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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τελετή ορκωμοσίας 35 νέων αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και 

Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας 

 

Τη Δευτέρα 10 Ιουν. 2014 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε σ’ ένα ιδιαίτερα ζεστό και 

συγκινητικό κλίμα η τελετή ορκωμοσίας 35 νέων αποφοίτων, σπουδαστών και 

σπουδαστριών, του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του 

Παραρτήματος Καρδίτσας του ΤΕΙ Λάρισας. Στην τελετή που έγινε  στο αμφιθέατρο του 

νέου κτιρίου του τμήματος παρευρέθηκαν περίπου 300 προσκεκλημένοι, απόφοιτοι, 

σπουδαστές, γονείς, καθηγητές των τμημάτων ΤΕΙ της Καρδίτσας, επιχειρηματίες του 

κλάδου ξύλου και επίπλου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Καρδίτσας κ. 

Χριπάτσιος, ο πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας κ. Δεληγιάννης 

Κωνσταντίνος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επιπλοξυλουργών Ν. Καρδίτσας κ. Σοφογιάννης  

Χρήστος, ο Ιδρυτής του Τμήματος Καθηγητής κ. Κακαράς Ιωάννης και ο απερχόμενος 

καθηγητής κ. Κολλάτος Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε, Αν. Καθηγητής κ. Μιχάλης Σκαρβέλης σε ένα σύντομο 

χαιρετισμό του ξεκίνησε "λίγο ανορθόδοξα", όπως τόνισε στην εισαγωγή του, 

απευθυνόμενος πρώτα στις " πίσω σειρές, εκεί που βρίσκονται όχι οι δευτεραγωνιστές αλλά 

οι αφανείς ήρωες του σεναρίου, οι γονείς των αποφοίτων"  και συνέχισε: 

Αγαπητοί γονείς, μας εμπιστευτήκατε ότι καλύτερο, ότι πολυτιμότερο έχετε: τα παιδιά σας! 

Ήδη σήμερα,  πολλά από τα παιδιά αυτά πατάνε γερά επαγγελματικά στα πόδια τους και 

όλοι σχεδόν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας τους ζωής. Θέλουμε να 

μας πιστέψετε, ότι σήμερα – όσο και αν αυτό ακούγεται αντιφατικό – με πόνο 

αποχωριζόμαστε ένα κομμάτι της δικής μας σάρκας, της δικής μας οικογένειας εδώ στο 

Τμήμα Ξύλου και Επίπλου, τα αγαπήσαμε αυτά τα παιδιά σαν και τα δικά μας, με πόνο που 

συνδυάζεται όμως με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι μαζί με σας  δημιουργήσαμε κάτι 

καλύτερο: νέους επιστήμονες, χρήσιμους στην ελληνική κοινωνία, τις οικογένειες και τον 

εαυτό τους. Καθηγητές και απόφοιτοι, σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ! 

 

Στη συνέχεια στράφηκε στους αποφοίτους, όπου μεταξύ άλλων τόνισε: 

Αγαπητοί απόφοιτοι, αγαπητοί συνάδελφοι πλέον, 
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Σήμερα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής σας και συνάμα ανοίγει ένα άλλο, από 

σήμερα οι υποχρεώσεις σας αυξάνονται κατακόρυφα. 

Δώσατε σκληρή μάχη επί 4 και πλέον χρόνια για να φτάσετε στη θέση αυτή, σας αξίζουν 

συγχαρητήρια για αυτό, αλλά οι προσπάθειες και οι κόποι σας δεν σταματούν εδώ. Θα 

έλεγα ότι τώρα αρχίζουν οι μεγάλες προκλήσεις. Σαν τελευταία νουθεσία – επιτρέψτε μου – 

πριν σας αποχαιρετήσουμε για το μεγάλο επαγγελματικό σας ταξίδι: 

– Μην επιτρέψετε η όποια οικονομική κρίση να γίνει και κρίση ηθική, κρίση αξιών. 

Έχετε πάρει γερές βάσεις μέχρι τώρα και μπορείτε πατώντας πάνω σε αυτές να 

χτίσετε ένα καλύτερο μέλλον, ατομικό και συλλογικό. Να είστε εσείς η γενιά που θα 

διορθώσει καταστάσεις! 

– Μην επιτρέψετε σε κανέναν να «τσαλακώσει» την προσωπική σας αξιοπρέπεια, 

παράλληλα όμως πρέπει να διακρίνετε πότε το ατομικό «εγώ» πρέπει να 

υποτάσσεται στο συλλογικό «εμείς».  

– Όπως σε ατομικό επίπεδο πρέπει διαρκώς να προσπαθούμε για να κρατάμε 

ζωντανές, ενδιαφέρουσες και βελτιωμένες τις προσωπικές σχέσεις με το φίλο, το 

σύντροφο ή τη συντρόφισσα της ζωής μας, την οικογένειά μας, τον περίγυρό μας, 

έτσι και στον επαγγελματικό στίβο μην εγκαταλείψετε ποτέ τη διάθεση για νέα γνώση. 

Δεν σημαίνει ότι με το πτυχίο σας μάθατε τα πάντα, οι εξελίξεις στην επιστήμη και την 

τεχνολογία είναι διαρκείς, γρήγορες και αλλοίμονο σε αυτόν που δεν τις 

παρακολουθεί. Παράλληλα όμως να απαιτείτε και από τους γύρω σας να κάνουν το 

ίδιο. Είμαι πιο δυνατός και πατώ καλύτερα στα πόδια μου, όταν ανήκω σε μια δυνατή 

ομάδα. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος έκλεισε την ομιλία του με 

την προτροπή στους απόφοιτους να κρατήσουν 

επαφή με το Τμήμα: 

– Από σήμερα ανοίγει μια μεγάλη πόρτα στη 

ζωή σας, αυτό δεν σημαίνει ότι η πόρτα που 

θα διαβείτε φεύγοντας κλείνει για σας, εδώ θα 

αισθάνεστε πάντα σαν το σπίτι σας, εδώ θα 

υπάρχουν πάντα ανοιχτά τα αυτιά των 

δασκάλων και δεύτερων γονιών σας, έχουμε 

και μεις ανάγκη να ακούμε και να χαιρόμαστε 

για τις προόδους σας, να αφουγκραζόμαστε 

τις αγωνίες σας, να βοηθάμε – αν μπορούμε – 

είτε να μαθαίνουμε από εσάς, γιατί ας μην 

ξεχνάμε, η μεγαλύτερη χαρά και επιτυχία 

έρχεται όταν οι μαθητές ξεπερνούν τους 

δασκάλους τους.  

 



 

Στη συνέχεια απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα  στον απερχόμενο καθηγητή του Τ.Ε.Ι. 

Λάρισας κ. Γεώργιο Κολλάτο  από τον ιδρυτή του Τμήματος κ. Κακαρά Ιωάννη, για την 

πολύτιμη προσφορά του στο Τμήμα. Ο κος Κακαράς αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη 

σημαντική συμβολή του κου Κολλάτου όλα τα χρόνια από την Ίδρυση του Τμήματος. Με 

έκδηλη συγκίνηση, ο κος Κολλάτος ευχαρίστησε τους συναδέλφους αλλά κύρια τους 

φοιτητές που αποτελούν "το σημαντικότερο στοιχείο και το μέλλον του Τμήματος".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

τους από τους κ.κ. Καθηγητές του εν λόγω Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. Οι 35 νέοι πτυχιούχοι είναι οι 

παρακάτω: 

Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Αμπατζής Ευάγγελος, Ασούτη Γεωργία, Βογιατζή Σταυρούλα - 

Μαρία, Γιαννακού Ιωάννης, Δανιηλίδου Ευφροσύνη, Διανέλης Χρήστος, Εμίν Χασάν, Ζάχος 

Γεώργιος, Θεολόγος Ιωάννης, Καρατσιώρης Κωνσταντίνος, Κυπραίου Ελπίδα, 

Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Μακαρίδης Χαράλαμπος, Μίτη Παντελή, Μουστάκας 

Απόστολος, Μπόθος Ιωάννης, Μπουργιώτης Άγγελος, Νικάκη Αντιγόνη, Ντούβλη Βασιλική, 

Παγωνιάδη Βασιλική, Παλαιολόγου Ευφροσύνη, Πάνος Δημήτρης, Παπαδήμα Ελένη, 

Παπαθανασίου Αλέξανδρος, Πέρδικα Αθηνά, Πετρίδης Βασίλειος, Ριζογιάννης 

Κωνσταντίνος, Σεϊντίνι Ίρης, Σιδέρη Αργυρώ, Τσιφτσής Αθανάσιος, Φίλια Μαρία, Φώτο 

Ράντο, Χαμήτ Αλή, Ψαράκη Χριστίνα. 

 

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

οξιάς, την οποία σχεδίασε πρωτότυπα ο κ. Δ. Λαμπούδης, και υλοποίησαν οι συνεργάτες - 

μέλη ΕΡΔΙΠ κ. Γεράσιμος Μπόθος και Αλέξης Γαλαγάλας, και τα οποία προσφέρθηκαν 

στους αποφοίτους.  

 



 
 

 

 

Τιμήθηκαν επίσης, από την οικεία Επιτροπή πτυχιακών εργασιών του τμήματος οι 

σπουδαστές οι οποίοι απέσπασαν αριστεία για τις άριστες πτυχιακές τους εργασίες : 

Καρατσιώρης Κωνσταντίνος για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: "Σχεδιασμός και βελτίωση 

της Μελισσοκομικής Κυψέλης" (επιβλέπων: κ. Αθανάσιος Μπάμπαλης) – σχεδιαστική και 

κατασκευαστική εργασία. 

Μπόθος Ιωάννης, για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός και κατασκευή ξύλινων 

μπουκαλιών για την ωρίμανση του κρασιού» (επιβλέπων: κ. Σωτήριος Καραστεργίου) - 

μελετητική, σχεδιαστική και κατασκευαστική εργασία. 

Παγωνιάδη Βασιλική και Γιαννακού Ιωάννης  για την πτυχιακή εργασία με τίτλο: 

«Τεχνολογία κατασκευής ξύλινων ραμπών για Skateboard» (επιβλέποντες: κ. Γεώργιος 

Νταλός και Μιχάλης Σκαρβέλης) -  σχεδιαστική και κατασκευαστική εργασία. 

 

 

Στο σημείο αυτό τερματίστηκε η τελετή με θερμές ευχές στους αποφοίτους, αναμνηστικές 

φωτογραφίες και μπουφέ που ήταν χορηγία της TOP CRAFT.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                 


