
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 16-10-2011 

Τελετή έναρξης του 15ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στο Τμήμα 
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας

Με ιδιαίτερη επιτυχία  ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 16-Οκτ. το 15ο Πανελλήνιο 
Δασολογικό  Συνέδριο,  με  την τελετή  έναρξης,  που έλαβε  χώρα στο  υπερσύγχρονο 
Αμφιθέατρο  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  και  Τεχνολογίας  Ξύλου  και  Επίπλου  του 
Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας.

Στην  τελετή  παρευρέθηκαν  όλοι  οι  τοπικοί  φορείς  της  πόλης  και  εκπρόσωποι  της 
δημοτικής αρχής και του επιμελητηρίου Καρδίτσας καθώς και περίπου 250 σύνεδροι, 
από όλη την Ελλάδα, δασολόγοι και δασοπόνοι της πράξης καθώς και επιστήμονες και 
ερευνητές  από  Πανεπιστήμια  και  ΤΕΙ  της  χώρας  και  ερευνητικά  ινστιτούτα  της 
ημεδαπής  και  το  ΕΘΙΑΓΕ,  όπως  και  καθηγητές  από  το  ΤΕΙ  Λάρισας  και  πλήθος 
σπουδαστών του ΤΕΙ και της Δασολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το  συνέδριο  αυτό  χαιρέτησαν  με  επιστολές  τους  όλοι  οι  βουλευτές  του  νομού 
Καρδίτσας,  ενώ  προφορικούς  χαιρετισμούς  έκαναν,  με  τη  σειρά:  ο  Πρόεδρος  της 
Ελληνικής  Δασολογικής  Εταιρείας  Καθ.  ΑΠΘ κ.  Θ.  Ζάγκας,  ο  Πρόεδρος  της  Σχολής 
Δασολογίας  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  Καθ.  Ηλ.  Βουλγαρίδης,  ο  κ.  Ειδικός 
Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ κ.  Γιώργος Αμοργιανιώτης,  ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ 
Λάρισας,  εκ  μέρους  της  διοίκησης  του  Ιδρύματος,  Καθ.  Θ.  Τσιρίκογλου,  ο 
Αντιπεριφερειάρχης  Θεσσαλίας  κ.  Τσιάκος,  ο  Αν.  Καθ.  κ.  Γεώργιος  Νταλός, 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  και  Τεχνολογίας  Ξύλου  και  Επίπλου,  ο 
Αντιδήμαρχος Καρδίτσας, εκ μέρους του κ. Δημάρχου, κ. Θαν. Μαρκινός, ο Δήμαρχος 
Πύλης  του  ν.  Τρικάλων,  ο  Πρόεδρος  του  Επιμελητηρίου  Καρδίτσας  κ.  Παππάς,  ο 
Πρόεδρος της ΠΕΔΔΥ-ΓΕΩΤΕΕ, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
και  Δυτ.  Ελλάδας,  ο κ.  Παπαϊωάννου εκπρόσωπος  της  βιομηχανίας  ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ 
Α.Ε., και ο Δ/ντής Δασών του νομού Καρδίτσας κ. Ηλ. Τσέλιγκας ο οποίος πέραν του 
χαιρετισμού  του,  παρουσίασε  και  τις  δράσεις  και  τα  έργα  της  τοπικής  Δασικής 
Υπηρεσίας στο νομό Καρδίτσας καθώς και τα έντονα προβλήματα της δασικής πράξης 
και ζήτησε τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας στο πολυποίκιλο έργο που επιτελεί η 
δασική υπηρεσία στην περιφέρεια και ειδικά στις ορεινές περιοχές.

Στη συνέχεια -με παρέμβαση-  ο κ. Νταλός ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης  του  Τμήματος  Σχεδιασμού  και  Τεχνολογίας  Ξύλου  και  Επίπλου 
αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί Τιμητική Πλακέτα προσφοράς και αναγνώρισης στον 
Καθ.  Ιωάννη  Κακαρά,  τον  ιδρυτή  και  οραματιστή  του  εν  λόγω  Τμήματος  για  την 
πολύχρονη δράση του και το έργο του, λόγω και της συνταξιοδότησής του που έγινε 
πρόσφατα.  Την  πλακέτα  επέδωσε  το  μέλος  ΕΤΠ  κα.  Αικ.  Ράμμου  και  συμβολικά 
παρευρέθησαν  -όρθιοι-  όλοι  οι  καθηγητές  και  το  προσωπικό  του  Τμήματος.  Ο  κ. 
Κακαράς ευχαρίστησε θερμά όλους, στάθηκε στη «συνταγή» του Τμήματος, όλα αυτά 
τα χρόνια και είπε δημόσια ότι αυτό το έργο -της δημιουργίας και της αναγνώρισης του  
Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου- οφείλεται αποκλειστικά στις 



αρχές της ομαδικής εργασίας,  της συναδελφοσύνης και της ανιδιοτέλειας όλων των 
συντελεστών και των μελών του Τμήματος. 

         

Άποψη από την τελετή έναρξης στο αμφιθέατρο του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

Ομιλία του Καθ. Ι. Κακαρά, κατά την τελετή απονομής της
τιμητικής πλακέτας από το Τμήμα λόγω της αποχώρησής του από το ΤΕΙ Λάρισας



Στη συνέχεια έγινε η κεντρική ομιλία του κύριου Εισηγητή του Συνεδρίου Καθ. κ. Απ. 
Σκαλτσογιάννη,  Καθηγητή του ΑΠΘ με θέμα την κλιματική αλλαγή και  την ανάγκη 
αξιοποίησης των δασικών πόρων υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών. Ο ομιλητής 
επεκτάθηκε και  τόνισε  την επιτακτική  ανάγκη ορθολογικής  και  σωστής  αξιοποίησης 
όλων των πολύτιμων δασικών πόρων, από τα δασικά οικοσυστήματα της χώρας, ειδικά 
μάλιστα  στις  μέρες  μας  όπου  η  περιβαλλοντική  επιβάρυνση  και  οι  μεγάλες 
ανθρωπογενείς επιδράσεις ολοένα και γίνονται πολύ χειρότερες για τον άνθρωπο, αλλά 
και για τη ίδια τη χώρα μας.

Το 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο θα συνεχιστεί τις ημέρες Δευτέρα 17.10.11 
και  Τρίτη  18.10.11  με  εισηγήσεις  έγκριτων  ομιλητών  –  επιστημόνων  με  ποικιλία  
δασοπονικών και  τεχνολογικών θεμάτων,  υπέρ της προστασίας  και  της αξιοποίησης 
των φυσικών (δασικών) πόρων, ενώ την Τετάρτη 19.10.11 θα γίνει  «περιβαλλοντική  
εκδρομή» των  συνέδρων  και  των  συνοδών  τους,  στα  δασικά  οικοσυστήματα  της 
λίμνης Πλαστήρα του ν. Καρδίτσας για να γνωρίσουν καλύτερα και τις ομορφιές του 
νομού.

Σημειώνεται τέλος, ότι το Συνέδριο αυτό υποστηρίζουν έμπρακτα οι κάτωθι χορηγοί: 
το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  (ΥΠΕΚΑ),  το  ΤΕΙ  Λάρισας,  ο  Δήμος  Καρδίτσας,  η 
Περιφέρεια  Θεσσαλίας-Αντιπεριφέρεια  Καρδίτσας,  το Εμποροβιοτεχνικό  Επιμελητήριο 
της Καρδίτσας, και από την ελληνική παραγωγή: ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ξυλείας, οι 
βιομηχανίες ξύλου ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και ALFAWOOD A.E. και η εταιρεία S. BARTZOS A.E., 
τους  οποίους  η  Οργανωτική  Επιτροπή  του  συνεδρίου  και  η  Ελληνική  Δασολογική 
Εταιρεία θερμά ευχαριστούν και αναγνωρίζουν.

Καρδίτσα 16.10.2011


