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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΩΥΣΙΑΔΗ 

Αιδεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε του Τ.Ε.Ι., αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. 
Εκ μέρους του Δημάρχου, του κ. Γιάννη Μωυσιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για υποχρεώ

σεις του Δήμου, χαιρετίζω και σας καλωσορίζω στην πόλη μας, και εύχομαι καλή επιτυχία στις ερ
γασίες του Συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα. 

0 κ. Δήμαρχος εκφράζει τη λύπη του, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι κοντά σας. Ό
μως με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω το μεγάλο του ενδιαφέρον για το Συνέδριο σας. 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, στην εποχή που οι πληροφορίες από κάθε τομέα της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της τέχνης, συνεχώς αυξάνονται, στην εποχή που τα επιτεύγματα του παρελθόντος 
αποτελούν βασικό στοιχείο για την κατανόηση των ανακαλύψεων του σήμερα, ο ρόλος των βι
βλιοθηκών και ιδιαίτερα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, των χώρων διάσωσης της γνώσης των 
Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. 

Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη, είναι ο άοκνος αρωγός κάθε σπουδαστή, κάθε δασκάλου, κάθε επι
στήμονα που ενδιαφέρεται και αγωνιά για την εξέλιξη της επιστήμης του. 

Προσωπικά, συγχαίρω το τοπικό μας Τριτοβάθμιο Ίδρυμα, για την ανάληψη αυτής της πρωτο
βουλίας, με την οποία παρέχεται η δυνατότητα να επισκεφθούν την πόλη μας οι ειδικοί αυτού του 
αντικειμένου απ' όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας. 

Τέτοιες ενέργειες, αναβαθμίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όλων των Ιδρυμάτων και συμβάλ
λουν παράλληλα στην ανάπτυξη της πολιτιστικής αντίληψης των τοπικών κοινωνιών. 

To T.E.I., έχει αγκαλιάσει και έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία των Σερρών και αποτελεί το 
πιο ζωντανό κομμάτι της. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος και διότι υπηρέτησα στο Ίδρυ
μα, ως εκπαιδευτικός υπεύθυνος του αθλητικού τμήματος επί μία δεκαετία και θέλω να πιστεύω 
ότι συνέβαλα και έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του. 

Εύχομαι καλή παραμονή, ευχάριστη και δημιουργική σε όλους τους συνέδρους και επιτυχίες 
στις εργασίες του Συνεδρίου σας. 

Ευχαριστώ πολύ. 

* Το χαιρετισμό εκ μέρους ίου Δημάρχου Σερρών απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΚΑ Σερρών κ. Ευθύμιος 
Τζιώνης. 


