
Χαιρετισμός του Δημάρχου 

 

Αγαπητοί φίλοι του Αθλητισμού,  

Με μεγάλη χαρά μάθαμε εγώ και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, ότι 

δύο φορείς, ο «Σύνδεσμος Ελλήνων Βετεράνων Τζούντο-Kyuzo 

Mifune» και η Διεθνής Επιτροπή «Special Needs Judo 

International», πρόκειται να οργανώσουν εδώ, στο φημισμένο 

παραλιακό μας θέρετρο του Λουτρακίου, μία εκδήλωση του Τζούντο για αθλητές με ειδικές 

ανάγκες! 

 Ακόμη περισσότερο ευχαριστηθήκαμε αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή θα αποτελεί μία 

εναρκτήρια ενέργεια από μία σειρά παρόμοιων ενεργειών που θα γίνονται επί ετήσιας 

βάσης, με σκοπό να παροτρύνει την οικογένεια του Τζούντο σε όλο τον κόσμο, να εισάγουν 

στην καθημερινή τους εξάσκηση αθλητές με ειδικές ανάγκες όλων των μορφών, με την 

έννοια του ότι «ναι, αυτό μπορεί να γίνει». Πιο πολύ ακόμη ενθουσιαστήκαμε με την 

πρωτοποριακή ιδέα των διοργανωτών να δώσουν στην εκδήλωση την μορφή ενός φεστιβάλ 

δραστηριοτήτων, κάτω από τον ευαίσθητο τίτλο «Flower of Inclusion-Λουλούδι της 

Ένταξης», δια μέσου των οποίων, όχι μόνο οι συμμετέχοντες αθλητές θα απολαύσουν την 

χαρά των αγώνων, αλλά και οι προπονητές και οι άλλοι αξιωματούχοι αυτού του ειδικού 

τομέα του Αθλητισμού, θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και 

καινούριοι  να αναδειχθούν, και όλα αυτά μέσα σε μία ατμόσφαιρα ψυχαγωγικών και 

πολιτιστικών  εκδηλώσεων συνδυάζοντας έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο τα ιδανικά του 

Αθλητισμού και του Πολιτισμού, όπως αυτά τα προέβαλαν και τα έδειξαν στον Κόσμο οι 

αρχαίοι πρόγονοί μας! 

Είμαστε σίγουροι ότι η μικρή μας πόλη θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας, και ότι το 

προσωπικό των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, με την τεράστια εμπειρία που έχει από τις 

πολυπληθείς διοργανώσεις στις οποίες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, θα αποδειχθεί ο 

καλύτερος βοηθός  για την επιτυχία των σκοπών σας. Ένας σημαντικός παράγων αυτής της 

βεβαιότητάς μας, είναι ότι μόλις πριν λίγους μήνες-λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πιο 

μπροστά από την εκδήλωσή σας-ήταν εδώ στο Λουτράκι και με την συμβολή αυτού του 

προσωπικού, που διοργανώθηκαν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics, αποσπώντας 

διθυραμβικά σχόλια από όλους. 

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου καλωσορίζω το «Άνθος της αποδοχής» στο Λουτράκι 

και εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες καλή διαμονή, ευχαριστώντας ταυτοχρόνως τους 

διοργανωτές για το μεγάλο ανθρωπιστικό ενδιαφέρον τους και τις ευκαιρίες που δίνουν 

στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη! 
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