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Δελτίο Τύπου 

 

“Μοναδική εμπειρία από την εκπαιδευτική επίσκεψη του Τμήματος Σχεδιασμού & 

Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στη Διεθνή Έκθεση Επίπλων Salone del Mobile  στο 
Μιλάνο  

 

Τις ημέρες αμέσως μετά το Πάσχα, στις 14-19 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 3η κατά σειρά 

εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου 
και Επίπλου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα αποστολή 50 ατόμων επισκέφτηκαν 

τη μοναδική και μεγαλύτερη ίσως διεθνή έκθεση επίπλων στον κόσμο, τη Salone del Mobile στο 

Μιλάνο - http://salonemilano.it/en-us/, που φιλοξενεί πάνω από 1.350 επιχειρήσεις από όλο τον 
κόσμο, έχει έκταση 144.000 τμ και την επισκέπτονται πάνω από 300.000 επισκέπτες από όλα τα 

μέρη της γης. 

Η αποστολή ξεκίνησε από την 

Καρδίτσα την Τρίτη ημέρα μετά το 

Πάσχα με προορισμό την 
Ηγουμενίτσα και από εκεί με πλοίο 

την επόμενη ημέρα έφτασε στην 
Αγκόνα. Το βράδυ έγινε 

διανυκτέρευση στο Μέστρε της 
Βενετίας, ενώ είχε προηγηθεί 

βραδινή έξοδος στην πανέμορφη 

Βενετία. Διαφορετική όψη είχε η 
μοναδική αυτή πόλη την επόμενη 

ημέρα το πρωί και με τη βοήθεια 
της επαγγελματίας ξεναγού είδαν οι 

φοιτητές και καθηγητές τα βασικά 

αξιοθέατα της πόλης. 

Στη συνέχεια η αποστολή 

ξεκίνησε με προορισμό την 
πόλη της Μπρέσια που απείχε 

90 χλμ από το Μιλάνο και 

επιλέχθηκε για 
διανυκτέρευση, καθώς δεν 

υπήρχαν καταλύματα σε όλη 
αυτή την ακτίνα γύρω από το 

Μιλάνο, λόγω της μεγάλης 
συμμετοχής επισκεπτών στην 

εν λόγω έκθεση επίπλων. 

Ενδιάμεσα, έγινε μια μικρή 
στάση 3 ωρών στην πόλη 

Βερόνα, όπου οι φοιτητές 
επισκέφτηκαν το κέντρο της πόλης, το Κολοσσαίο και το σπίτι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. 

Η επόμενη ημέρα ήταν ολόκληρη αφιερωμένη στην πόλη του Μιλάνο. Επίσκεψη στην Έκθεση 

SALONE DEL MOBILE από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα με ειδικές τιμές εισόδου !  

http://salonemilano.it/en-us/


Στην αρχή όλη μαζί η αποστολή επισκέφτηκε τα ελληνικά περίπτερα που συμμετείχαν στην 

έκθεση και ενημερώθηκαν για την εμπειρία τους αυτή, αλλά και τις προοπτικές των επιχειρήσεων 
αυτών.  

Όλες οι ελληνικές εταιρείες που 
συμμετείχαν στην έκθεση είχαν 

αναπτύξει τα τελευταία χρόνια 
εξαγωγική δραστηριότητα και έχουν 

μια καλή αναπτυξιακή πορεία. Οι 

Έλληνες επιχειρηματίες δήλωσαν πολύ 
ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή 

τους αυτή, καθώς και μεγάλη 
επισκεψιμότητα είχαν και αρκετές νέες 

συνεργασίες ανέπτυξαν. 

Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής 
σε μικρές ομάδες επισκέπτονταν όσα 

περισσότερα περίπτερα μπορούσαν 
για να αποκομίσουν όσο γινόταν 

περισσότερες εμπειρίες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να δει 

κάποιος καλά την Έκθεση αυτή δεν 

είναι αρκετή ούτε μια εβδομάδα! Εκεί 
όλοι είδαν τις νέες τάσεις του design 

και των τεχνικών παραγωγής επίπλων 
και είναι αυτά που θα κυκλοφορήσουν 

στην αγορά τα επόμενα 2-3 χρόνια! 
Μεγάλα ονόματα επιχειρήσεων απ’ 

όλον τον κόσμο, διάσημοι σχεδιαστές, 

νέοι δημιουργοί όλοι τους έδωσαν το 

παρόν τους στην έκθεση αυτή! 

  

 

Αργά το απόγευμα, συνεπέστατοι όλοι οι φοιτητές συναντήθηκαν, κατάκοποι αλλά ενθουσιασμένοι 

και κεφάτοι, με λαμπερά από ικανοποίηση και χαρά πρόσωπά τους, για να επισκεφτούν για λίγες 
ώρες και την πόλη του Μιλάνο το βράδυ. Άλλη μία μοναδική εμπειρία από την πλατεία Duomo και 

τη στοά με τους μεγάλους οίκους μόδας. 



Την επόμενη ημέρα το πρωί η αποστολή αναχώρησε για το ταξίδι της επιστροφής, ακολουθώντας 

την ίδια διαδρομή και έφτασε στην Καρδίτσα, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. την 
Κυριακή το μεσημέρι.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της αποστολής μόνο με δικά τους έξοδα αποφάσισαν να 
συμμετέχουν στην παραπάνω εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία ήταν εγκεκριμένη και από τη 

Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Το ταξιδιωτικό γραφείο στο οποίο ανατέθηκε και πραγματοποίησε με επιτυχία το ταξίδι ήταν η 

BARAS TRAVEL - ΜΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ από τη Λάρισα, που συνεργάζεται τα 

τελευταία χρόνια με το ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Συνοδοί καθηγητές από το Τμήμα, που είχαν την πρωτοβουλία και διοργάνωσαν αυτή την 

εκπαιδευτική επίσκεψη, ήταν οι Καθηγητές: Γιάννης Παπαδόπουλος και Γιώργος Νταλός, ενώ 
συμμετείχαν και πρώην επιστημονικοί συνεργάτες του Τμήματος Μάριος Τρίγκας και Αδαμάντιος 

Σιδεράς, καθώς και ο καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων Θανάσης Μανούρας, 

Με μεγάλη όρεξη και πάθος οι φοιτητές θέλουν να προγραμματίσουν την επόμενη εκπαιδευτική 
τους επίσκεψη στο εξωτερικό. 

Οι συνοδοί καθηγητές και η διοίκηση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και 
αναγνωρίζουν την άψογη συμπεριφορά και συνεργασία των φοιτητών που συμμετείχαν στην 

αποστολή αυτή του Τμήματος, οι οποίοι έκαναν για ακόμη μια φορά αισθητή την παρουσία τους 
σε μια διεθνή έκθεση, πρόβαλαν το Τμήμα τους και άνοιξαν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες! 

Τους αξίζουν τα καλύτερα! 

 

 

 

 

 

 

  


