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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τελετή ορκωμοσίας 19 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας  

 

Τη Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σε πολύ ζεστό κλίμα η τελετή 

ορκωμοσίας δεκαεννέα (19) νέων αποφοίτων, φοιτητών και φοιτητριών, του Τμήματος 

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 

ΤΕΙ Θεσσαλίας. Στην τελετή που έγινε στο αμφιθέατρο του νέου κτιρίου του Τμήματος 

παρευρέθηκαν περίπου 300 προσκεκλημένοι, απόφοιτοι, φοιτητές, γονείς, καθηγητές και 

επιχειρηματίες του κλάδου ξύλου και επίπλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κ.κ. 

Τιμοθέου, η Βουλευτής Καρδίτσας κα Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου, ο Αντιδήμαρχος 

Καρδίτσας κ. Σβάρνας Ιωάννης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 

Ξύλου και Επίπλου Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος, οι οποίοι και απηύθυναν σύντομο 

χαιρετισμό.  

 

Κύριος εισηγητής της πανηγυρικής ομιλίας της τελετής, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ήταν 

ο κ. Ιωάννης Ντιντάκης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε., ο οποίος μεταξύ 

άλλων στον λόγο του επεσήμανε τα παρακάτω:  

Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς φίλοι και συγγενείς των 

αποφοίτων μας, αγαπητοί απόφοιτοι. Για μένα αποτελεί μεγάλη ευθύνη αλλά και ιδιαίτερη 

χαρά και τιμή που μου δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθώ σε σας την ημέρα της αποφοίτησης 

σας. 

Η χαρά μου μεγιστοποιείται καθώς βλέπω απέναντι μου πρόσωπα πολύ οικεία, που για 

τέσσερα χρόνια ερχόταν καθημερινά στα μαθήματα τους με το χαμόγελο στα χείλη και με τη 

διάθεση για μάθηση και δημιουργία πάντα ζωγραφισμένη στα πρόσωπα τους. Μαζί 

περάσαμε τέσσερα πολύ όμορφα και πολύ δημιουργικά χρόνια στα οποία θέλω να πιστεύω 

πως συνεργαστήκαμε άριστα έχοντας βιώσει μαζί όμορφες αλλά και πολύ όμορφες στιγμές. 

Καταρχάς, απευθυνόμενος σε σας στους γονείς και τους συγγενείς των σημερινών μας 

πτυχιούχων θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω πώς όλοι εμείς εδώ στο Τμήμα Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου εργαστήκαμε με συνέπεια και υπευθυνότητα ώστε τα παιδιά 

σας να αποκτήσουν τα ισχυρότερα δυνατά εφόδια στην επιστήμη που επέλεξαν να 

σπουδάσουν  και να υπηρετήσουν στη ζωή τους. 
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Απευθυνόμενος τώρα στους νέους μας πτυχιούχους θα ήθελα αρχικά να σας πω πως η 

σημερινή μέρα αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό ορόσημο στη ζωή σας, πλέον η 

ιδιότητα του πτυχιούχου του Τμήματος θα σας συνοδεύει και θα σας χαρακτηρίζει σε όλη 

σας τη ζωή. Σήμερα κάνετε το ξεκίνημα, όποιος από εσάς πιστέψει έστω για μία στιγμή πως 

παίρνοντας το πτυχίου του τελειώνουν τα διαβάσματα και η μελέτη κάνει ένα μεγάλο λάθος, 

αντιθέτως τώρα ξεκινάτε την ουσιαστική και ποιο δύσκολη προσπάθεια που δεν είναι άλλη 

από το να ανταποκριθείτε στην αγορά εργασίας η οποία σήμερα είναι πολύ σκληρή και 

πολλές φορές άδικη. 

Επιδιώξτε τη γνώση!! Μην αφήνεται το χρόνο να περνάει άσκοπα, μην ξεχνάτε ότι είστε στην 

ποιό δημιουργική φάση της ζωή σας. Να θέτεται στόχους στη ζωή σας χωρίς να μη κάνετε 

εκπτώσεις να προσπαθείτε με κάθε τρόπο να τους εκπληρώνετε. 

Να γνωρίζεται πως φεύγοντας σήμερα από αυτή την αίθουσα θα έχετε μαζί σας και μια 

παραπάνω ευθύνη, να είστε άξιοι πρεσβευτές του πτυχίου σας και του Τμήματος που 

σπουδάσατε.  

Σε ότι αποφασίσει ο καθένας από εσάς να κάνει στην επαγγελματική του ζωή να έχει κατά 

νου πώς πρέπει να σέβεται τον εαυτό τους και το πτυχίο που τον χαρακτηρίζει. Πρέπει 

αγαπητοί μου να τιμάτε το πτυχίο σας, να γνωρίζεται πως εσείς με τις ενέργειες σας και τις 

συμπεριφορές θα βοηθήσετε βεβαίως εκτός από εσάς και άλλους απόφοιτους του Τμήματος 

να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Όπως και οι προηγούμενοι από εσάς φρόντισαν ώστε 

οι επιχειρήσεις να ζητάνε νέους απόφοιτους τους Τμήματος μας για εργασία, δηλαδή εσάς !!! 

Η εμπέδωση και η διατήρηση του καλού ονόματος του Τμήματος στην αγορά εργασίας είναι 

κατά κύριο λόγο δικής σας ευθύνη. Το καλό όνομα που δημιουργείται σήμερα στην αγορά 

εργασίας θα σας βοηθήσει να ανοίξετε στο μέλλον μεγαλύτερες πόρτες ή και το αντίθετο. 

Να ξέρετε πώς όποιον επαγγελματικό δρόμο και να ακολουθήσετε θα συναντήσετε πολλά 

εμπόδια και δυσκολίες μη το βάζετε κάτω μην εγκαταλείπετε ποτέ το στόχο σας.  

Να αντιστέκεστε με πείσμα και θράσος πολλές φορές αλλά και με το κυριότερο εφόδιο που 

είναι βεβαίως η γνώση. Για σκεφτείτε λίγο τις γνώσεις που λάβατε αυτά τα χρόνια δεν 

μπορεί να σας τις αφαιρέσει κανείς και με κανένα τρόπο, είναι κτήμα σας είναι κομμάτι δικό 

σας σας και οφείλετε στον εαυτό σας να τις εμπλουτίσετε να εξελίξετε.  

Άλλωστε όλα γύρω σας εξελίσσονται με απίστευτες ταχύτητες, ο άνθρωπός χρειάστηκε 

χιλιάδες χρόνια για να φύγει από τις σπηλιές και μέσα στα τελευταία πενήντα χρόνια έχει 

πετύχει απίστευτα επιτεύγματα.  

Όμως να ξέρετε πώς πάντα κάτι νέο θα περιμένει να το ανακαλύψετε…  είναι στο χέρι σας 

Καλή επιτυχία σε ότι και αν κάνετε στη ζωή σας και μη ξεχνάτε πώς σας θέλουμε κοντά μας 

και θα ήμαστε εδώ όταν μας χρειαστείτε...  

 

Ακολούθησε η καθομολόγηση των νέων αποφοίτων, που στη συνέχεια έλαβαν το πτυχίο 

τους από τους καθηγητές του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Οι 19 νέοι πτυχιούχοι είναι οι παρακάτω: 

Γεωργόπουλος Δημήτριος, Ζαφείρη  Παρασκευή, Καραβέλλας Μιχάλης, Καραγγιουλέ 

Μαρία, Καρτεζίνη Μαρίνα, Κλάρας Δημοσθένης, Μουλακάκη Ελένη, Ντέρκος 

Κωνσταντίνος, Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Πλατώνη Αριάδνη, Πόπορης Σωτήριος, Προβατά 

Σωτηρία – Ευγενία, Ρηγοπούλου Αναστασία, Σπύρου Ευάγγελος, Τσιατσιούλη Ιουλία – 

Παρασκευή, Τσαλίκη Αννα, Τσουρουνάκης Νικόλαος, Χαρατσίδης Αχιλλέας, Χρυσοστόμου 

Αλέξανδρος 



 

Μαζί με το πτυχίο οι απόφοιτοι έλαβαν ως αναμνηστικό δώρο μια κατασκευή από ξύλο, την 

οποία σχεδίασε πρωτότυπα ο κ. Ιωάννης Ντιντάκης, και κατασκεύασαν οι κ.κ. Αθανάσιος 

Μακρής και Αλέξης Γαλαγάλας στα εργαστήρια του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. 

Η οικεία Επιτροπή πτυχιακών εργασιών του τμήματος απένειμε τιμητικό έπαινο στον 

σπουδαστή Δημήτριο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ για την καινοτόμα  πτυχιακή εργασία του με τίτλο: 

«Σχεδιασμός ξύλινης τσάντας» (επιβλέποντες καθηγητές: Δήμητρα Αβραμούλη και 

Αθανάσιος Μακρής). 

Τον τιμητικό έπαινο απένειμε ο κ. Αθανάσιος Μακρής. 

 

Στο σημείο αυτό τερματίστηκε η τελετή ορκωμοσίας με θερμές ευχές για «Καλά 

Χριστούγεννα»! 

 

Φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας της 11ης Δεκεμβρίου 2017 

 
 

 
 

 



 
               

 

 

 
ΠΗΓΗ : Φωτακοπούλου Μαρία 


