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Απόδοση στα ελληνικά: Γεωργία Φύκα 

Αν έχεις αναπηρία και θέλεις να ταξιδεύσεις, είναι καλή ιδέα να ενημερωθείς όσο το δυνατόν περισσότερο 

και να μάθεις όσα πιο πολλά μπορείς, για να κάνεις το ταξίδι σου πιο εύκολο. 

Ακόμα, αν είναι κάποιος ηλικιωμένος ή αντιμετωπίζει προβλήματα στη βάδιση, η πληροφόρηση γύρω από 

προσπελάσιμες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και πηγές, θα μειώσουν κατά πολύ το άγχος που τον συνοδεύει στα 

ταξίδια του. Οι παρακάτω συμβουλές, πηγές και πληροφορίες για ανάπηρους, θα βοηθήσουν να γίνουν τα 

ταξίδια σου, οι διακοπές σου, πολύ πιο εύκολες για εσένα ή για το παιδί σου, είτε υπάρχει κάποια 

προσωρινή είτε μόνιμη αναπηρία. 

1. Σχεδίασε το ταξίδι σου εκ των προτέρων ! καλό είναι να παραγγείλεις επιπλέον φάρμακα, 

συμπληρώματα διατροφής, να ανανεώσεις τις ιατρικές συνταγές ή να τις αλλάξεις, να διορθώσεις τα 

γυαλιά σου, να πας στον οδοντίατρο, να διορθώσεις το αναπηρικό σου κάθισμα κ.ο.κ.  

2. Αν είναι δυνατόν, πάντα να κλείνεις το ταξίδι σου από ταξιδιωτικό πρακτορείο που εξειδικεύεται 

στον προσπελάσιμο τουρισμό. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτοί έχουν την εμπειρία να σε σώσουν από 

κακοτοπιές. Συχνά δίνουν καλές συμβουλές και έχουν ποικιλία υπηρεσιών για ανάπηρους ταξιδιώτες. 

Εκτός των άλλων μπορούν να κανονίσουν να έχεις αναπηρικό κάθισμα στο αεροδρόμιο, προσπελάσιμο 

δωμάτιο σε ξενοδοχείο, να νοικιάσουν για εσένα προσπελάσιμο αυτοκίνητο, προσπελάσιμο εξοπλισμό 

κ.λ.π. Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία μπορούν ακόμα να σχεδιάσουν την μετακίνησή σου στον τόπο 

προορισμού. Ποιες μπορεί να είναι οι μετακινήσεις σου, ποια δρομολόγια να προτιμήσεις και να 

κανονίσουν για ασφαλιστική κάλυψη, κ.α. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να ελέξουν τα ξενοδοχεία 

για: εσωτερική και εξωτερική πρόσβαση, τις διαστάσεις των εισόδων-εξόδων, του μπάνιου, να ελέξουν 

πως είναι τοποθετημένες οι μπάρες στο μπάνι, που μπορείς να αφήσεις το αναπηρικό σου κάθισμα 

κ.τ.λ. Απλά πες τους τις ανάγκες σου ! Τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ‘εχουν επίσης τη δυνατότητα να σου 

βρουν φθηνές πτήσεις, φθηνά εισιτήρια, φθηνή ασφάλεια αυτοκινήτου, φθηνά ξενοδοχεία, φθηνές 

κρουαζιέρες όλων των ειδών.  

3. Εκτός του ότι πρέπει να έχεις μαζί σου το τηλέφωνο του ταξιδιωτικού πρακτορείου που σε 

εξυπηρετεί, θα πρέπει να έχεις βρει και να έχεις το τηλέφωνο πρακτορείου με εξειδίκευση στον 

προσπελάσιμο τουρισμό στον τόπο προορισμού σου, σε περίπτωση που δεν βρίσκεις τον δικό σου 

πράκτορα. Αυτά τα πρακτορεία θα μπορέσουν να σου βρουν λύσεις , έστω κι αν δεν αγόρασες το 

εισιτήριό σου από αυτούς.  

4. Όταν ταξιδεύεις σε άλλη πόλη, τσέκαρε τους τοπικούς υποστηρικτικούς οργανισμούς υγείας και 

πρόνοιας πριν πας. Τέτοιοι οργανισμοί είναι μεγάλη πηγή πληροφοριών. Συνήθως γνωρίζουν τα 

μουσεία, τα εστιατόρεια, τα θέατρα και άλλους ζώρους που μπορεί να χρησιμοποιήσει άνθρωπος με 

αναπηρία, καθώς επίσης που μπορείς να βρεις οξυγόνο, εξοπλισμό ανάγκης ή ιατρική βοήθεια. Πολύ 

πιθανόν να μπορούν να σε βοηθήσουν με τις όποιες δυσκολίες βρεις στο δρόμο σου.  

5. Αν σκοπεύεις να νοικιάσεις κάποιο σκούτερ ή ένα μίνι-βαν ή ηλεκτροκίνητο / χειροκίνητο κάθισμα, 

είναι καλύτερα να έχεις κάνει κράτηση πριν πας εκεί. Κάνε συγκεκριμένς ερωτήσεις για τα γερανάκια, 

τα ασανσέρ, τις ζώνες και την ασφαλιστική κάλυψη που θα έχεις πριν πας εκεί.  

6. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη ! Διπλοτσέκαρε όλες τις κρατήσεις που έχει κάνει ο ταξιδιωτικός 

σου πράκτορας. Τηλεφώνησε στην αεροπορική εταιρία, στο ξενοδοχείο, στις ενοικιάσεις εξοπλισμού, 



στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.ο.κ., και κάνε συγκεκριμένες επιβεβαιώσεις ειδικά αν χρησιμοποιείς 

αναπηρικό κάθισμα ή οξυγόνο. Αυτό είναι πολύ βασικό ειδικά αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεσαι 

με ένα πρακτορείο.  

7. Αν χρειάζεσαι οξυγόνο ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό, τηλεφώνησε στην αεροπορική εταιρία και 

στους προμηθευτές εκ των προτέρων. Μην περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή. Άρχισε να 

τηλεφωνείς μόλις μάθεις για το ταξίδι σου. Διπλοτσέκαρε την πτήση σου 3 – 4 ημέρες νωρίτερα.  

8. Πήγαινε νωρίς στο αεροδρόμιο. Είναι καλύτερα να περιμένεις, από το να χάσεις την πτήση σου ! 

Αυτό θα μειώσει το άγχος σου πριν την πτήση και έτσι θα μπορέσεις να την απολαύσεις. Μπορεί αυτό 

να ακούγεται σαν μια συμβουλή κοινής λογικής, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που φτάνουν στην πύλη 

επιβίβασης την τελευταία στιγμή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, 

υπάρχουν πολλοί λόγοι που επιβάλλουν να είσαι στο αεροδρόμιο νωρίτερα.  

9. Στο αεροπλάνο καλό είναι να έχεις μαζί σου αντίγραφα των συνταγών της φαρμακευτικής σου 

αγωγής, γυαλιά οράσεως, όλα τα φάρμακά σου, λίστα επικοινωνίας με τους γιατρούς σου και τους 

επαγγελματίες που συνεργάζεσαι. Χρήσιμο είναι να έχεις και τα νούμερα φαξ για να μπορέσουν σε 

περίπτωση που χάσεις κάποια συνταγή να σου τη στείλουν. Κράτα διπλά αρχεία στη βαλίτσα σου και στο 

σπίτι δίπλα στο τηλέφωνο.  

10. Όταν ταξιδεύεις καλό είναι να γνωρίζεις τα ονόματα των φαρμάκων σου και για ποιά χρήση είναι το 

καθένα. Πολλές φορές άνθρωποι πηγαίνουν στην εντατική και δεν ξέρουν τι φάρμακα παίρνουν. Μην 

εκπλαγείς αν ακούσεις κάποιους να λένε «είναι ένα μικρό κίτρινο χάπι ή μια κόκκινη κάψουλα» ! Οι 

άνθρωποι που δουλεύουν στα έκτακτα περιστατικά πρέπει να γνωρίζουν τί ακριβώς είναι αυτό που 

παίρνεις για να μην σου χορηγήσουν κάτι που μπορεί να έχει άσχημες παρενέργειες για την υγεία σου.  

11. Αν ταξιδεύεις αεροπορικώς, μίλα στους αεροσυνοδούς για πιθανά ιατρικά προβλήματα που μπορεί 

να έχεις κατά τη διάρκεια της πτήσης. Πριν καθίσεις στη θέση σου πρόσεξε που είναι η τουαλέτα και 

πες στους αεροσυνοδούς οτι μπορεί να χρειαστείς βοήθεια για να πας εκεί. Μπορεί να χρειαστείς το 

αναπηρικό κάθισμα που έχουν μέσα στα αεροσκάφη για να πας στην τουαλέτα. Συζήτησέ το και με τον 

ταξιδιωτικό σου πράκτορα.  

12. Αν χρειάζεσαι κάποιον να ταξιδεύσει μαζί σου, ρώτα τον ταξιδιωτικό πράκτορα για ιδέες και 

προτάσεις. Τηλεφώνησε σε τοπικούς ιατρικούς ή υποστηρικτικούς οργανισμούς και ρώτα αν μπορούν να 

ποτείνουν κάποιον ταξιδιωτικό βοηθό / συνοδό για να ταξιδεύσει μαζί σου. Υπάρχουν εθνικές εταιρίες 

που προσφέρουν βοηθούς, νοσοκόμες για ταξίδια για να υποστηρίζουν ταξιδιώτες με αναπηρία ή με 

σοβαρά ιατρικά προβλήματα.  

13. Σιγουρέψουν οτι έχεις μαζί σου τα εξής: ιατρικές κάρτες, εκπτωτικές κάρτες, ασφάλεια 

αυτοκινήτου, τηλέφωνα ταξιδιωτικών πρακτόρων, διαβατήριο, εισιτήριο, το μπλόκ των επιταγών σου, 

πιστωτικές κάρτες και το δίπλωμα οδήγησης. Κάνε φωτοαντίγραφα σε όλα. Κράτα τις φωτοτυπίες στη 

βαλίτσα σου και στο σπίτι δίπλα στο τηλέφωνο ή κάπου που εύκολα κάποιος φίλος μπορεί να τα βρει σε 

περ'ιπτωση που τα χρειαστείς.  

14. Διάβασε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις γύρω από το θέμα « Ταξιδεύοντας με αναπηρία». 

Διάβασε τουριστικούς οδηγούς για ανάπηρους ταξιδιώτες, οδηγούς προσπελασιμότητας, προσωπικές 

ιστορίες άλλων ανθρώπων με αναπηρία που έχουν ταξιδεύσει. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος !  

Όλες οι παραπάνω συμβουλές και οδηγίες θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες / τουρίστες με αναπηρία να 

έχουν ένα ευχάριστο ταξίδι με όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. 

 


