
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ FURNIDEC 
Απονεµήθηκε στον κ. Θανάση Μαστογιώργο, απόφοιτο του Τµήµατος   

Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας  

Στο σχεδιαστή επίπλου κ. Αθανάσιο Μαστρογιώργο από τη Λάρισα απονεµήθηκε ένα από τα 
επτά συνολικά βραβεία του 1ου Πανελλήνιου διαγωνισµού επίπλου που πλαισίωσε τη φετινή 
έκθεση Furnidec της Θεσσαλονίκης. Η πρόταση του εν λόγω σχεδιαστή, που σηµειωτέον είναι 
απόφοιτος του Τµήµατος ΤΕΙ Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Παράρτηµα 
Καρδίτσας αφορούσε στη δηµιουργία ενός πολυλειτουργικού συστήµατος στο οποίο µία 
επιτοίχια σύνθεση αποθήκευσης (ράφια-ντουλάπια) «ενσωµατώνει» µια ευέλικτη µίνι-
τραπεζαρία. Να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω διαγωνισµός διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος 
από τη Helexpo και την Ελληνική Γραµµατεία Βιοµηχανικού Σχεδιασµού. Ο βραβευθείς κ. 
Μαστρογιώργος έχει αναλάβει τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης «Έπιπλο-Design Ι. 
Μαστρογιώργος», µε έδρα τη Λάρισα. 

 

Μετά τη βράβευσή του, ο νεαρός σχεδιαστής τόνισε πως είναι απόφοιτος του Τµήµατος 
Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας, τµήµα εξαιρετικό όσο 
αφορά το πρόγραµµα σπουδών του, όπως δήλωσε, στο οποίο ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
το 2003. Η ιδέα της συµµετοχής γεννήθηκε όταν ο κ. Μαστρογιώργος διάβασε για τον 1ο  
Πανελλήνιο διαγωνισµό σχεδιασµού επίπλου που θα γινόταν στο πλαίσιο της Furnidec 
Business 2008. Οι υποψήφιοι διαγωνίστηκαν σε δυο κατηγορίες: σύστηµα καθιστικού για 
κατοικία και σύστηµα βιβλιοθήκης γραφείου για κατοικία. Ο Λαρισαίος σχεδιαστής συµµετείχε 
στη 2η κατηγορία σχεδιάζοντας µια βιβλιοθήκη που πάνω της «κουβαλά» τέσσερα σκαµπό και 
ένα τραπέζι, µε δυνατότητα να µετατρέπεται σε διαστάσεις τραπεζιού σαλονιού ή κουζίνας. 

Τη σύνθεση τη δηµιούργησε αποκλειστικά για τον εν λόγω διαγωνισµό, εκπροσωπώντας την 
οικογενειακή επιχείρηση στην οποία εργάζεται καθηµερινά, ενώ ειδικεύεται στις συνθέσεις για 
κουζίνα - ντουλάπα - τραπεζαρία. 



 

Ο Θανάσης Μαστρογιώργος καταθέτει τη δική του λύση σ’ ένα µεγάλο πρόβληµα, αυτό των 
µικρών χώρων και δηλώνει ότι: «…πλέον, οι χώροι και των κατοικιών και των γραφείων είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις µικρών διαστάσεων, συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για συνθέσεις 
και έπιπλα πολυλειτουργικά!». Αυτό ήταν και η κεντρική ιδέα της σύνθεσής του. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 2003 ο ίδιος σχεδιαστής µαζί µε συνάδελφό του είχε κερδίσει το 
πρώτο βραβείο στον 1ο Πανελλήνιο διαγωνισµό βιοµηχανικού σχεδίου επίπλου στην 6η 
κλαδική έκθεση «Επιπλοτέχνηµα 2003». 

Στα πλαίσια του διαγωνισµού της φετινής Furnidec βραβεύτηκαν, µε ισότιµα βραβεία, οι επτά 
πιο προχωρηµένες αισθητικά, λειτουργικά και κατασκευαστικά προτάσεις, µε προοπτική να 
περάσουν στη φάση της παραγωγής. Τα βραβεία απένειµε ο διευθύνων σύµβουλος της 
Helexpo, κ. Θέµης Καρτσιώτης ο οποίος ανέφερε πως τα βραβευθέντα σχέδια θα εισαχθούν 
στην παραγωγή και θα παρουσιαστούν στη Furnidec Business του 2009.  

 


