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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη,
στο ετήσιο συνέδριο του Επαρχιακού Συμβουλίου
Εθελοντισμού Λεμεσού, με θέμα «Τα Συν και τα Πλην των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης», το Σάββατο 21 Απριλίου
2018, στις 9:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τράπεζας
Κύπρου.

Θέλω να ευχαριστήσω το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού Λεμεσού για την πρόσκληση του να παρευρεθώ
στο σημερινό ετήσιο συνέδριο με το πολύ επίκαιρο θέμα «Τα
Συν και τα Πλην των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης».

Με την ευκαιρία αυτή, επιτρέψτε μου να εκφράσω, εκ μέρους
του Δήμου Λεμεσού, τη βαθιά εκτίμηση μας και τα
συγχαρητήρια μας προς το Επαρχιακό Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού. Αλλά και προς την κάθε οργάνωση
μέλος του, και στον κάθε εθελοντή ξεχωριστά, για το αξιόλογο
έργο που επιτελούν και για την τεράστια προσφορά τους προς
την κοινωνία και τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη τη
συμπαράσταση και τη βοήθεια μας.

Εκείνο που κρίνει μια κοινωνία, δεν είναι ούτε το κατά κεφαλήν
εισόδημα, ούτε τα εντυπωσιακά κτήρια. Μια κοινωνία κρίνεται
από το επίπεδο αλληλεγγύης που επιδεικνύει τόσο σε
συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Είναι αυτό το επίπεδο
που καθορίζει και την ποιότητα μας ως κοινωνία, και τον
πολιτισμό μας. Η συμβολή του κινήματος των εθελοντών προς
την κατεύθυνση αυτή είναι καθοριστική. Γιατί είναι οι
εκατοντάδες εθελοντές που κάνουν καθημερινό βίωμα τους
την προσφορά προς το συνάνθρωπο που με την καθημερινή
τους δράση δεν απαμβλύνουν απλά την ανθρώπινη ανάγκη.

Με τη δράση τους συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής, στην ενίσχυση της κοινωνικής βάσης πάνω στην
οποία κτίζεται η πρόοδος και η ευημερία σε μια τοπική
κοινωνία.



2

Οφείλω να ομολογήσω ότι εκείνο που με εντυπωσιάζει με το
εθελοντικό κίνημα στον τόπο μας, είναι το ανοικτό του πνεύμα,
και ο σύγχρονος τρόπος προσέγγισης στα κοινωνικά
φαινόμενα. Το εθελοντικό κίνημα δεν μένει σε παγιωμένες
προσεγγίσεις, αλλά αναζητά και διερευνά το νέο και την
εξέλιξη.

Το σημερινό συνέδριο είναι ένα παράδειγμα αυτής της
προσέγγισης. Το σημερινό συνέδριο θα ασχοληθεί με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, ένα θέμα που είναι μέρος της
σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας, ένα θέμα που τελευταία
βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, ένα θέμα αμφισβήτησης και
αμφιλεγόμενων ερμηνειών.

Η τεχνολογία είχε πάντοτε, ανάλογα με τη χρήση της, δύο
όψεις, τη φωτεινή και τη σκοτεινή της όψη. Έτσι το laser σώζει
ζωές στην ιατρική, αλλά και αφαιρεί ζωές ως μέρος ενός
οπλικού συστήματος. Τα χημικά παρασκευάσματα μπορούν να
γίνουν είτε φάρμακα σωστικά, είτε χημικά όπλα και
ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα που
τεχνολογικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις μπορούν να
καταλήξουν είτε ως ευλογία είτε ως κατάρα. Το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και με τα ΜΚΔ. Την ίδια στιγμή που είναι μέσα
ανθρώπινης επαφής και γνώσης, την ίδια στιγμή που μπορούν
να βγάλουν τον άνθρωπο από την κοινωνική απομόνωση και
να τον απελευθερώσουν, την ίδια επίσης στιγμή μπορούν να
του αφαιρέσουν την ιδιωτικότητα του και να τον καταστήσουν
υποχείριο.

Είμαι σίγουρος ότι στο σημερινό συνέδριο, αν κρίνω από το
επίπεδο των εισηγητών, θα συζητηθούν πολύ ενδιαφέροντα
θέματα για τα συν και τα πλην των ΜΚΔ.



3

Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σύντομη μου παρέμβαση,
τονίζοντας την πολιτική βούληση και την ετοιμότητα του
Δήμου Λεμεσού να συνεργαστεί και να στηρίξει το Επαρχιακό
Συμβούλιο Εθελοντισμού, αλλά και το εθελοντικό κίνημα
γενικότερα. Είναι πεποίθηση μας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στα
θέματα αυτά, γιατί είναι ο θεσμός που βρίσκεται κοντά στον
άνθρωπο και στις καθημερινές του ανάγκες.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο σημερινό σας συνέδριο, και
ευόδωση των στόχων σας.


