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Γραφείο Προβολής 
 

      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τελετή ορκωμοσίας 36 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα θερμό 
και συγκινησιακό κλίμα η τελετή ορκωμοσίας των 36 νέων αποφοίτων, Σχεδιαστών και 
Τεχνολόγων ξύλου & επίπλου, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και 
Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στην τελετή, που έγινε  
στο αμφιθέατρο του Τμήματος παρευρέθηκαν ~300 προσκεκλημένοι, απόφοιτοι, γονείς, 
καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος, και πλήθος κόσμου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Αθ. 
Μαρκινός, οι Πρόεδροι Τμημάτων ΤΕΙ της Καρδίτσας, κ. Μιχ. Βραχνάκης (Τμήμα 
Δασοπονίας & ΔΦΠ), κ. Κων. Δεληγιάννης (Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας), ο τ. Δ/ντής 
Παραρτήματος κ. Βύρων Τάντος, καθώς και ο Καθηγητής Γ. Μαντάνης, Πρόεδρος του 
Σ.Τ.Ξ.Ε., καθώς και όλα τα Μέλη ΕΠ του Τμήματος. Ο Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. 
Μαρκινός χαιρέτησε την όλη εκδήλωση και μίλησε εγκωμιαστικά για το Τμήμα, και για την 
πολλαπλή προσφορά-σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και το Δήμο Καρδίτσας. 

Γραπτό χαιρετισμό απέστειλε ο Δ/ντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) 
Καθ. Στέφανος Ζαούτσος, τον οποίο και διάβασε ο Πρόεδρος του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. 

Κύριος εισηγητής της τελετής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ήταν ο Πρόεδρος Τμήματος 
Καθ. Γεώργιος Μαντάνης, ο οποίος στο λόγο του επεσήμανε τα ακόλουθα:  

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι: Σήμερα το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας γιορτάζει, και σας υποδέχεται όλους με χαρά. 

Νέα παιδιά, νέοι απόφοιτοι του Τμήματος ορκίζονται σήμερα, και βγαίνουν στο δύσκολο 
στίβο της επαγγελματικής απασχόλησης, και της ζωής. Κάθε εποχή, αγαπητοί μου, κάθε 
γενιά έχει συναντήσει τις δικές της δυσκολίες, έχει αντικρίσει τα δικά της προβλήματα. Δεν 
υπήρξε ιστορικά, από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους, γενιά που στο ξεκίνημα να μην είχε 
προβλήματα, να μην απαιτήθηκε πολύς κόπος και μόχθος, θυσίες για ένα καλύτερο αύριο. 
Πάντα έτσι ήταν… 

Η ζωή θέλει αγώνα, η ζωή απαιτεί να την παλεύεις κάθε μέρα, συνεχώς, «Χωρίς αυτή δεν θ’ 
άβγαινες στο δρόμο». Τίποτε δεν χαρίζεται. 

http://www.wfdt.teilar.gr/


Αγαπητοί νέοι απόφοιτοι: 

Σας εύχομαι καλή δύναμη και πολλή θετική ενέργεια στο νέο ξεκίνημα σας, και να μην 
απογοητεύεστε! Το Τμήμα θα είναι πάντα δίπλα σας. Ήδη, το 50% από εσάς εργάζεται 
ήδη στους κλάδους ξύλου, επίπλου και ξύλινων κατασκευών. Βάλτε τα δυνατά σας! 
Μην ξεχνάτε: «ευκαιρίες υπάρχουν πάντα και όλη η ζωή είναι μπροστά σας».  

Και εσείς, γονείς: χαρείτε αυτή την ωραία, ξεχωριστή ημέρα, ζήστε τη συγκίνηση, και 
κρατήστε τη μέγιστη ικανοποίηση του μόχθου σας, που «έπιασε τόπο»! Τα παιδιά σας 
σήμερα φτάνουν στο στόχο τους: στην απόκτηση του πτυχίου. Να χαρείτε όλοι τη σημερινή 
όμορφη μέρα. 

Αγαπητοί μου: όλοι μας βιώνουμε σήμερα μία πρωτόγνωρη κρίση, κρίση κοινωνική 
πρωτίστως, και κρίση αξιών. Πρέπει να συνεχίσουμε όμως, και πρέπει να αναθεωρήσουμε 
τις αρχές και τις προτεραιότητές μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας και να «βγούμε πιο σοφοί» 
από αυτή την περιπέτεια (που, πιστέψτε με, είναι παγκόσμια δεν είναι μόνο ελληνική). 

Το Τμήμα μας, μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, συνεχίζει με δυναμισμό, παλεύει και 
κρατάει, πρώτο στο Ίδρυμα, το επίπεδο της εκπαίδευσης, τις δράσεις και την εξωστρέφεια, 
την «ιερή» εκπαιδευτική διαδικασία. Κι αυτό, όπως το βιώνουμε, εκτιμάται νομίζω από τους 
φοιτητές μας, από τον κόσμο, από την τοπική κοινωνία. Επίσης τέτοιες «τελετές 
ορκωμοσίας» μας δίνουν εμάς τους εκπαιδευτικούς τη δύναμη, το κουράγιο να συνεχίσουμε. 
Και θα συνεχίσουμε ως Τμήμα το ίδιο δυναμικά! 

Κλείνοντας, νέοι απόφοιτοι: Πολλές ευχές, Καλή σταδιοδρομία, Πολλά συγχαρητήρια! 
Εύχομαι σε όλους σας Καλά Χριστούγεννα, με υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ!  

Ακολούθησε η καθομολόγηση των νέων αποφοίτων, που στη συνέχεια έλαβαν το πτυχίο 
τους από τους εκπαιδευτικούς του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε.  

Οι 36 νέοι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι οι παρακάτω: 

Τρούσας Κων/νος, Μιχαηλίδης Περικλής, Μωραϊτη Βασιλική, Μπακιρτζίδου Μαρία, 
Πλακιά Νίκη, Χαλβατζόγλου Σταύρος, Τριπολιτσιώτη Αικατερίνη, Ερωτοκρίτου 
Νικόλαος, Υφαντίδης Ιωάννης, Φυλλακούδιας Ανδρέας, Πασχαλίδου Γεωργία, Μάνος 
Βασίλειος, Κουτσούρης Μιχάλης, Χατζή Ευφροσύνη, Τριανταφύλλου Κων/νος, 
Χριστοφή Άγγελος, Μαρκάκη Αντωνία, Αλαμπρίτης Κων/νος, Τρίκκα Στυλιανή, 
Ρεμουντάκη Ιωάννα, Παντελής Μιχαήλ, Ζαγγανάς Σάββας, Μωρακέας Δημήτριος, 
Νικολάου Κων/νος, Δραγοσλής Κων/νος, Λαγογιάννη Χρυσάνθη, Τατάρογλου 
Φωτεινή,  Παπαδάκης Νικόλαος, Λυροφώνης Γεώργιος, Βλάχου Νικολέτα, Μπούνας 
Χαράλαμπος, Κουσερή Γεωργία, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Βαλέρα Μαριέτα, 
Δελατόλα Ειρήνη και Καλογερόπουλος Αθανάσιος. 
 
Μαζί με το πτυχίο, οι απόφοιτοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο, μια κατασκευή από ξύλο, 
την οποία σχεδίασε πρωτότυπα ο Σχεδιαστής κ. Δημήτρης Λαμπούδης, και υλοποίησαν οι 
συνεργάτες - μέλη ΕΡΔΙΠ κ. Γεράσιμος Μπόθος και Αλέξης Γαλαγάλας, και τα οποία 
προσφέρθηκαν στους αποφοίτους μας. 
 
Το λόγο στη συνέχεια έλαβε ο κ. Μιχ. Σκαρβέλης, εκ μέρους της Επιτροπής πτυχιακών 
εργασιών του Τμήματος. Ανακοίνωσε ότι τιμήθηκαν το τρέχον χειμερινό εξάμηνο από την 
οικεία Επιτροπή φοιτητές-απόφοιτοι, οι οποίοι απέσπασαν αριστεία για τις πτυχιακές τους 
εργασίες, όπως παρακάτω: 

 
 



Αριστείο (1) 

Μιχάλης Κουτσούρης και Κωνσταντίνος Τρούσας, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Το 
ποδήλατο του Leonardo Da Vinci» (επιβλέπων: κ. Μιχάλης Σκαρβέλης) – σχεδιαστική και 
κατασκευαστική εργασία.  

Η οικεία Επιτροπή πρόσθετα απένειμε επαίνους σε καινοτόμες πτυχιακές εργασίες, ήτοι: 

Έπαινοι (6) 

Ευφροσύνη Χατζή, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Ξυλόγλυπτα βημόθυρα. Μελέτη 
τεχνικών κατασκευής και κατάστασης διατήρησης. Προτάσεις επεμβάσεων συντήρησης» 
(επιβλέπων: κ. Δημήτρης Τσίποτας) – εργασία αποκατάστασης. 
 

Νικόλας Ερωτοκρίτου και Περικλής Μιχαηλίδης για την πτυχιακή τους εργασία: «Εφαρμογή 
σύγχρονων τεχνικών σχεδίασης σε εκκλησιαστικά ξυλόγλυπτα» (επιβλέποντες: κ.κ. Ι. 
Ντιντάκης – Μ. Σκαρβέλης) - μελετητική και κατασκευαστική εργασία. 
 

Κωνσταντίνος Δραγοσλής για την πτυχιακή του εργασία: «Σχεδιασμός και υλοποίηση 
βιβλιοθήκης» (επιβλέπων: κ. Δημήτριος Λαμπούδης) - σχεδιαστική & κατασκευαστική 
εργασία. 
 

Δημήτρης Μωρακέας για την πτυχιακή του εργασία: «Μελέτη και σχεδιασμός επίπλου 
μπάνιου» (επιβλέποντες: κ.κ. Ι. Ντιντάκης – Γ. Μαντάνης) - σχεδιαστική & κατασκευαστική 
εργασία. 
 

Μιχαήλ Παντελής για την πτυχιακή του εργασία: «Έρευνα καταναλωτών για ξύλινα 
κουφώματα» (επιβλέπων: κ. Ι. Παπαδόπουλος) - μελετητική και ερευνητική εργασία. 
 

Κωνσταντίνος Αλαμπρίτης και Άγγελος Χριστοφή για την πτυχιακή τους εργασία: 
«Κατασκευή ξύλινου σκελετού γυαλιών» (επιβλέπων: κ. Γ. Νταλός) - μελετητική και 
κατασκευαστική εργασία. 
 
Τα βραβεία αυτά επέδωσαν τα μέλη του Τμήματος, που ήταν οι επιβλέποντες καθηγητές 
των εν λόγω πτυχιακών εργασιών, ήτοι οι: κ.κ. Μιχ. Σκαρβέλης, Γ. Νταλός, Δ. Λαμπούδης, 
Ι. Παπαδόπουλος, και επίσης ο ιδρυτής του Τμήματος κ. Ιωάννης Κακαράς και ο κ. Ιωάννης 
Γιαννούλας. Ο Πρόεδρος επαίνεσε, τέλος, το έργο και την προσφορά του εκτάκτου μέλους 
ΕΡΔΙΠ κ. Ι. Γιαννούλα ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε και απεχώρησε φέτος από το Τμήμα.  

 
Στο σημείο αυτό τερματίστηκε η τελετή ορκωμοσίας, με ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας της 09 Δεκ. 2013 
 

     
      Πανηγυρικός λόγος από Καθ. Γ. Μαντάνη                                   Τα 36 νέα πτυχία Σ.Τ.Ξ.Ε. 
 

 
                            Άποψη από την τελετή ορκωμοσίας στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Τμήματος                         

 
 
 
 



 

 
                               Άποψη από την καθομολόγηση των 36 νέων αποφοίτων Σ.Τ.Ξ.Ε.                         

 
 

 
                Ο ιδρυτής του Σ.Τ.Ξ.Ε. κ. Ιωάννης Κακαράς απονέμει τιμητικό έπαινο σε απόφοιτο.                         

 
 
 



 
 
 

 
                                     Οι νέοι απόφοιτοι του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. (09-12-2013)                        

 

 
                                       Οι νέοι απόφοιτοι του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. (09-12-2013)   

                                                                 


