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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στη Δημοσιογραφική
Διάσκεψη για τα 50-χρονα του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ, στις 16 Ιανουαρίου 2019,
17:30 στο Δημοτικό Μέγαρο
Ο Δήμος Λεμεσού με ιδιαίτερη χαρά και τιμή φιλοξενεί τη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για
τα 50-χρονα του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ, και καλωσορίζω τον Πρόεδρο του ΔΣ του Ιδρύματος,
φίλο Αλέκο Ορουντιώτη, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος.
Μεγάλη και ξεχωριστή χαρά μας δίνει η παρουσία του μεγάλου μας Τραγουδοποιού, του
Διονύση Σαββόπουλου, τον οποίο καλωσορίζω στην πόλη μας για ακόμα μια φορά, και τον
ευχαριστώ εκ μέρους του Δήμου μας για τη συμμετοχή του στις επετειακές εκδηλώσεις της
ΘΕΟΤΟΚΟΥ>
Φέτος κλείνουν 50 χρόνια ζωής για τη Θεοτόκο, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να εκφράσω
εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όλων των δημοτών της Λεμεσού, την αγάπη
και την ευγνωμοσύνη μας προς το Ίδρυμα Θεοτόκος και προς το έργο που επιτελεί, εδώ και
μισό αιώνα.
Τέτοιες στιγμές, η σκέψη όλων μας πηγαίνει στον άνθρωπο που τα άρχισε όλα, το Γιατρό
Αμερίκο Αργυρίου. Εκφράζουμε από τα βάθη της καρδιάς μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για
την τεράστια προσφορά του προς την ιατρική επιστήμη, για την τεράστια προσφορά του
προς τους συνανθρώπους μας με νοητική στέρηση και προς τις οικογένειες τους, αλλά
κυρίως τον ευχαριστούμε γιατί μας έδειξε το δρόμο για να θέλουμε να γίνουμε ως κοινωνία
περισσότερο αλληλέγγυοι, περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι, περισσότερο άνθρωποι. Ο
Γιατρός Αργυρίου άλλαξε ανεπανόρθωτα την κοινωνία της Κύπρου, άλλαξε τις κοινωνικές
αντιλήψεις, άλλαξε τους ανθρώπους. Η πόλης του και η πατρίδα του τον ευγνωμονεί.
Ο Δήμος Λεμεσού θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για αυτή την σημαντική επέτειο με μια
σειρά από διάφορες δράσεις, για τις οποίες το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα αποφασίσει την
ερχόμενη εβδομάδα. Θέλουμε, με τη συμμετοχή μας αυτή όχι μόνο να τιμήσουμε το έργο
που επιτέλεσε μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Θεοτόκος, αλλά και να συμβάλουμε στο μέτρο των
δικών μας δυνατοτήτων στη διαμόρφωση των συνθηκών για συνέχιση και ενίσχυση του
μοναδικού αυτού έργου.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις για τα 50-χρονα της Θεοτόκου, και ασφαλώς ευχές
για δύναμη και κουράγιο προς όλους όσοι εργάζονται σκληρά για τη λειτουργία και
προσφορά του Ιδρύματος: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ, το Διευθυντή του Ιδρύματος
κ. Θωμά Κατσιώνη, το ΔΣ και τα μέλη του Συνδέσμου Φίλων του Ιδρύματος, και τους δεκάδες
εθελοντές και εθελόντριες που δίνουν υπόσταση και ζωή στο Ίδρυμα Θεοτόκος.

