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Κ. Λύρος: «Χωρίς αποκλεισμούς και  διακρίσεις η κοινωνία μας προχωρά μπροστά» 

   Ολοκληρώθηκαν σήμερα στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚ Μεσολογγίου παρουσία του Δημάρχου 

Κώστα Λύρου, οι δράσεις που διοργανώθηκαν από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Πολιτισμού 

και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το 

Δημητρούκειο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο και το Καλλιτεχνικό 

Γυμνάσιο Μεσολογγίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες. Παρευρέθηκαν επίσης ο 

Αντιδήμαρχος Νίκος Καραπάνος, Διευθυντές και εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν και οι 

εργαζόμενοι των κοινωνικών δομών του Δήμου. 

   «Όλοι είμαστε διαφορετικοί, όλοι είμαστε ίσοι. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή, την γνώση, την εργασία,  

την προσωπική μας ευτυχία. Έχουμε δικαίωμα να αισθανόμαστε κάθε στιγμή ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που 

προχωρά μπροστά, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις…» ανέφερε κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Κώστας 

Λύρος, επισημαίνοντας παράλληλα πως  «..Στηρίζουμε μέσα από τις δομές μας  κάθε συνάνθρωπο  που θέλει 

να αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια. Δίνουμε στα παιδιά την δυνατότητα ν’ αξιοποιήσουν τα προτερήματα 

και τις δεξιότητές τους. Ν’ αναδείξουν κάθε πλευρά της προσωπικότητάς τους. Κυρίως όμως να αισθάνονται 

γύρω τους την θαλπωρή και την ζεστασιά μιας μεγάλης οικογένειας…». Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου 

συνεχάρη και ευχαρίστησε όλους όσους εργάσθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν με επιτυχία οι 

τριήμερες εκδηλώσεις.  

 

 Οι δράσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου  από το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο με 

προβολή ταινίας. Συνεχίσθηκαν την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου σε κεντρικούς δρόμους και την κεντρική 

πλατεία της Ι.Π. Μεσολογγίου, όπου οι μαθητές του 2ου Δημοτικού και του "Δημητρούκειου" Ειδικού 

Δημοτικού Σχολείου με την συνοδεία των δασκάλων τους και των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας 

με Παράρτημα Ρομά του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου, έστειλαν  τα δικά τους μηνύματα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία.  


