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Δηδήζεηο
Μηα µέξα απφ ηελ δσή ελφο αλζξψπνπ µε θηλεηηθά πξνβιήµαηα.
Έλα ζνθαξηζηηθφ άξζξν πνπ έγηλε ε αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ βξαβεπκέλνπ
Disabled Access Friendly. Μηα κέξα απφ ηε δσή ηνπ Paul Shaw.
Γηαβάζηε παξαθαιψ...
ηνπ Paul A. Shaw
Ξχπλεζα ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ µε ηελ αίζζεζε φηη ζήµεξα ζα ήηαλ ε µέξα
µνπ, είηε ην ήζεια, είηε φρη. Καζψο ζχξζεθα ζην θαξνηζάθη µνπ,
αλαξσηήζεθα ηη ζα επηθχιαζζε ε Παγθφζµηα Ηµέξα Αηφµσλ µε
Αλαπεξίεο. Άλνημα ην ξαδηφθσλν γηα λα θάλσ πην επράξηζην ην θξχν
πξσηλφ θαη πήγα γηα έλα ληνπο. Γελ ππάξρεη ηίπνηε θαιχηεξν απφ ην λα
μεθηλάο έλα θξχν πξσηλφ µε έλα δεζηφ ληνπο. Φξεζηµνπνίεζα ηνπο
βξαρίνλεο πνπ αγφξαζαλ θαη ηνπνζέηεζαλ νη θίινη µνπ, γηα λα µπνξψ λα
µπσ ζηελ ληνπδηέξα. Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο δελ αμηνινγνχλ ηηο
ζπλζήθεο δηαβίσζεο ελφο αλζξψπνπ µε θηλεηηθά πξνβιήµαηα, πξέπεη
εµείο νη ίδηνη λα ην αλαιάβνπµε απηφ.
Σην ξαδηφθσλν, έλαο ραξνχµελνο D.J. ππελζχµηδε ζηνπο πνιίηεο, ηελ
εµέξα θαη λα πξνζέρνπλ πνπ παξθάξνπλ -λα απνθεχγνπλ ηηο ξάµπεοππνζηεξίδνληαο εχζπµα φηη φιν απηφ ήηαλ ζέµα παηδείαο.
Γελ μέξσ ηη αθξηβψο µνπ ζπλέβε, αιιά γηα πξψηε θνξά ζηε δσή µνπ
απνθάζηζα λα ηειεθσλήζσ ζηνλ ζηαζµφ. Τνπο επαίλεζα πνπ αλέθεξαλ
ηελ εµέξα, πξνζζέηνληαο φηη ζα ήηαλ µία επνηθνδνµεηηθή εµπεηξία γηα
ηνπο πνιηηηθνχο αλ ρξεζηµνπνηνχζαλ ην θαξνηζάθη µνπ γηα µηα µέξα θαη
αλ βιέπαλε πψο «ιεηηνπξγνχλ» νη 400 ξάµπεο ζηελ πφιε µνπ -µηα

πξφηαζε πνπ έθαλα µεξηθνχο µήλεο λσξίηεξα. Ο ζπµπαζεηηθφο βνεζφο
παξαγσγνχ µε ξψηεζε επγεληθά, «Όµσο γηα πνηφ ιφγν ηειεθσλείηε;»
Πήξα ζηγά-ζηγά µηα αλάζα θαη ππνζηήξημα φζν πην απιά µπνξνχζα φηη
δελ ρξεηάδνληαη µφλν παηδεία νη θαινί µνπ ζπµπνιίηεο αιιά επίζεο θαη
νη πνιηηηθνί. Υπνζηήξημε µε αµεραλία, «Όµσο εµείο δελ είµαζηε ηέηνηνπ
είδνπο εθπνµπή, εµείο απιψο παίδνπµε µνπζηθή. Παξ’ φια απηά ζα
δηαβηβάζσ ην µήλπµά ζαο.» Καη ε µνπζηθή ζπλέρηζε λα παίδεη θαη μαλά
µαο ππελζχµηδαλ ηα ζρεηηθά µε ηηο ξάµπεο.
Όµσο µε είραλ αθνχζεη άξαγε;

Σε θάζε άλζξσπν πνπ θεχγεη απφ ην ζπίηη ηνπ µφλνο ηνπ πάλσ ζην
θαξνηζάθη ηνπ, µέζα βαζεηά ηνπ -φζν ζεηηθά θαλείο θη’ αλ βιέπεη ηνλ
θφζµν θαη ραµνγειά ζηα ζθαµπαλεβάζµαηα ηεο δσήο- ππάξρεη απηή ε
θαπηή ειπίδα φηη ζήµεξα ζα είλαη µηα εχθνιε µέξα.
Λίγν πξηλ θχγσ απφ ην ζπίηη ήξζε ην «Βνήζεηα ζην Σπίηη» -παξνρή απφ
επξσπατθφ πξφγξαµµα, θάλνπλ ηα πάληα γηα ζέλα έμσ απφ ην ζπίηη: ε
ηαηξηθή µνπ ζπληαγή γηα ην ΙΚΑ ηαθηνπνηήζεθε µε ραµφγειν θαη έλα
άιιν ξαληεβνχ θιείζηεθε γηα ηνλ επφµελν µήλα. Θπµήζεθα φηη έπξεπε
λα θαιέζσ ην άηνµν πνπ µνπ θαζαξίδεη ην ζπίηη. Έρνληαο έλα πνιχ
αδχλαµν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεµα, πξέπεη λα δηαηεξψ ην ζπίηη
απαιιαγµέλν απφ µηθξφβηα φζν απηφ είλαη δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Απηφ
νξίζηεθε, εθηφο απξνφπηνπ, γηα ηελ επφµελε Τεηάξηε. Πάιη, εγψ
πιεξψλσ γη’ απηφ.
Έηζη, ήηαλ θαηξφο γηα ηα έθηαθηα ςψληα πξηλ ηελ θπζηνζεξαπεία. Δίµαη
αξθεηά ηπρεξφο πνπ έρσ θίινπο πνπ µνπ βξήθαλ έλα ζπίηη µε µεγάιν
αζαλζέξ θαη µηα γθαξαδφπνξηα πνπ µπνξψ λα αλνίγσ θαη λα βγαίλσ
ειεχζεξα ζηελ πφιε πνπ αγαπψ. Δληάμεη, πξέπεη λα πεξηµέλσ ηνλ
γείηνλά µνπ πνπ παξθάξεη αθξηβψο µπξνζηά ζηε έμνδφ µνπ λα έξζεη θαη
λα µεηαθηλήζεη ην απηνθίλεηφ ηνπ. Τν έρνπµε ήδε ζπδεηήζεη απηφ.
Η απάληεζή ηνπ : «Γελ έρεηο παξά λα θσλάμεηο, μέξεηο πνπ είµαη».
Η ειεπζεξία µνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα µε αθνχζεη.
Η πξψηε µνπ ζηάζε ήηαλ ζην ηαρπδξνµείν. Αλέβεθα γξήγνξα ηελ ξάµπα
θαη έθηαζα ζην ηαµείν ζρεδηαζµέλν γηα αλζξψπνπο µε θηλεηηθά
πξνβιήµαηα. Γελ ρξεηάζηεθε λα πεξηµέλσ θαη ην πξνζσπηθφ µε

αληηµεηψπηζε ζαλ θίιν, βνεζψληαο µε µε φπνην ηξφπν µπνξνχζε. Σηε
ζπλέρεηα πήγα ζηελ ηξάπεδα. Οη θαηλνχξηεο πφξηεο αζθαιείαο, απφ φπνπ
ηξαβήρηεθε µηα απφ ηηο θσηνγξαθίεο, δελ µνπ επέηξεςαλ λα µπσ.
Φξεηάζηεθε λα ρηππήζσ ηελ δηπιαλή πφξηα γηα λα µε αθήζνπλ λα µπσ.
Η ειεπζεξία µνπ εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα µε αθνχζνπλ.

Η Katie Quartano θαη ν Paul Shaw θέξδηζαλ ην βξαβείν ELTons γηα ην
2014.
Τν Όζθαξ ηεο εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο...
Σηαµάηεζα ζην αγαπεµέλν µνπ θαθέ γηα λα πάξσ ηελ δφζε µνπ απφ
θαθεΐλε -δελ µπφξεζα λα µείλσ πνιχ, δελ έρσ πξφζβαζε ζηηο ηνπαιέηεο.
Πξηλ επηζηξέςσ ζπίηη ράδεςα ιίγν ηηο βηηξίλεο. Δίλαη ην µφλν πνπ µπνξεί
θαλείο λα θάλεη πάλσ ζε θαξνηζάθη -λα ραδέςεη ηηο βηηξίλεο. Γελ µπνξείο
λα µπεηο µέζα ζηα θαηαζηήµαηα. Τελ επφµελε θνξά πνπ ζα παο γηα
ςψληα παξαηήξεζε πφζν απφ ηα αγαπεµέλα ζνπ θαηαζηήµαηα έρνπλ
ζθαιηά. Κάπνηεο θνξέο εμππεξεηνχµαη ζηνλ δξφµν -πξνυπφζεζε βέβαηα
ν ππάιιεινο λα µε δεη θαη λα µε αθνχζεη, αιιηψο είµαη αφξαηνο.
Σηε ζπλέρεηα, πεξλάσ απφ ην αγαπεµέλν µνπ µέξνο, ηελ παιηά αγνξά.
Δθεί µε αληηµεησπίδνπλ ζαλ θίιν: γλσξίδσ ηα νλφµαηά ηνπο -μέξνπλ ην
δηθφ µνπ. Τνπνζεηνχλ ηελ ηζάληα ζηα γφλαηά µνπ γηα λα µελ πέζεη θάησ.
Ήηαλ θαηξφο λα επηζηξέςσ ζπίηη. Υπάξρεη µία γσλία ζηνλ θεληξηθφ
δξφµν θνληά ζην ζπίηη µνπ φπνπ δελ ππάξρεη ξάµπα, έηζη ή δεηψ βνήζεηα
ή πεξηµέλσ θαη φινη µε αθνχλε, µε βιέπνπλ ζηελ µέζε ηνπ δξφµνπ.
Καµηά θνξά βγαίλνπλ αθφµε θαη απφ ηα απηνθίλεηά ηνπο ή θαηεβαίλνπλ
απφ ηα µεραλάθηα ηνπο γηα λα µε βνεζήζνπλ.
Με αθνχλε θαη δεηνχλ ζπγλψµε γηα ηελ πφιε µαο -αιιά γηαηί ζα πξέπεη
λα δεηάσ βνήζεηα θαη’ αξρήλ;
Κάπνηα ζηηγµή θζάλσ ζπίηη. Υπάξρεη απηφ ην αίζζεµα αλαθνχθηζεο, ην
φηη είµαη ζπίηη, αζθαιήο. Βάδσ ην βξαρηφιη µνπ µε ην θφθθηλν θνπµπί.
Αλ θάηη ζπµβεί µπνξψ λα παηήζσ ην θνπµπί θαη έλαο ξαδηνθσληθφο
πνµπφο ζην ζπίηη ζα µε ζπλδέζεη µε µηα εζεινληηθή ππεξεζία πνπ ζα
εηδνπνηήζεη θίινπο ή ηαηξηθή βνήζεηα.
Απηνί ζα µε αθνχζνπλ.

"Όηαλ ηειείσζε ε µέξα άθνπζα πεξηζζφηεξεο ππνζρέζεηο ζηηο εηδήζεηο
γηα ηνπο αλζξψπνπο µε αλαπεξίεο. Δγψ άθνπγα, άθνπγε θαλείο άιινο
άξαγε;"

Η Katie Quartano, ζπλεξγάηηδα ηνπ Paul Shaw, κηιά γηα ην Disabled
Access Friendly θαη φζα ήηαλ εθεί γηα λα ηελ παξαθηλήζνπλ, ζην
"Παξακχζη".

