιτική -Η Κύπρος σήμερα», που διοργανώνει το Ίδρυμα
«Θεοτόκος» σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τα
50 χρόνια από την ίδρυσή του.
Με την ευκαιρία του Συνεδρίου, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού,
θέλω να εκφράσω την εκτίμηση και τη στήριξη μας προς το Ίδρυμα Θεοτόκος και
το έργο που επιτελεί. Και καταθέτω ακόμα μια φορά την απέραντη ευγνωμοσύνη
μας προς τον εμπνευστή και ιδρυτή της Θεοτόκου, τον γιατρό Αμερίκο Αργυρίου.
Μέσα στα πλαίσια των στόχων του συνεδρίου, που είναι η ενημέρωση σχετικά με
την πολιτική, τις ενέργειες και προτάσεις της Κυβέρνησης και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα για τα άτομα με αναπηρία, θα παραθέσω συνοπτικά τις κύριες
κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου Λεμεσού για τα τόσο σημαντικά και
ευαίσθητα αυτά ζητήματα.
Εκείνο που χαρακτηρίζει το θέμα των μέτρων και πολιτικών σε σχέση με τα άτομα
με αναπηρία στον τόπο μας, είναι ότι λέγονται πολλά αλλά γίνονται πολύ λίγα,
και στις πλείστες περιπτώσεις καθόλου, και αυτό ισχύει για όλους ανεξαίρετα
τους αρμοδίους φορείς. Αυτή είναι η πρώτη διαπίστωση και παραδοχή που
πρέπει να κάνουμε: ότι γενικά είμαστε μια κοινωνία που δεν σέβεται όσο θα
έπρεπε τα ΑμεΑ, ούτε σε επίπεδο θεσμών ούτε σε επίπεδο κοινωνικών συνόλων
ούτε σε επίπεδο ανθρώπων ατομικά.
Έχοντας κάνει αυτή τη διαπίστωση θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην λήψη
της απόφασης να αλλάξουμε αυτές τις συνθήκες αδιαφορίας και αδράνειας. Και
να καθορίσουμε τις ευθύνες του καθενός.
Ποιες είναι οι ευθύνες του Δήμου;
Ο Δήμος Λεμεσού έχει θέσει ένα κεντρικό στόχο, σαφή, καθαρό και υλοποιήσιμο:
να γίνει η Λεμεσός προσβάσιμη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Θέλουμε μια πόλη όχι
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για τους αρτιμελείς κατοίκους της μόνο, όχι για τους μισούς κατοίκους της, αλλά
για όλους τους κατοίκους της.

Η πρώτη ενέργεια του Δήμου ήταν να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβουλίου
για σύσταση Ad Hoc επιτροπής υπό την προεδρία του Δημάρχου, η οποία να
επιλαμβάνεται και να συζητά θέματα που άπτονται των προβλημάτων που
απασχολούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα και να διαμορφώνει εισηγήσεις
για την επίλυση τους ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ad Hoc επιτροπή,
εκτός από το Δήμαρχο συμμετέχουν:
 4 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
 2 λειτουργοί του τεχνικού τμήματος,
 Εκπρόσωποι των οργανώσεων αναπήρων
Όταν λέμε να κάνουμε την πόλη μας προσβάσιμη, αναφερόμαστε ασφαλώς στους
δημόσιους χώρους και στα δημόσια κτήρια. Δημόσιοι χώροι είναι οι δρόμοι, τα
πεζοδρόμια και οι πλατείες, και δημόσια κτήρια είναι τα κτήρια του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και τα ιδιωτικά κτήρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό.
Η υλοποίηση του στόχου αυτού περνά μέσα από 2 προϋποθέσεις:
1. Πρώτη προϋπόθεση: Να διορθώσουμε τα κακώς έχοντα στους παλιούς
δημόσιους χώρους και στα παλιά δημόσια κτήρια , και
2. Η δεύτερη προϋπόθεση: Να κτίσουμε τα νέα σωστά
Αρχίζοντας από το δικό μας σπίτι πρώτα. Να κάνουμε δηλαδή όλα τα δημοτικά
κτίρια και τις δημοτικές υπηρεσίες προσβάσιμες στα Αμεα. Αυτό σημαίνει χώρους
στάθμευσης για Αμεα, ράμπες, αποχωρητήρια, ανελκυστήρες και πολλά άλλα.
Το επόμενο βήμα αφορά τα δημόσια κτίρια, και τις δημόσιες υπηρεσίες που
λειτουργούν μέσα στα δημοτικά όρια Λεμεσού. Πρέπει όλοι να υιοθετήσουν
πλάνα για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνουν τα κτίρια και
οι υπηρεσίες τους προσβάσιμες με τις κατάλληλες υποδομές, στα άτομα με
κινητικά προβλήματα.
Σε ότι αφορά τα ιδιωτικά κτήρια που χρησιμοποιούνται από το κοινό, γίνονται
συνεχώς από μέρους του Δήμου εκκλήσεις προς τους ιδιοκτήτες να συμβάλουν
στη συλλογική προσπάθεια ώστε τα γραφεία, καταστήματά και λοιπά υποστατικά
τους, να γίνουν προσβάσιμα στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Προς το σκοπό,
είναι υποβοηθητικές ενέργειες, η παραχώρηση κινήτρων, είτε σαν βραβεία, είτε
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ως πολεοδομικά κίνητρα, είτε ως άλλες ελαφρύνσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει
να θεσμοθετηθούν και νομοθετικά για να είναι αποτελεσματικά μέτρα.
Σε ότι αφορά τους δημόσιους χώρους, πρέπει να γίνουν στοχευμένες και
συγκεκριμένες Μελέτες Προσβασιμότητας. Κάποιες μελέτες για κάποιες περιοχές
της πόλης μας έγιναν, όπως για παράδειγμα η μελέτη που ετοιμάστηκε από το
Ίδρυμα Butterfly Foundation για την περιοχή του Μεσαιωνικού Κάστρου. Πρέπει
να γίνουν μελέτες που να προβλέπουν μέτρα και για την οδό Ανεξαρτησίας και
για τη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ , και για όλους τους
πολυσύχναστους δρόμους της πόλης μας.
Ένα μεγάλος τομέας που αφορά τη προσβασιμότητα είναι οι Δημόσιες
συγκοινωνίες, και αναμένουμε ότι οι νέες συμβάσεις για τις δημόσιες
συγκοινωνίες θα συμπεριλαμβάνουν τα θέματα αυτά.
Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η έννοια της προσβασιμότητας είναι μια ευρεία
έννοια, με πολλές πτυχές, όπως για παράδειγμα η πτυχή που αφορά την
φιλικότητα της πόλης προς τα άτομα με άνια, αλλά και άλλες πιο εξειδικευμένες
ομάδες συμπολιτών μας.
Η προσβασιμότητα επεκτείνεται και σε πολλούς άλλους τομείς, όπως σε θέματα
ενημέρωσης, θέματα διακρίσεων, και κυρίως σε θέματα αλλαγής νοοτροπιών.
Εκείνο που όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι τα θέματα
προσβασιμότητας δεν κρίνουν και καθορίζουν τις διευκολύνσεις των ΑμεΑ μόνο.
Κυρίως κρίνουν και καθορίζουν τον πολιτισμό μας και την ανθρωπιά μας ως
κοινωνία.
Θα ήθελα τελειώνοντας να συγχαρώ ξανά τους διοργανωτές αυτού του πολύ
σημαντικού συνεδρίου, που είμαι σίγουρος ότι θα συμβάλει στην πληρέστερη
ενημέρωση αλλά και στην ενεργοποίηση των ευαισθησιών όλης της κοινωνίας,
τόσο της Λεμεσού όσο και της υπόλοιπης Κύπρου.

