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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τελετή ορκωμοσίας 20 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 
Τη ∆ευτέρα 08 Ιουν. 2015 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα ζεστό και 
συγκινητικό κλίμα η τελετή ορκωμοσίας είκοσι (20) νέων αποφοίτων, σπουδαστών και 
σπουδαστριών, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Σχολής 
ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στην τελετή που έγινε  στο αμφιθέατρο του νέου κτιρίου του 
τμήματος παρευρέθηκαν περίπου 250 προσκεκλημένοι, απόφοιτοι, σπουδαστές, γονείς, 
καθηγητές των τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και επιχειρηματίες του κλάδου ξύλου και 
επίπλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, Πρόεδροι Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 
καθώς και εκπρόσωπος του ∆ήμου Καρδίτσας.  
 
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Αν. Καθηγητής Μιχάλης Σκαρβέλης, Πρόεδρος του 
Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. αφού συνεχάρη τους νέους πτυχιούχους για την επιτυχία των 
προσπαθειών τους ανακοίνωσε επίσημα ότι από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα θα 
υλοποιήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο 'Προηγμένες Μέθοδοι 
Κατασκευής Προϊόντων Ξύλου' 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα ∆ήμητρα Αβραμούλη εκφώνησε το πανηγυρικό λόγο, 
μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: 

Αγαπητοί απόφοιτοι, με τη σημερινή ορκωμοσία επιβραβεύονται οι κόποι και οι 
προσπάθειες όλων των ετών της φοίτησής σας. Σας αξίζει λοιπόν ένα μεγάλο μπράβο και 
ευχές για μια πετυχημένη σταδιοδρομία.  
Σήμερα επίσης επιβραβεύονται οι αγώνες και οι αγωνίες των γονιών σας που τόσο σας 
στήριξαν, και που σήμερα έχουν κάθε λόγο να σας καμαρώνουν συγκινημένοι και να 
αισθάνονται υπερήφανοι. Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει λοιπόν και σε εσάς αγαπητοί γονείς για 
τους αγώνες και τις θυσίες σας. Σήμερα επίσης επιβραβεύονται και οι κόποι ημών, των 
καθηγητών σας, που με ιδιαίτερη χαρά βλέπουμε στα πρόσωπά σας τις προσπάθειές μας 
να ευοδώνονται. Ένα τρίτο λοιπόν μεγάλο μπράβο αξίζει σε όλους τους συναδέλφους 
καθηγητές για τη συνεισφορά τους στην πρόοδό σας.  

Ως σπουδαστές του Τμήματός μας είχατε την ευκαιρία να πλουτίσετε τις γνώσεις και να 
αποκομίσετε βασικά εφόδια για το μέλλον σας, σπουδάζοντας μια σύγχρονη, πολλά 
υποσχόμενη και δυναμική Επιστήμη. 



Επίσης, είχατε την ευκαιρία να ζήσετε τις εμπειρίες της φοιτητικής ζωής αλλά και να κάνετε 
φιλίες, που ευχόμαστε να επενδύσετε σε αυτές και να διατηρηθούν το ίδιο ζωντανές για όλη 
σας τη ζωή. 
Από εδώ και στο εξής αρκετοί από εσάς θα συνεχίσετε με περαιτέρω σπουδές. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι στην εποχή μας ένα Πτυχίο μάλλον δεν είναι αρκετό για μια πετυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία. Ζούμε στην εποχή της Κοινωνίας της Γνώσης και της 
Πληροφορίας, όπου οι γνώσεις εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και συνεπώς όλοι 
κατανοούν την αναγκαιότητα της περαιτέρω εξειδίκευσης και της δια βίου εκπαίδευσης. Σε 
όσους λοιπόν θα συνεχίσουν με περαιτέρω σπουδές ευχόμαστε καλή πρόοδο.  
Από εδώ και στο εξής άλλοι από εσάς, ίσως οι περισσότεροι, θα προσπαθήσουν να 
εισέλθουν το συντομότερο στο στίβο της επαγγελματικής ζωής και να επιδιώξουν την 
εξεύρεση εργασίας, πράγμα που επίσης ευχόμαστε να πραγματοποιηθεί με απόλυτη 
επιτυχία. Να έχετε λοιπόν μια πετυχημένη σταδιοδρομία που θα συνεισφέρει στην 
προσωπική και οικογενειακή σας ευτυχία και πρόοδο. 
Ανεξάρτητα όμως από το δρόμο που θα ακολουθήσει ο καθένας και η καθεμιά σας, σε 
όλους η φοιτητική ανεμελιά δίνει τη θέση της σε προβληματισμούς για μελλοντικές πορείες. 
Αυτή η αλλαγή πορείας είναι φυσικό να σας αφήνει γλυκόπικρα συναισθήματα. Αλλά είμαστε 
σίγουροι ότι με τις στέρεες βάσεις και την εκπαίδευση που έχετε πάρει από το Τμήμα μας θα 
τα καταφέρετε πολύ καλά από δω και στο εξής. 
Ζούμε σε μια εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, μια εποχή όμως που χαρακτηρίζεται 
και από μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις για όλους. Οι προκλήσεις και οι αλλαγές, για 
όσους θέλουν να βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο, προκαλούν φόβο και ανησυχία. Για όσους 
όμως βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο πίσω από κάθε πρόκληση, πίσω από κάθε αλλαγή, 
κρύβεται μία μεγάλη ευκαιρία. 
Στη σημερινή εποχή η γνώση είναι δύναμη. Πολύ δε περισσότερο η εξειδικευμένη γνώση. 
Αν μου επιτρέψετε λοιπόν να σας δώσω μια συμβουλή θα σας έλεγα να φροντίσετε να 
διευρύνετε ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, τα 
ταλέντα σας έξω από στερεότυπα, έτοιμες λύσεις και συμβατικές προδιαγραφές. 
Επενδύστε λοιπόν στη νέα αυτή γνώση και  εξερευνήστε νέα γνωστικά αντικείμενα της 
Επιστήμης που σπουδάσατε και γιατί όχι και άλλων Επιστημών. 
Μαγικές συνταγές και εξασφαλισμένοι τρόποι για την επαγγελματική επιτυχία σήμερα δεν 
υπάρχουν. Εάν μπορώ να σας δώσω επίσης εδώ μια συμβουλή, επιτρέψτε μου να σας πω 
να μη συμβιβαστείτε με τη μετριότητα.  
Μη συμβιβαστείτε γενικά στη ζωή σας και πολύ περισσότερο στην επαγγελματική σας 
πορεία. Γιατί τελικά στη ζωή μετανιώνουμε πιο συχνά για αυτά που δεν κάναμε παρά γι αυτά 
που κάναμε.  
Γι' αυτό και εμείς οι Καθηγητές περιμένουμε από εσάς ανατροπές, ρήξεις και τομές.  
∆εν περιμένουμε συμβιβασμό με τη μετριότητα, ούτε προβλέψιμες κινήσεις, ούτε 
στασιμότητα. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε στάσιμοι όταν γύρω μας όλα αλλάζουν με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα.  
Γιατί καθώς τα χρόνια θα περνούν και η δική σας η γενιά θα κριθεί και αυτή για όσα πέτυχε 
ή δεν πέτυχε. Και θα κριθείτε όχι μόνο για όσα προσφέρατε στους εαυτούς σας ή στην 
οικογένειά σας. Κυρίως θα κριθείτε για όσα συνεισφέρατε στους άλλους: στη χώρα, την 
κοινωνία και στην επόμενη γενιά, στα παιδιά σας.  
Ευχόμαστε ολόψυχα  ο στόχος σας να είναι μια κοινωνία που θα ενσωματώνει όλα τα 
ωφέλιμα στοιχεία της νέας εποχής αλλά και θα διατηρεί τις αξίες προηγούμενων εποχών 
που τόσο έχουμε ανάγκη. 
Τα εμπόδια που θα συναντήσετε για να πετύχετε θα είναι πολλά. Ευχόμαστε  λοιπόν εσείς 
να κρατάτε πάντα το βλέμμα σας σταθερά στους στόχους σας. Γιατί εάν θέλετε να ζήσετε μια 
ευτυχισμένη ζωή, εξαρτήστε την από ένα στόχο, όχι από ανθρώπους ή αντικείμενα 
Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους σας και καλή σταδιοδρομία.  
 

Σίγουρα δεν σας προτρέπω σε κάτι εύκολο, δεν βρίσκω όμως και άλλο εφικτό δρόμο τόσο 
για εσάς, όσο και για εμάς: τις απερχόμενες γενιές, που προσβλέπουμε στη δική σας 
δυναμική για να επανορθωθούν καταστάσεις που προέκυψαν και από τις δικές μας 
παραλείψεις και αδυναμίες. 



Εσείς κρατάτε το μέλλον στα χέρια σας, αλλά αυτό το μέλλον δεν σας χορηγηθεί από μόνο 
του, θα το κερδίσετε με κόπο ίδιο ή και περισσότερο από αυτόν που καταβάλλατε μέχρι 
σήμερα!  
 
Ακολούθησε η καθομολόγηση των νέων 20 αποφοίτων, που στη συνέχεια έλαβαν το 
πτυχίο τους από τον Πρόεδρο του εν λόγω Τμήματος και δέχθηκαν τα συγχαρητήρια των 
Καθηγητών τους. Τα ονόματα των αποφοίτων είναι τα εξής: 

∆εληγιάννη Βασιλική, Ρούσσου Γεωργία, Κανελλοπούλου Ιωάννα-Καλλιόπη, Γιαννούση 

Αναστασία, Μπαναβού Μαριάντζελα, Καλλιβωκάς Παναγής, Αλεξίου Ιωάννης, Βασιλειάδου 

Βικτωρία, Τσαλίκης Νικόλαος, Εμμανουήλ ∆ήμητρα, ∆ημάκου Κατερίνα, Τσαρτσάλης 

Στέργιος, Σοφογιάννης Λάμπρος, Νούκας Σεραφείμ, Γεωργούλη Ελεάνα, Παίζης Βασίλειος, 

∆ιαμαντή Αλεξάνδρα, Καλτσάς Σωτήριος, Αμπελάς Αλέξανδρος, Αγγελάκη Αθανασία-

Σωτηρία 

Μαζί με το πτυχίο, οι απόφοιτοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο, μια κατασκευή από ξύλο, η 
οποία, σχεδιάστηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κας Κανελοπούλου 
Ιωάννας με την επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος κου Ντιντάκη Ιωάννη και 
υλοποιήθηκε από τα μέλη ΕΡ∆ΙΠ κ.κ. Μπόθου Γεράσιμου και Γαλαγάλα Αλέξιου  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της τελετής τιμήθηκαν από τον καθηγητή του Τμήματος 
κ. Σωτήριο Καραστεργίου τα πρόσφατα αποχωρήσαντα μέλη του Τμήματος κ.κ. 
Λαμπούδης ∆ημήτριος και Μπάμπαλης Αθανάσιος, για την πολύτιμη προσφορά τους στο 
Τμήμα 
 
Η οικεία Επιτροπή πτυχιακών εργασιών του τμήματος απονέμει τιμητικούς επαίνους για τις 
καινοτόμες  πτυχιακές  τους εργασίες στους σπουδαστές: 

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  και ΜΠΑΝΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ  για την πτυχιακή τους 
εργασία: «Μελέτη και σχεδιασμός προθηκών για τα εκθέματα του νέου λαογραφικού  
μουσείου Καρδιτσομαγούλας » (επιβλέπων: Ιωάννης Ντιντάκης)  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΣΑΛΙΚΗ για την πτυχιακή του εργασία:      «Μελέτη ιδιοτήτων σύμπηκτων 
ξύλου (pellets) της ελληνικής αγοράς» (επιβλέποντες: ∆ρ. Γεώργιος Μαντάνης & ∆ρ. 
Χαρ. Λυκίδης, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ 

 

 
Τα βραβεία έδωσαν οι καθηγητές, κ. Σκαρβέλης, κ. Ντιντάκης. 

 
Στο σημείο αυτό τερματίστηκε η τελετή με θερμές ευχές για «Καλό Καλοκαίρι»! 

 
 
 
 
 

Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας της 08 Ιουν. 2015 
 



                           
 
 
 

        

             
                                


