Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στην παράσταση που
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες
Λεμεσού με τίτλο ΟΔΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ, την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 στις 8.00μ.μ.
στο Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού.
Είναι με ξεχωριστή χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να θέσω υπό την αιγίδα
μου και να χαιρετίσω απόψε τη μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο ΟΔΟΣ
ΟΝΕΙΡΩΝ.
Επιτρέψτε μου αρχικά να σας συγχαρώ κ. πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ. του
Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Παιδιών με ειδικές ανάγκες Λεμεσού για την
πολύχρονη, εθελοντική προσφορά και στήριξη που προσφέρετε στα άτομα με
ειδικές ανάγκες και στις οικογένειες τους. Ευχαριστίες επίσης εκφράζω στον
πολιτιστικό όμιλο ΔΕΣΜΟΣ για τη συνεργασία του με το Σύνδεσμο για τη
διοργάνωση αυτής της όμορφης εκδήλωσης.
Σκοπός των διοργανωτών της αποψινής εκδήλωσης είναι να προβάλουν τις
ικανότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες μεταφέροντας σε όλους εμάς μηνύματα
ελπίδας, αισιοδοξίας και αποδοχής της διαφορετικότητας.
Με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα ξεδιπλώσουν
μέσα από την τέχνη ευχάριστα και ελευθερα τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.
Με την αποψινή εκδήλωση μας δίνεται ακόμα μια ευκαιρία να εστιάσουμε την
προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η ποιοτική διαβίωση των ατόμων αυτών, η επιμόρφωση τους, η ψυχαγωγία τους, η
στήριξη και η ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο είναι υπόθεση που αφορά όλους
μας.
Είναι λοιπόν χρέος της πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και όλης της
κοινωνίας να βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για τη δημιουργία ενός δίκαιου
κόσμου με ίσες ευκαιρίες για όλους ενός κόσμου αγάπης και ομαλής συμβίωσης.
Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Λεμεσού στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του
θα είναι πάντα συμπαραστάτης στις προσπάθειες του Συνδέσμου σας.
Καταλήγοντας θα ήθελα να συγχαρώ θερμά για άλλη μια φορά τους διοργανωτές
για την αποψινή εκδήλωση, τα οφέλη της οποίας είναι αδιαμφησβήτητα σημαντικά
για όλους τους συμμετέχοντες. Τα θερμά μου συγχαρητήρια εκφράζω και σε όλους
που λαμβάνουν μέρος στην παράσταση και που είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσουν
τον καλύτερο εαυτό τους και θα μας χαρίσουν μια όμορφη και ξεχωριστή βραδιά.
Καλή διασκέδαση σε όλους.

