
Κ
άποιοι
ψάχνουν τη
γνώση και
κάποιοι

άλλοι μια νέα
επαγγελματική
διέξοδο. Τί σκέφτεται
κάποιος που
αποφασίζει να
(ξανα)σπουδάσει  και
τί προσδοκίες έχει; 

Πρόκειται για αλλαγή ε-
παγγελματικής πορείας ή
για ένα χόμπι στο οποίο ό-
μως δίνεις εξετάσεις, και
παίρνεις απουσίες; Πόσο
εύκολο είναι να ξαναπιά-
νεις τα βιβλία μετά από τό-
σα χρόνια; Η ΑΛΗΘΕΙΑ
μίλησε με συμπολίτες μας
που αποφάσισαν να (ξανα)
γίνουν φοιτητές, και επέλε-
ξαν το ΤΕΙ σχεδιασμού
ξύλου και επίπλου
(Σ.Τ.Ξ.Ε.) της πόλης μας.

Το τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. έχει
καταφέρει να είναι ένα
πολύ δυναμικό τμήμα που
προφανώς η φήμη του πρ-
οηγείται του ονόματός του.
Κάθε χρόνο δίνουν κατα-
τακτήριες και περνάνε άνθ-
ρωποι με πολύ διαφορετι-
κές επαγγελματικές πο       ρ-
είες, που κάπου πήρε το αυ-
τί τους ότι υπάρχει ένα πολύ
ενδιαφέρον ΤΕΙ που αξίζει
κάποιος να παρακολουθή-
σει. Αποφασίσαμε λοιπόν
να μάθουμε πώς είναι να
ξαναγίνεσαι φοι τητής  από
ανθρώπους που ενώ έχουν
ήδη επιτυχημένες επαγγε-
λματικές πορείες πήραν
την απόφαση να ξανασπου-
δάσουν.

Ο κ. Παναγιώτης Τσε-
κούρας είναι τοπογράφος
μηχανικός στην τεχνική
υπηρεσία του Δήμου.
Συναντιόμαστε στις εγκα-
ταστάσεις του Σ.ΤΞ.Ε. λίγο
πριν μπει για μάθημα. Θέλει
να μοιραστεί μαζί μας μια ι-
στορία για τον φιλόσοφο
Δημόκριτο, που αποδεικ-
νύει την αξία της τέχνης της
ξυλοκατασκευής. 

«Ένας από τους καλύτε-
ρους μαθητές του Δημόκρι-
του ήταν ο Πρωταγόρας, ο
μετέπειτα  σημαντικός
φιλόσοφος. Πριν από αυτό
όμως ο Πρωταγόρας ήταν
αχθοφόρος. Είχε φτιάξει
λοιπόν για τις ανάγκες της
δουλειάς του ένα ξύλινο
φορείο. Μια μέρα ο Δημό-
κριτος βγήκε από τα τείχη
της πόλης, είδε τον  Πρω-
ταγόρα και εντυπωσιά-
στηκε από την ξύλινη κα-
τασκευή που είχε φτιάξει
και  που ονομαζόταν τύλη.
Ζήτησε λοιπόν από τον Πρ-

ωταγόρα αν και αχθοφόρ-
ος, να γίνει μαθητής του
γιατί  θεώρησε ότι μόνο έ-
νας πολύ έξυπνος άνθρω-
πος θα μπορούσε να φτιά-
ξει αυτήν την ξύλινη κατασ-
κευή».

Εκτίμησε δηλαδή, μας εξ-
ηγεί ο κ. Τσεκούρας, έναν
τεχνίτη του ξύλου τόσο
πολύ, που τον επέλεξε να
γίνει μαθητής του. Αυτό και
μόνο λέει πολλά. Στην ε-
ρώτησή μας πώς έμαθε για

το Σ.Τ.Ξ.Ε. μας απαντάει ό-
τι το έναυσμα του δόθηκε ό-
ταν του ανατέθηκε μια με-
λέτη για τη δουλειά του. Για
την ολοκλήρωση της μελέ
της θα έπρεπε να έχει ι-
διαίτερες και εξειδικευμέ-
νες γνώσεις για το ξύλο, κά-
τι που αν και μηχανικός δεν
διδάχτηκε στο Πο
λυτεχνείο.  Έτσι ψάχνοντας
να μάθει ορισμένες λεπτο-
μέρειες έμαθε για το τμήμα
που μπορούσε εντέλει να
του προσφέρει και επιπ-
λέον γνώσεις για τη δου-
λειά του. 

Επομένως δεν πρόκειται
για αλλαγή επαγγελματικής
πορείας του τονίζουμε.
«Όχι, πιο πολύ ήρθα για τις
γνώσεις και για την εμπει-
ρία. Βέβαια δεν αποκλείω
και τίποτα. Άλλωστε είμαι
της γνώμης ότι όσο περισ-
σότερες γνώσεις έχει κα-
νείς τόσο πιο εύκολο είναι
να βρει δουλειά. 

Η επόμενη μας ερώτηση
είναι πόσο δύσκολο είναι
για κάποιον να ξαναμπεί
στη διαδικασία του διαβά-
σματος και των εξετάσεων.
Πέσαμε όμως σε περίπτω-
ση ανθρώπου που με τον έ-
ναν ή με τον άλλο τρόπο
(μεταπτυχιακά, αγγλικά)
πάντα έδινε εξετάσεις.
Οπότε δεν δυσκολεύτηκε
να στρωθεί στο διάβασμα
για τις κατατακτήριες εξ-
ηγεί.  Θέλω να μάθω τι είναι
αυτό που κάνει το ΣΤΞΕ τό-
σο ελκυστικό. «Τα σχεδια-
στικά προγράμματα  έχουν
μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά
και το ελεύθερο σχέδιο

είναι κάτι που δεν είχα δι-
δαχθεί και μου αρέσει. Το
αντικείμενο είναι ευρύ και
το πρόγραμμα πολυποίκιλο
μου εξηγεί, οπότε είναι
πολλά αυτά που το κάνουν
ελκυστικό». 

Τέλος του ζητάμε ένα
σχόλιο για όσους σκέφτον-
ται να αλλάξουν αντικείμε-
νο εργασίας και να ξανα-
καθίσουν στα φοιτητικά
έδρανα. «Το προτείνω ανε-
πιφύλακτα μας λέει. Εκτός

από την απόκτηση γνώσεων
είναι και μια δημιουργική α-
πασχόληση, κάτι που δεν θα
μπορούσα, κατά τη γνώμη
μου, να βρω εύκολα στην
Καρδίτσα.

Ο επόμενος φοιτητής του
ΤΕΙ που συναντήσαμε είναι
ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, 49
ετών  απόστρατος αξιωμα-
τικός της Πολεμικής Αερο-
πορίας που αποφάσισε με-
τά τη συνταξιοδότηση να
κάνει το χόμπι του επάγγε-
λμα. «Ασχολιόμουνα ερασι-
τεχνικά με το έπιπλο σαν
χόμπι. Έφτιαχνα πράγματα
για εμένα και για τους φί λο-

υς μου. Ντουλάπια, κου-
ζίνες και διάφορα άλλα.
Έτυχε λοιπόν επειδή είχα
φίλους από το τμήμα  να δω
τα εργαστήρια της σχολής
και εντυπωσιάστηκα από τα
μηχανήματα  που διέθεταν
και γενικότερα από τις υπο-
δομές» μας εξηγεί. 

Άρα θα μπορούσαμε να
πούμε ότι πρόκειται και για
αλλαγή επαγγελματικής πο-
ρείας του λέμε. «Ο,τι πρ-
οκύψει… Στο μέλλον κα-
νείς δεν ξέρει. Γιατί όχι; Η
αλήθεια είναι ότι ασχο-
λούμαι με πολλά πράγματα
αλλά επειδή έχω και δυο
παιδιά που σπουδάζουν αυ-
τή τη στιγμή, δεν ξέρεις τι α-
νάγκες μπορεί να πρ-
οκύψουν. Άλλωστε πρόκει-
ται για ένα επάγγελμα που
παρά την κρίση στέκεται
ακόμα. Το κέρδος για μια
κατασκευή κουζίνας για
παράδειγμα φτάνει και το
400%» μας εξηγεί». 

Στις εξετάσεις που έδω-
σε για να περάσει στο τμήμα
υπήρξε μας λέει ένας
βαθμός δυσκολίας, περισ-
σότερο λόγω του ανταγωνι-
σμού μια και κάθε χρόνο πε-
ρνάνε μόνο 4 άτομα, αλλά
αξίζει τον κόπο. Και συστή-
νει σε όσους σκέφτονται
μια επαγγελματική αλλαγή
να το τολμήσουν. 

Ο τελευταίος από τους φ-
οιτητές του Σ.Τ.Ξ.Ε. που
διαλέξαμε για να μας μιλή-
σει δεν είναι συμπολίτης
μας αλλά κατάγεται από τα
Τρίκαλα. Ο κ. Αχιλλέας
Κουτελίδας είναι εκπαιδευ-
τικός φυσικής αγωγής στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Έμαθε για το ΤΕΙ της Κα-
ρδίτσας εντελώς τυχαία
ψάχνοντας στο Internet.
Είχε βέβαια το μικρόβιο
από μικρός, όπως μας λέει,
αφού ασχολιόταν  με ξυλο-
κατασκευές. «Όταν κατά-
λαβα ότι υπάρχει τεράστιο
θεωρητικό υπόβαθρο στο
αντικείμενο, αποφάσισα να
δώσω εξετάσεις». Όπως
μας εξηγεί του έχουν μείνει
μόνο τέσσερα μαθήματα για
πτυχίο, ενώ τα τελευταία
τρία χρόνια πηγαινοέρχεται
από τα Τρίκαλα, καμιά φο-
ρά και δυο φορές την
ημέρα. 

Από τα λεγόμενά του κα-
ταλαβαίνουμε ότι έχει με-
ράκι για το αντικείμενο αλ-
λά ο ίδιος μας λέει ότι είναι
και η σχολή. «Μπαίνοντας
βρήκα τεράστια υλικοτεχνι-
κή υποδομή, ένα πλήρως ε-
ξοπλισμένο ξυλουργείο και
ένα πρόγραμμα σπουδών
που καλύπτει τα πάντα.
Αυτό που μου έκανε με-
γαλύτερη εντύπωση είναι ό-
τι όταν ήρθα για πρώτη φο-
ρά στη σχολή, μου θύμισε τα
campus του Αμερικανικού
Πανεπιστημίου που έκανα
το μεταπτυχιακό μου. Δεν
πίστευα ότι θα υπάρχει κάτι
τέτοιο στην Καρδίτσα», μας

εξηγεί. 

Στην ερώτησή μας αν πρ-
όκειται για χόμπι ή για ένα
επάγγελμα που σκέφτεται
αν ακολουθήσει μας απαν-
τάει. «Θα το έλεγα οργανω-
μένο χόμπι. Για μένα ήταν ό-
νειρο ζωής. Είναι και
ψυχοθεραπεία. Έχω στήσει
ήδη ένα μικρό ξυλουργείο
και σκοπεύω να ασχοληθώ
συστηματικά. Αν καταλήξει
όλο αυτό να γίνει δεύτερο
επάγγελμα θα είναι καλο-
δεχούμενο. 

Μας λέει ακόμα ότι διά-
βασε πολύ για να μπει στη
σχολή, αφού πρόκειται για
ένα τελείως άγνωστο γνω-
στικό αντικείμενο γι’ αυτόν.
Τέλος στο ερώτημα τι
συμβουλεύει κάποιον που
σκέφτεται την αλλαγή ε-
παγγελματικής πορείας και
την επιστροφή στα θρανία
μας λέει  «Πρέπει να είσαι
αποφασισμένος και να δι-
αθέσεις χρόνο είτε τον
έχεις είτε όχι. Εγώ ήμουν α-
ρκετά προσηλωμένος γιατί
το ΤΕΙ έχει εργασίες και
project και πολύ δουλειά…
Παρότι όμως υπάρχουν
τεχνικές δυσκολίες το προ-
τείνω σίγουρα σε όσους εν-
διαφέρονται.
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Καρδιτσιώτες και όχι μόνο  που αποφάσισαν να επιστρέψουν στα πανεπιστημιακά έδρανα. - Το
τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε. της Καρδίτσας προσελκύει κάθε χρόνο καινούριους φοιτητές όλων των ηλικιών

Χαράσσουν νέα πορεία…

Ο Γιώργος Αλεξάκης Ο Παναγιώτης Τσεκούρας

Ο Αχιλλέας Κουτελίδας εν ώρα μαθήματος στο πρώτο θρανίο 

Χθες οι μάσκες έπεσαν στο ελληνικό
κοινοβούλιο. Δεν είχαμε καμία αμφι-
βολία για το αντίθετο βέβαια. 

Οι βουλευτές της ΝΔ του νομού μας
υπέγραψαν, με την κοινοβουλευτική τους
ψήφο στην χθεσινή (28/3) ονομαστική
ψηφοφορία που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ
(και 2 ανεξάρτητοι βουλευτές) για σχετι-
κή με το σχέδιο «Αθηνά» τροπολογία, την
καταδίκη και κατάργηση του ΤΕΙ Δασο-
πονίας και την υποβάθμιση του Ξύλου και
Επίπλου. Οι τρεις υπερψήφισαν την τρο-
πολογία για το σχέδιο κι  ο ένας απείχε, α-
νοίγοντας κι αυτοί το δρόμο για την κα-
τάρτιση του Προεδρικού Διατάγματος
που θα ενέχει και τις σχετικές αλλαγές
στον εκπαιδευτικό χάρτη. 

Κρίμα τις αλλεπάλληλες συναντήσεις
και τις συσκέψεις, κρίμα τις επιστολές
και τις δηλώσεις. Στο δια ταύτα, υπέκ-
υψαν στην κομματική πειθαρχία του Σα-
μαρά και έβαλαν το χεράκι τους στην
υποβάθμιση και βαθμιαία απομάκρυνση

του παραρτήματος του ΤΕΙ Θεσσαλίας
από την Καρδίτσα. Συναίνεσαν στο «α-
καδημαϊκό έγκλημα» που αποτελεί το
σχέδιο για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Κάθε μέρα που περνάει ο τόπος μας
βυθίζεται στην απομόνωση και την κοινω-
νική εξαθλίωση. Η απομάκρυνση του αξι-
όλογου Τμήματος Δασοπονίας στο… Κα-
ρπενήσι, για το χατήρι, μάλιστα, του γιού
της Μπακογιάννη που είναι δήμαρχος ε-
κεί, είναι το κερασάκι στη τούρτα για την
πλήρη υποβάθμιση του νομού μας. 

Οι βουλευτές της ΝΔ, εκτός απ’ το να
πηγαίνουν σε συνεστιάσεις, γάμους και
μνημόσυνα, με περισσή υποκρισία κά-
νουν ερωτήσεις στη βουλή και ασχο-
λούνται με τοπικής φύσης ζητήματα ενώ
την ίδια ώρα έχουν στηρίξει/ψηφίσει όλα
τα μέτρα που υπονομεύουν τη ζωή αυτού
του τόπου και προκαλούν, τις περισσότε-
ρες φορές, αυτά τα ζητήματα. Έχουν
στηρίξει τη μείωση μισθών, συντάξεων,
την απελευθέρωση των απολύσεων, τη

διάλυση των ΟΤΑ, την περιφρόνηση των
αγροτών, τη διάλυση της Παιδείας και της
Υγείας το κούρεμα των μικρο-ομολο-
γιούχων, την οικονομική καταστροφή της
Κύπρου.

Τους καλούμε να αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ
ΕΚΜ μαζί με την κοινωνία να παλέψουν
για τα αυτονόητα που χάνονται εξαιτίας
της πολιτικής τους και να σταματήσουν
να εκμεταλλεύονται το γονάτισμα της
Κύπρου για να επιτεθούν στην αξιωματική
αντιπολίτευση. 

Δεν χρειαζόμαστε εκπροσώπους στο
ελληνικό κοινοβούλιο που συναινούν
στην καταστροφή της χώρας και της κοι-
νωνίας. Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ καλεί όλους
τους Καρδιτσιώτες να πάρουν μέρος στις
αντι-κυβερνητικές, αντι-μνημονιακές
διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις των ερ-
γαζομένων, των ανέργων, των αγροτών
που θα οργανωθούν το επόμενο διάστημα
και στο νομό μας. Να τους διώξουμε επι-
τέλους από πάνω μας!

Οι μάσκες έπεσαν
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Καταγγέλουμε τους βουλευτές της ΝΔ για την κατάργηση του ΤΕΙ Δασοπονίας

και την υποβάθμιση του Ξύλου κ Επίπλου. - ΨΗΦΙΣΑΝ την τροπολογία για το σχέδιο «Αθηνά»!


