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Γράφει ο ΓΙΆΝΝΗΣ ΒΟΎΤΟΣ

Ο 
φωτισμός και η σή-
μανση που χρησι-
μοποιούνται σε ένα 
πολυσύχναστο εμπο-

ρικό κέντρο είναι δύο πλευρές 
της εσωτερικής αρχιτεκτονικής, 
που απασχολούν τη σχεδιά-
στρια και φοιτήτρια του Πανεπι-
στημίου Monash, Ilianna Ginnis. 
Αυτή όμως είναι η μία όψη του 
νομίσματος, δεδομένου ότι τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να κα-
θορίσουν εν μέρει την προσβα-
σιμότητα σε αυτούς τους χώρους 
για άτομα που ζουν με διανοητι-
κή αναπηρία και μη λεκτική επι-
κοινωνία. Η Iliana Ginis, όμως, 
ήθελε να αναπτύξει τη σκέψη 
της και να κάνει τη διαφορά... 
Γι’ αυτό αφιέρωσε πολύ από το 
χρόνο της, μελετώντας εσωτερι-
κή αρχιτεκτονική στο πανεπιστή-
μιο Monash και αυξάνοντας πα-
ράλληλα την ευαισθητοποίησή 

της για τις συγκεκριμένες κοινό-
τητες ανθρώπων.

«Όταν βλέπετε κάποιον με δια-
νοητική αναπηρία να αντιδρά αρ-
νητικά σε ένα περιβάλλον, τότε 
στέλνει το μήνυμα ότι «αυτό το 
περιβάλλον δεν είναι για μένα». 
Είναι δύσκολο για κάποιον νευ-
ροτυπικό να αντιληφθεί τον τρό-
πο με τον οποίο ενεργούν αυτά 
τα άτομα. Όμως η επίγνωση της 
αναπηρίας είναι ο δρόμος», λέει 
η Iliana Ginis στον «Ελληνικό Κή-
ρυκα» και εξηγεί: «Προσπαθώ να 
αλλάξω τον κόσμο και η μικρότε-
ρη αδερφή μου είναι η απάντη-
ση στο «γιατί». Καθώς μεγάλω-
να, έπρεπε να την φροντίζω και 
να την προσέχω».

Η μικρότερη αδελφή της 
Ginnis, η Michelle, ζει με νευ-
ροϊνωμάτωση (NF) τύπου 1 και 
επικοινωνεί με το περιβάλλον της 
μη λεκτικά.

Το NF είναι ένα σύνολο τριών 
σύνθετων γενετικών καταστάσε-

ων που προκαλεί την ανάπτυξη 
όγκων στα νευρικά κύτταρα σε 
όλο το σώμα, συμπεριλαμβανο-
μένου του εγκεφάλου, της σπον-
δυλικής στήλης και του δέρματος.

Η Ginnis ανέπτυξε μια ιδιαίτε-
ρη παράμετρο για τους ανθρώ-
πους που ζουν σε ανάλογες -όπως 
εκείνη- συνθήκες στην παιδική 
τους ηλικία.

«Μεγαλώνοντας, οι γονείς μου 
αντιμετώπισαν οικονομικές δυ-
σκολίες, οπότε ανέλαβα έναν κρί-
σιμο ρόλο για να γίνω ο άνθρω-
πος που θα την φροντίζει».

Η Ginnis γεννήθηκε στην Κά-
λυμνο - στα νοτιοανατολικά Δω-
δεκάνησα. Ο πατέρας της με-
γάλωσε στην πρωτεύουσα της 
Βόρειας Επικράτειας, ενώ η μη-
τέρα της στην Ελλάδα. Η ίδια λέει 
ότι μετακόμισαν από το Ντάργου-
ϊν στη Μελβούρνη για μια «καλύ-
τερη ποιότητα ζωής» και για την 
«πολυπολιτισμικότητα», αλλά η 
προσβασιμότητα για άτομα με την 
ιδιαιτερότητα της αδελφής της, 
υστερεί σε πολλούς τομείς ακό-
μη. «Ενώ η σωματική αναπηρία 
και η προσβασιμότητα καλύπτο-
νται, όταν πρόκειται για πνευ-
ματικές αναπηρίες, η δυνατότη-
τα πρόσβασης, εξακολουθεί να 
παραμελείται σε μεγάλο βαθμό»

Η Ginnis έγινε μάρτυς της έλ-
λειψης προσβασιμότητας από 
πρώτο χέρι, καθώς φρόντιζε την 
Michelle. «Τότε, είπα στον εαυτό 
μου: «όταν σπουδάσω εσωτερική 
αρχιτεκτονική, θέλω να κάνω τη 
διαφορά για τους μη λεκτικούς 
ανθρώπους», καθώς ο χώρος δεν 
καλύπτει τις ανάγκες αυτών των 

ανθρώπων. Έχω ταυτιστεί τόσο 
πολύ με τη μη λεκτική επικοινω-
νία που, για εμένα, έχει γίνει σχε-
δόν μια δεύτερη γλώσσα».

Η Ginnis λέει ότι αντλεί το με-
γαλύτερο μέρος αυτής της ενσυ-
ναίσθησης από την ελληνική της 
κληρονομιά. «Οι Έλληνες είναι 
πολύ συμπονετικοί και ανθρω-
ποκεντρικοί φυσικά. Επειδή μπο-

ρώ να μιλήσω και ελληνικά, είναι 
επίσης ένα όφελος όταν μπαίνω 
σε ελληνικά σπίτια με παιδιά με 
αναπηρίες και ενήλικες που επι-
κοινωνούν μη λεκτικά. Οι οικογέ-
νειες αυτές το εκτιμούν πραγμα-
τικά», κατέληξε η Ginnis, η οποία 
αυτή τη στιγμή κάνει το διδακτο-
ρικό της στη φιλοσοφία στο Πα-
νεπιστήμιο Monash.

Η Iliana Ginnis θέλει να κάνει τη διαφορά 
για τους μη λεκτικούς ανθρώπους


