Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στο Χριστουγεννιάτικο
τσάι και παζαράκι του Συνδέσμου ΙΘΑΚΗ, το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018, στο
ξενοδοχείο Elias
Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω την κα Ισαμπέλα Καραολή, Πρόεδρο του
ΔΣ του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου στήριξης ατόμων με άνοια ΙΘΑΚΗ, αλλά
και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του Συνδέσμου για την πολύ τιμητική τους
πρόσκληση να θέσω υπό την αιγίδα μου και να προσφωνήσω το
Χριστουγεννιάτικο τσάι τους, που συμπεριλαμβάνει και ομιλία από τη
διακεκριμένη Οικογενειακή Σύμβουλο και Συγγραφέα κα Τένια Μακρή.
Θέλω με την ευκαιρία αυτή να τους συγχαρώ για το πολύ σημαντικό έργο που
επιτελούν στον τομέα της στήριξης συνανθρώπων μας με άνοια. Έργο που
καλύπτει τόσο την ενημέρωση του κοινού για θέματα πρόληψης και έγκαιρης
διάγνωσης της άνοιας, όσο και την ενεργό δράση σε προγράμματα πρόληψης και
παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, στην επιμόρφωση των επαγγελματιών
υγείας, αλλά και την προσπάθεια τους για δημιουργία κέντρων ημερήσιας
φροντίδας.
Ο Σύνδεσμος ΙΘΑΚΗ ιδρύθηκε το 2011, με την ευκαιρία του Έτους Εθελοντισμού,
και στηρίζεται πάνω στην εθελοντική προσφορά των μελών του. Η δράση του
Συνδέσμου επικεντρώνεται σε ένα πρόβλημα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
έχει αγγίξει ή θα αγγίξει σε κάποιο στάδιο, όλες κυριολεκτικά τις οικογένειες. Ένα
πρόβλημα με ιδιαίτερα δύσκολες και ευαίσθητες ιατρικές και κοινωνικές πτυχές,
και που η κάθε πτυχή απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση.
Μια από τις πτυχές του προβλήματος είναι και η δημιουργία μέσα στηνπόλη μας
προϋποθέσεων για να είναι μια πόλη φιλική προς άτομα με άνοια. Οφείλουμε, να
αναγνωρίσουμε και την αναγκαιότητα αλλά και την ευθύνη για το θέμα αυτό. Και
να αρχίσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Ο
Δήμος Λεμεσού είναι έτοιμος, και εκφράζουμε την επιθυμία και τη βούληση μας
να συνεργαστούμε και με την ΙΘΑΚΗ και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες
ώστε να αρχίσουμε να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια πόλη που θα
βοηθά και δεν θα δυσκολεύει τα άτομα με άνοια και τους οικείους των ατόμων
αυτών.
Σε μια εποχή, όπου τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι απλώς υπαρκτά, αλλά
μέσα στην πολυπλοκότητα και την πίεση της σύγχρονης εποχής, παίρνουν

διαστάσεις πολύ πιο ευρύτερες και πιο έντονες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία να
υπάρχει η απαιτούμενη τόλμη, δύναμη και αποφασιστικότητα για να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά.
Είναι για αυτό το λόγο που η δράση συνδέσμων όπως η ΙΘΑΚΗ, είναι πολύ
σημαντική, γιατί χρειάζεται η στράτευση όλων την δυνάμεων μιας κοινωνίας. Το
μήνυμα που στέλνει η ΙΘΑΚΗ και η σημερινή της εκδήλωση είναι ότι η συμβολή
του καθενός μας στην προσπάθεια αυτή είναι πολύτιμη. Όσο μικρή και αν είναι
δεν είναι ασήμαντη, είναι σημαντική.
Το επίπεδο του πολιτισμού μιας κοινωνίας είναι ευθέως ανάλογο με το επίπεδο
της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης που δείχνει.
Της κοινωνικής ευαισθησίας και της αλληλεγγύης απέναντι στους ολιγότερο
τυχερούς, απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, το νέο, τον ηλικιωμένο, το
παιδί. Έτσι καταξιωνόμαστε όλοι μας ως άνθρωποι.
Εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.

