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Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη στο 38ο Επαρχιακό Μαθητικό
Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, που διοργανώνει το Λύκειο Αγίου
Ιωάννη, 4/3/2020, με θέμα «Νέοι και Χρήση Διαδικτύου: περι-πλάνηση ή απόπλάνηση».

Θέλω πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω την κυρία Σύλβια Οικονομίδου Διευθύντρια του
Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσού για την ευγενική της πρόσκληση να παραστώ και να
απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό 38ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και
Τεχνικών Σχολών, που διοργανώνει το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, με θέμα «Νέοι και Χρήση
Διαδικτύου: περι-πλάνηση ή από-πλάνηση».
Συγχαίρω το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, όπως επίσης και το Λύκειο Πολεμιδιών και τη
Σχολή Ομόδους, που συνδιοργανώνουν το σημερινό συνέδριο, με ένα θέμα τόσο
επίκαιρο και κρίσιμο σήμερα όπως είναι η χρήση του διαδικτύου, ένα θέμα που
απασχολεί όχι μόνο την μαθητική κοινότητα, αλλά και ολόκληρη τη σημερινή
κοινωνία.
Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανος, ως δήμαρχος της πόλης, που σχολεία της πόλης
μας διοργανώνεις τόσο σημαντικά συνέδρια, και με τόσο άρτιο τρόπο, και δεν είναι
η πρώτη φορά που παρακολουθώ τέτοια συνέδρια. Είναι σημαντικό, πέρα από τα
καθαρά ακαδημαϊκά μαθήματα να δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουν τέτοια
συνέδρια αντιπρόσωποι από όλα τα Λύκεια, τις Τεχνικές Σχολές και τα Εξατάξια
Σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Τέτοια συνέδρια αποτελούν κίνητρο για
προβληματισμό και περαιτέρω συζήτηση, αλλά και αποστολής μηνυμάτων προς τους
αρμόδιους φορείς.
Θυμάμαι όταν γύρω στις αρχές της δεκαετίας του ’80, είχε αρχίσει η εισαγωγή του
internet στην Κύπρο, ήμουν νεαρός μηχανικός στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, όλοι
αναμέναμε πως η νέα αυτή τεχνολογία θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο αναζήτησης
πληροφοριών. Κάτι δηλαδή σαν μια βιβλιοθήκη, χωρίς να χρειάζεσαι να πας σε
κάποιο κτίριο βιβλιοθήκης και να δανειστείς κάποια βιβλία ή περιοδικά για να βρεις
τις πληροφορίες που ήθελες. Κανένας τότε δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι θα
συνέβαινε τα επόμενα 40 χρόνια.
Το διαδίκτυο σήμερα είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας. Έχει ανατρέψει τη
ζωή μας. Έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην πληροφόρηση και στην επικοινωνία. Έχει
πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες μας, έχει αυξήσει κατακόρυφα την αποδοτικότητα
και την αποτελεσματικότητα σε όλους ανεξαίρετα τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Από την παιδεία, την ιατρική, την οικονομία, την πολιτική, τις

2

μεταφορές, τη ψυχαγωγία, δεν υπάρχει τομέας της σύγχρονης ζωής που να μην τον
έχει μεταμορφώσει ριζικά το διαδίκτυο. Έχουν γίνει κοινωνικές επαναστάσεις με το
Facebook. Έχουν ανατραπεί κυβερνήσεις με το twitterΔεν θα ήταν καθόλου υπερβολή
να λεχθεί ότι το διαδίκτυο έχει κυριολεκτικά αλλάξει τον ρουν της ιστορίας του
πλανήτη μας.
Όπως όμως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, πέρα από τη χρήσιμη πλευρά της, υπάρχει
και η δυνητικά επικίνδυνη και επιβλαβής. Κανένα εργαλείο δεν είναι από μόνο του
καλό ή κακό. Είναι η χρήση του που το κάνει να έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.
Απ’ ότι είδα στο σημερινό πρόγραμμα, το συνέδριο θα αγγίξει εξαιρετικά σημαντικές
πτυχές που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου: την κοινωνιολογική διάσταση, την
ψυχολογική πτυχή, αλλά και τις νομικές προεκτάσεις της χρήσης του διαδικτύου.
Είμαι σίγουρος ότι τόσο οι εισηγήσεις που θα γίνουν, αλλά και η συζήτηση που θα
ακολουθήσει θα φωτίσουν όλες αυτές τις πτυχές της χρήσης του διαδικτύου, αυτού
του εργαλείου που έχει γίνει μέρος της ζωής όλων μας.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις ολοκληρώνω τη σύντομη παρέμβαση μου, συγχαίροντας
ακόμα μια φορά το Λύκειο Αγίου Ιωάννη, το Λύκειο Πολεμιδιών και τη Σχολή
Ομόδους για τη διοργάνωση αυτού του Συνεδρίου, αλλά και όλους τους εισηγητές,
τους καθηγητές και όλους εσάς τους μαθητές που παίρνετε μέρος..
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

