Σύνταξη: Γ. Μαντάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 02-11-2015
Την Δευτέρα 02-11-2015 είκοσι τελειόφοιτοι φοιτητές του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου (ΤΕΙ Θεσσαλίας), της Καρδίτσας είχαν την ευκαιρία, συνοδευόμενοι από τον Καθ.
Γεώργιο Μαντάνη και το μέλος ΕΤΠ κ. Κων/νο Νινίκα, να επισκεφτούν το πάρκο Παυσιλύπου στο
κέντρο της Καρδίτσας, για να «εκπαιδευτούν» επιτόπου σε θέματα σχεδιαστικά-κατασκευαστικά των
παιδικών χαρών στα πλαίσια του κατ’ επιλογήν μαθήματος «Τεχνολογία Ξύλινων Κατασκευών ΙΙ.» του
εν λόγω τμήματος. Στη βιωματική αυτή εκπ/κή διαδικασία συμμετείχαν ενεργά τόσο στελέχη από την
επιχ/ση Urban Innovations Xυτήρια Τσίντζα (www.xitiria.gr), ήτοι ο κ. Κων/νος Τσίντζας και οι
σχεδιάστριες Γ. Πασχαλίδου και Ε. Πετεινάρα, που υλοποίησε τις παιδικές χαρές του Παυσιλύπου, όσο
και οι Μηχανικοί του Δήμου Καρδίτσας, υπεύθυνοι της αρμόδιας Δ/νσης κ.κ. Βασίλειος Βασίλογλου και
Παναγιώτης Τσεκούρας.
Αρχικά έγινε ενημέρωση από τον Δρ. Γ. Μαντάνη για γενικά θέματα, τεχνολογικά και προδιαγραφών,
που αφορούν την παιδική χαρά γενικότερα. Ο Δρ. Βασίλογλου στη συνέχεια εξήγησε στους φοιτητές
τα θέματα που αφορούν στις διακηρύξεις τέτοιων τεχνικών έργων, την όλη διαδικασία που
ακολουθείται και οι φοιτητές του έθεσαν διάφορες ερωτήσεις. Ο κ. Π. Τσεκούρας, μηχανικός και
τελειόφοιτος φοιτητής του ΣΤΞΕ επίσης εξήγησε ορισμένες ιδιαιτερότητες και έθεσε ανοιχτά κάποιες
παθογένειες που αφορούν ιδίως τα έργα που σχετίζονται με το ξύλο και την ποιότητά του εν γένει. Ο
υπεύθυνος της εν λόγω επιχ/σης κ. Κων. Τσίντζας ενημέρωσε τα παιδιά για τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες κάθε τεχνικού έργου που αφορά όργανα της παιδικής χαράς και επιτόπου έδειξε στους
φοιτητές πλήρεις φακέλους (σχέδια) για τα όργανα της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου και σημείωσε
σχεδιαστικές και άλλες λεπτομέρειες. Η βασική σχεδιάστρια του έργου κα. Γ. Πασχαλίδου, πτυχιούχος
του τμήματος ΣΤΞΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, τόνισε στους φοιτητές τη σημασία για αρτιότητα των
κατασκευαστικών σχεδίων, τις ιδιαιτερότητες των, και επεσήμανε τις υψηλές τεχνικές απαιτήσεις για
πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών (βλ. ΕΝ1176) που αφορούν κάθε όργανο της παιδικής χαράς. Οι
φοιτητές έθεσαν απορίες και τεχνικές ερωτήσεις, και στη συνέχεια οι τεχνικοί της εν λόγω επιχ/σης
έκαναν ξενάγηση-περιγραφή ανά όργανο μέσα στην παιδική χαρά του Παυσιλύπου και επεξήγησαν
κατασκευαστικές, σχεδιαστικές και δομικές λεπτομέρειες που ήταν απαραίτητες.
Το Εργαστήριο και τα μέλη του ΤΕΙ/Θ κ. Μαντάνης και κ. Νινίκας ευχαριστούν θερμά τόσο τους
μηχανικούς του Δήμου Καρδίτσας όσο και τον κ. Κ. Τσίντζα και τα στελέχη της επιχείρησης Urban
Innovations για το χρόνο και την ευγενική συμμετοχή τους για τη διοργάνωση αυτής της βιωματικής
διεργασίας, στο πάρκο του Παυσιλύπου. Ο κ. Γ. Μαντάνης, ως υπεύθυνος του μαθήματος, ιδιαίτερα
ευχαριστεί την επιχ/ση Urban Innovations Xυτήρια Τσίντζα για την ευγενική δωρεάν παραχώρηση 6
μεταλλικών ανοξείδωτων λαμαρινών και λοιπών υλικών προς το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, τα οποία και θα αξιοποιηθούν σε υπό υλοποίηση τεχνικά έργα
στο μάθημα αυτό, ή/και στο μάθημα «Εφαρμογές μεταλλικών υλικών».
Φωτογραφίες από την εκπ/κή επίσκεψη στο πάρκο του Παυσιλύπου
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