ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 4/4/2022
Η ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «LIGHT IT UP BLUE»
Η Αρχή Λιμένων Κύπρου στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς στήριξε την εκστρατεία «Light it
up Blue» με αφορμή τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό
στις 2 Απριλίου 2022. Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό, η Αρχή Λιμένων Κύπρου συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε από το Δημαρχείο
Λεμεσού και κατέληξε στην Πλατεία του Παλιού Λιμανιού Λεμεσού, φωταγωγώντας το Κτήριο Β και
την Αίθουσα «Πλεύσις» στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού σε μπλε χρώμα, ενώ από το πρωί της ημέρας είχε
παραχωρηθεί ο χώρος της Πλατείας του Παλιού Λιμανιού για δραστηριότητες του Συνδέσμου.

Σε χαιρετισμό του στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Παλιό Λιμάνι Λεμεσού ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου Δρ. Αντώνης Στ. Στυλιανού σημείωσε τα ακόλουθα:

«Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στην Πρόεδρο και στα Μέλη του Παγκυπρίου Συνδέσμου για
Άτομα με Αυτισμό για τις εκστρατείες που αναλαμβάνουν. Έτι περισσότερο συγχαίρουμε τον
Σύνδεσμο για την λειτουργία των προγραμμάτων του που αφορούν στην εκπαίδευση, φροντίδα,
κοινωνικοποίηση και στήριξη των ατόμων με αυτισμό. Η Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και
Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με το
Ψήφισμα 62/139 το 2007 και στόχο έχει την ομαλή ένταξη των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνία.
Θέμα των εκδηλώσεων για το 2022 είναι η ποιοτική εκπαίδευση για όλους.

Τα άτομα που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές που συμπεριλαμβάνονται στις διαταραχές
του αυτιστικού φάσματος έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως όλα τα υπόλοιπα άτομα, ανεξαρτήτως της
κατάστασής τους. Η σημασία των προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας, εκπαίδευσης και στήριξης
που λειτουργεί ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό είναι εκ των ων ουκ άνευ, με την
επιστήμη να έχει πραγματοποιήσει τεράστια πρόοδο σε σχέση με τα διαγνωστικά κριτήρια, την
πρώιμη παρέμβαση, τα απαραίτητα εργαλεία και την υποστήριξη των ατόμων με αυτισμό.
Ως Αρχή Λιμένων Κύπρου αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα, απ’ όπου και αν αυτή οφείλεται ή
προέρχεται. Τα άτομα με αυτισμό δεν υποφέρουν παρά μόνο από την δική μας συμπεριφορά και γι’
αυτό υπάρχει ακόμα δρόμος να καλύψουμε. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα
για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για τον Αυτισμό – το μπλε, άλλωστε, είναι αναπόσπαστο
κομμάτι μας.»

