Ομιλία έντιμου Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στην έκθεση ζωγραφικής
του κ. Χρίστου Αρτεμίδη, 31.5.2019
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Ιδρύματος Άγιος Στυλιανός, κ. Ινώ Χατζηπαύλου
Αξιότιμε κ. Αρτεμίδη,
Κυρίες και Κύριοι,
Δύο σπίτια με παράλληλες δράσεις και φροντίδα, ένα στη Λευκωσία, κάτω από την
ονομασία Έλικας και ένα στη Λεμεσό, το Ίδρυμα Άγιος Στυλιανός. Ο σκοπός και των
δυο, μοναδικός: η προσφορά προς τους ενήλικες συνανθρώπους μας με ειδικές
ανάγκες. Δυο ιδρύματα, δυο σπίτια καλύτερα, στον ίδιο δύσκολο δρόμο που οδηγεί
στην αγάπη και στην έγνοια.
Ο Έλικας συστάθηκε το 1991 στη Λευκωσία από μια ομάδα επιστημόνων και σ’
αυτήν την προσπάθεια συνέβαλε η καταλυτική βοήθεια του Ραδιομαραθωνίου και η
απίστευτη οικονομική στήριξη του κόσμου. Οι ένοικοι αυτού του σπιτιού
καθοδηγούνται να ωριμάσουν μέσα σε ατμόσφαιρα πλήρους αποδοχής ώστε να
βρίσκουν νόημα στη ζωή τους, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις ικανότητές τους
και να αισθάνονται δημιουργικοί. Ο απώτερος στόχος είναι με τον κατάλληλο
επαγγελματικό προσανατολισμό, να μπορέσουν να ενταχθούν στην ανοικτή αγορά
εργασίας.
Η καθημερινότητα στο Σπίτι, εκτός από τις διάφορες εργασίες, περιλαμβάνει μια
σειρά από δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συνεδρίες
κινησιοθεραπείας και εργοθεραπείας, κολύμπι, όπως και ώρες ψυχαγωγίας. Οι
ένοικοι στον Έλικα απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτονομίας στην πράξη, μέσα σε
ένα πλαίσιο επιστημονικής φροντίδας και κατανόησης.
Πέντε χρόνια αργότερα, στις 16 Σεπτεμβρίου 1996, ιδρύεται στη Λεμεσό το Ίδρυμα
Άγιος Στυλιανός με στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση, την αποφυγή της
περιθωριοποίησης, την υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή των ενοίκων, την ιατρική
φροντίδα και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Μεριμνά ακόμα για την
εκπαίδευση και αγωγή για τη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των ενοίκων αλλά και για την ψυχολογική στήριξη τόσο των ενοίκων όσο και των
οικογενειών τους.
Πέραν της συστηματικής εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς ανάπτυξης που γίνεται
στον χώρο του σπιτιού, οι ένοικοι συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις που
οργανώνονται για άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και σε άλλες κοινωνικές

εκδηλώσεις. Το Ίδρυμα τους παρέχει επίσης την ευκαιρία να κάνουν διακοπές κάθε
χρόνο στις Πλάτρες.
Η έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε γίνεται εφικτή μετά από την ευγενική προθυμία
του κ. Χρίστου Αρτεμίδη, πρώην Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να
παραχωρήσει έργα ζωγραφικής του προς πώληση για να ενισχύσει οικονομικά το
ταμείο των δύο ιδρυμάτων. Ο κ. Χρίστος Αρτεμίδης σπούδασε νομικά στο Λονδίνο,
εξελέγη και υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συμβουλίου μέχρι τον διορισμό του ως Επαρχιακός Δικαστής. Προάχθηκε στη
συνέχεια σε Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή και σε Πρόεδρο. Διορίστηκε μετά στο
Ανώτατο Δικαστήριο και ανέλαβε καθήκοντα ως Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου το 2004 μέχρι και το 2008 οπότε και αφυπηρέτησε. Ο κ. Χρίστος
Αρτεμίδης πέραν από τη νομική του μόρφωση ασχολείται με τη λογοτεχνία και
κυρίως την ποίηση. Η ποιητική του συλλογή «Παρατηρήσεις» 1983 πήρε το πρώτο
βραβείο της Εθνικής Εταιρείας Λογοτεχνών, ενώ η συλλογή του «Μετάθεση» 1985
πήρε έπαινο από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Άλλα έργα του είναι:
«Παύση» 1990 «Ερμηνεία» 1995 και «Από το Ψαλτήρι» 2003. Ασχολείται επίσης
ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική και παρουσίασε έργα του σε δύο προσωπικές
εκθέσεις. Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από την αποψινή έκθεση θα διατεθούν
ισομερώς στα δύο ιδρύματα, τον Έλικα και τον Άγιο Στυλιανό και θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Χρίστο Αρτεμίδη για τη γενναιοδωρία του αλλά και για
κοινωνική του ευσυνειδησία. Τέτοιες πράξεις συμβάλλουν στην ενθάρρυνση των
πολιτών να είναι γενναιόδωροι αλλά και παροτρύνουν εμμέσως τα μέλη των
Συμβουλίων αυτών των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και τους φροντιστές των ενοίκων να
υπερπηδήσουν τις αντιξοότητες και να συνεχίσουν το έργο τους.
Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την τόσο αγνή
εκδήλωση αλλά ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω να δώσω στην αγαπητή κυρία Ινώ
Χατζηπαύλου που είναι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Άγιος Στυλιανός για το ενδιαφέρον της για τον συνάνθρωπο και για τη στήριξή της
προς τους ενήλικες που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα. Η κ. Χατζηπαύλου είναι γνωστή
για το φιλανθρωπικό της έργο και η προσφορά της στον συνάνθρωπο είναι
αξιέπαινη.
Ας μείνουμε μακριά από προκαταλήψεις και λανθασμένες τακτικές και ας μη
θυμόμαστε τους συνανθρώπους μας που μας χρειάζονται μόνο τις μέρες του
Ραδιομαραθωνίου αλλά ολόχρονα. Οι δύσκολοι καιροί που διανύουμε έχουν
δυστυχώς δημιουργήσει και άλλες ευπαθείς ομάδες που χρειάζονται τη βοήθειά
μας.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην ευχαριστήσω τους χορηγούς της αποψινής
εκδήλωσης, το Galactica, την ΕΤΚΟ Χατζηπαύλου, και τα Αρτοποιεία Ζορμπάς.
Ας θαυμάσουμε λοιπόν αυτή την όμορφη εκδήλωση που είναι γεμάτη ανθρωπιά και
αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Νίκος Νικολαΐδης
Δήμαρχος Λεμεσού

