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Χαιρετισμός Δημάρχου Νίκου Νικολαΐδη στην Επιστημονική ημερίδα που
διοργανώνει το Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο, με τίτλο
“Ταξίδι στη μητρότητα”, 16/11/2019
Είναι με μεγάλη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση της Επιστημονικής
Διευθύντριας του Κέντρο Λογοθεραπείας και Ειδικών Θεραπειών ΠΑΙΔΟλόγιο, κυρίας
Αριάδνης Νεάρχου, να θέσω υπό την αιγίδα μου και να απευθύνω χαιρετισμό στην
σημερνή ημερίδα που διοργανώνει το Κέντρο, με τίτλο “Ταξίδι στη μητρότητα”.
Σκοπός της σημερινής ημερίδας είναι η ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου αλλά και η
προετοιμασία του ζευγαριού και ιδιαίτερα της νέας μητέρας για το νέο κύκλο ζωής που
πρόκειται να αρχίσει. Αυτός ο νέος κύκλος ζωής, είναι ένα ταξίδι που σύμφωνα με τους
διοργανωτές κάθε γυναίκα ονειρεύεται και ανυπομονεί να περάσει, γιατί η διαδρομή
είναι υπέροχη και μοναδική, γεμάτη εμπειρίες και διάφορες προκλήσεις.
Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν καταρτισμένους
επαγγελματίες, οι οποίοι θα τους ενημερώσουν για μια σειρά από εξαιρετικά
ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα που κάθε νέα μητέρα, κάθε νέο ζευγάρι γονιών
καλύτερα, πρέπει να ξέρουν πριν επιχειρήσουν το ταξίδι της μητρότητας και
πατρότητας. Θέματα, όπως για παράδειγμα τα αναπτυξιακά στάδια του εμβρύου, ο
προγεννητικός έλεγχος, τα υπερηχογραφήματα του εμβρύου, η διατροφή κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα πρακτικά θέματα θηλασμού, η επιλόχεια κατάθλιψη και
πώς αυτή επηρεάζει τη σύνδεση μητέρας – παιδιού, και πολλά άλλα.
Θέλω συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του πολύ χρήσιμου ενημερωτικού σεμιναρίου.
Θέλω επίσης να συγχαρώ το ΠΑΙΔΟλόγιο, αυτό το πρότυπο διαγνωστικό και
θεραπευτικό κέντρο παιδιών και εφήβων, για τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που
προσφέρει στις οικογένειες της πόλης μας. Υπηρεσίες υποστηρικτικές για τη σωστή
ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Το κέντρο προσφέρει προγράμματα στη:
 Λογοθεραπεία
 Ειδική εκπαίδευση
 Χοροθεραπεία
 Φυσικοθεραπεία
 Παιγνιοθεραπεία
 Και άλλα.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους πολίτες μιας πόλης να έχουν στη διάθεση τους
τέτοια κέντρα και τέτοιες υπηρεσίες, από ανθρώπους, νέους ανθρώπους με κατάρτιση,
επαγγελματισμό και σωστή προσέγγιση.
Συγχαρητήρια αγαπητή Αριάδνη και καλή επιτυχία στην ημερίδα σας.

