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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τελετή ορκωμοσίας 24 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 
Τη ∆ευτέρα 15 ∆εκ. 2014 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα ζεστό και 
συγκινητικό κλίμα η τελετή ορκωμοσίας είκοσι τεσσάρων (24) 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 300 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. μεταξύ άλλων τόνισε:  

Η έξοδος στην αγορά εργασίας καλύτερα εξοπλισμένου νέου ανθρώπινου δυναμικού μπορεί 
να αποτελέσει εφόδιο και εχέγγυο για τις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, γιατί χάρη 
και σε αυτό θα μπορέσουν να ξανακερδίσουν τη χαμένη τους εμπιστοσύνη, θα μπορέσουν 
να αναπτύξουν τις εγχώριες δυνατότητες, να σταματήσουν την αιμορραγία συναλλάγματος, 
την απλή και έτοιμη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στη χώρα, που όμως την 
πληρώνουμε αδρά. Θα σταματήσει και η αιμορραγία σε ανθρώπινο και καλά εκπαιδευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό προς το εξωτερικό. Γιατί πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες αναζητούν 
αλλού την αποκατάστασή τους, βρίσκουν – εύκολα ή δύσκολα - εργασία στην αλλοδαπή 
γιατί διαθέτουν εφόδια από την ελληνική εκπαίδευση, προσφέρουν όμως αλλού τη δύναμή 
τους και όχι στην κοινωνία που τους ανάδειξε. 

Μπορεί και πολλοί από εσάς να σκέφτεστε έτσι και δεν είναι εύκολο να σας κατηγορήσει 
κάποιος γι’ αυτό! Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν, οι διαχειρίσεις που έγιναν, οι γενιές οι 
παλαιότερες και οι κοντόφθαλμες λογικές τους σας οδηγούν να σκεφτείτε κάπως έτσι. Πριν 
όμως το αποτολμήσετε, φροντίστε να εξαντλήσετε τα περιθώρια  για να αποκατασταθείτε 
επαγγελματικά στον τόπο σας, στη χώρα σας και στον κλάδο σας. Είναι βέβαιο ότι τα εφόδια 
τα διαθέτετε, και εδώ είναι η πρόκληση που αναφέρθηκα προηγουμένως: 

 Φροντίζετε να ενημερώνεστε αδιάκοπα. 
 Προσπαθήστε – όσο και αν φαίνεται δύσκολο – να αποδείξετε τις ικανότητες και τα 

εφόδιά σας. Να γίνετε εσείς εξαγωγείς γνώσης. 



 Κρατήστε ζωντανό το όνειρο για μια σταδιοδρομία ίδια και καλύτερη, ακόμα κι από 
αυτήν στην οποία στοχεύσατε όταν πρωτοήρθατε εδώ. 

 Αγωνιστείτε σε όλα τα επίπεδα για την αξιοπρέπειά σας την επιστημονική, την ηθική, 
την κοινωνική, για τη δικαίωση των κόπων των δικών σας αλλά και όσων πίστεψαν 
σε σας και σας στήριξαν μέχρι τώρα.  

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 24 αποφοίτων, που στη συνέχεια έλαβαν το 
πτυχίο τους από τον Πρόεδρο του εν λόγω Τμήματος και δέχθηκαν τα συγχαρητήρια των 
Καθηγητών τους. 

Μαζί με το πτυχίο, οι απόφοιτοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο, μια κατασκευή από ξύλο, 
την οποία υλοποίησε ο συνεργάτης - μέλος ΕΡ∆ΙΠ κ. Γεράσιμος Μπόθος . 
 
Τιμήθηκε επίσης, από την οικεία Επιτροπή πτυχιακών εργασιών του τμήματος ο 
σπουδαστής ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός  & 
κατασκευή ξύλινου μηχανικού ρολογιού» (επιβλέπων:  MSc ∆ημήτριος Λαμπούδης)  

 
Η οικεία Επιτροπή πρόσθετα απονέμει τιμητικούς επαίνους για τις καινοτόμες  πτυχιακές  
τους εργασίες στους σπουδαστές: 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΟΥΡΑΝΗ και ΘΕΟ∆ΩΡΟ ΜΙΛΤΙΑ∆ΟΥΣ  για την πτυχιακή τους εργασία: 
«Σχεδιασμός και κατασκευή επίπλου:  ξύλινο ποδοσφαιράκι» (επιβλέπων: ∆ρ. Μιχ. 
Σκαρβέλης)  

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

ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΦΕΙΑ∆Η για την πτυχιακή του εργασία:  «Σχεδιασμός εξωτερικού επιδαπέδιου  
συστήματος φωτισμού με κύριο υλικό κατασκευής το ξύλο» (επιβλέπων: MSc   Ιωάννης 
Ντιντάκης)   
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας της 15 ∆εκ. 2014 
 

 

 
              
 
 
 

 
                                                    


