Ορκομωσία ΣΤΕΓ

Στις 19 Νοεμβρίου 2010 η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας πραγματοποίησε την
τελετή Αποφοίτησης και Ορκωμοσίας
για τα δύο Τμήματα της, το Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής και το Τμήμα Βιολογικών,
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας.
Κατά την τελετή απεμενήθηκαν 146 τίτλοι αποφοίτησης και για τα δύο Τμήματα,
σε απόφοιτους που ολοκλήρωσαν τις
σπουδές τους κατά το διάστημα από το

Μάιο του 2009 μέχρι τον Οκτώβριο του
2010. Το 35% των αποφοίτων προέρχεται
από το Νομό Ηρακλείου, το 23% από την
υπόλοιπη Κρήτη (περίπου ίσα κατανεμημένο στους τρείς Νομούς), το 18% από την
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το 8% από
τα Νησιά του Αιγαίου και το 15% από όλη
την υπόλοιπη Ελλάδα. Μια απόφοιτος
προέχεται από την Κύπρο.
Στην Ορκωμοσία εκτός από τους απόφοιτους και τη Διοίκηση της Σχολής, πα-

ρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, ο υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Kεγκέρογλου, ο Γενικός Γραμματέας
του ΤΕΙ Κρήτης κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης,
αντικαθιστώντας τον Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Ευάγγελο Καπετανάκη, ο οποίος
λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δε μπόρεσε να παρευρεθεί στη εκδήλωση, οι Εκπαιδευτικοί της Σχολής Τεχνολογίας
Γεωπονίας και εκπαιδευτικοί από τα άλλα
Τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων, του Δήμου Ηρακλείου
κ.λπ. και περισσότεροι από 500 συγγενείς
και φίλοι των αποφοίτων.
Οι δύο πρώτοι σε βαθμολογία απόφοιτοι κ.κ. Γεώργιος Παναγιωτάκης τμήματος
Φυτικής Παραγωγής και Ιωάννης Μαρής
Τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ, εκφώνησαν τον όρκο
σε κλίμα έκδηλης συναισθηματικής φόρτισης και συγκίνησης και όλοι οι απόφοιτοι
επανέλαβαν τα λόγια με τα οποία τερμάτισαν την φοιτητική τους πορεία και άνοιξαν
το δρόμο προς την επαγγελματική τους
αποκατάσταση, που είναι και η επισφράγιση των προσπαθειών και η εκπλήρωση
των στόχων τους. Οι Προϊστάμενοι των
Τμημάτων απένειμαν τα πτυχία στους πρωτεύσαντες σπουδαστές και τους παρέδωσαν
βραβεία – αναμνηστικά, προσφορά του Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων. Επίσης, στους
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του Δρ. Μιχάλη Παπαδημητρίου

πέντε πρωτεύσαντες κάθε Τμήματος δόθηκαν βραβεία, ένα ανάτυπο του βιβλίου
«Ασθένειες της Τομάτας» των Καθηγητών
κ.κ. Ν. Μαλαθράκη, Δ. Γκούμα και Α. Αυγελή.

Ο Διευθυντής της Σχολής Δρ. Γκούμας
Δημήτριος ήταν ο κεντρικός ομιλητής και
μεταξύ των άλλων τόνισε «Όλα τα μέλη
της Σχολής καβάλαμε άοκνη, άδολη και
αμέριστη προσπάθεια να σας μεταφέρουμε
την αγάπη, τη γνώση, την εμπειρία και το
πάθος μας για την Επιστήμη της Γεωπονίας.
Είμαι σίγουρος ότι καταφέραμε να σας
μπολιάσουμε με τα «καλά μικρόβια», της
διαρκούς μάθησης και της κριτικής σκέψης,
του αυτοσεβασμού και του αλληλοσεβασμού, της αγάπης τόσο προς τους συνανθρώπους μας όσο και για το περιβάλλον,
στοιχεία απαραίτητα, κατά την ενασχόλησή
σας από δω και μπρος με την Επιστήμη της
Γεωπονίας. Θέλω να πιστεύω ότι σας βοη-

θήσαμε, δουλέψαμε μαζί να αναπτύξετε τη
δική σας κρίση με συναίσθηση της ευθύνης, αλλά και με γνώση ώστε να αποκτά
βαρύτητα ο λόγος σας. Πιστέψτε με, όλα
αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί δεν αλλάξατε μόνο εσείς, μαζί με σας αλλάξαμε
και μείς, με τον καλό ή τον κακό σας λόγο,
με τις υποδείξεις, τις αντιρρήσεις και τις παραινέσεις, θέλω να πιστεύω ότι όλοι, όλο
και γινόμαστε καλύτεροι, επαρκέστεροι,
αποδοτικότεροι. Από καρδιάς σας εύχομαι
να ευοδωθούν τα όνειρα, οι προσδοκίες
και οι επιθυμίες σας. Μην ξεχνάτε πως,
πρώτα ο Θεός, αρκετοί από εμάς θα είμαστε για αρκετά ακόμη χρόνια εδώ για να
σας δώσουμε ότι σας χρωστάμε και να μας
επιστρέψετε αυτό που μας αναλογεί. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας, να έχετε
Υγεία και Ευτυχία, Υπομονή και Επιμονή,
Υπευθυνότητα και Συνέπεια, Οράματα και
Αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάτε πως τίποτα
δεν χαρίζεται αλλά κατακτιέται. Καλή σταδιοδρομία».
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Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Φ.Π. Δρ. Παπαδημητρίου Μιχάλης και ο Προιστάμενος του ΒΙΟΘΕΚΑ κ.
Δρ. Μαρκάκης Γεώργιος, καλοσώρισαν
τους απόφοιτους και τους ευχήθηκαν καλή
σταδιοδρομία. Χαιρετισμό και σύντομη
ομιλία απηύθηναν στους απόφοιτους, ο
Γενικός Γραμματέας του ΤΕΙ Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου Βασίλης, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλέιου
κ. Σαρρής Νώντας και ο Πρόεδρος της
Ένωσης Πτυχιούχων Τεχνολόγων Γεωπόνων κ. Σταματάκης Δημήτρης.
Στην επιτυχή διοργάνωση της ορκωμοσίας, συνέβαλε το Εργαστήριο Διαχείρησης
Στερεών Υπολλειμάτων
και Υγρών Αποβλήτων
με Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή, Δρ.
Μανιό Θρασύβουλο καθώς και οι Γραμματείς
των Τμημάτων.
Αίσθηση δημιούργησε η ιδιαίτερη μνεία
και η ενός λεπτού σιγή
που έγινε για την άτυχη
αλλά εκλεκτή απόφοιτο
Ιωάννα Καρή, η οποία

λίγες μέρες μετά την αποφοίτησή της, άφησε την
τελευταία της πνοή στην
άσφαλτο, θύμα τροχαίου. Τον τίτλο παρέλαβε πολύ συγκινημένη
η αδερφή της.
Η Σχολή αποχαιρετώντας τους απόφοιτους,
τους ευχαρίστησε για την
μαζική προσέλευση και
συμμετοχή τους στην τελετή, από όλα τα μέρη
της Ελλάδας και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία και εκπλήρωση
των επαγγελματικών τους προσδοκιών και
στόχων. Ακολούθησε δεξίωση με φαγητό
και ποτό για όλους στον ανοικτό χώρο έξω
από το νέο αμφιθέατρο του ΤΕΙ.

