
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Τ ο περασμένο Σάββατο έκλεισε τα
δεκαέξι του χρόνια, όμως από τον
προηγούμενο Σεπτέμβρη και σε

ηλικία μόλις 15 ετών κατάφερε να εξα-
σφαλίσει θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Εικαστι-
κών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Πρόκει-
ται για τον Μιχάλη Λεοντίου Ψαρά, μαθη-
τή της Β' τάξης του
Λυκείου Βεργίνα
στη Λάρνακα, ενός
παιδιού που διακρί-
νεται για το ταλέντο
του στη ζωγραφική
και όχι μόνο. Στο
σχολείο είναι άρι-
στος μαθητής, ενώ
παράλληλα ξεχωρί-
ζει για τη σεμνότητα και την ευγένειά του,
όπως αποκαλύπτει ο διευθυντής του Λυ-
κείου του, Θεοχάρης Μασούρας.

Ο περήφανος πατέρας του Μιχάλη, ο κ.
Λεόντιος, μας μίλησε για την μεγάλη επι-
τυχία του παιδιού του. Εξήγησε ότι ο γιος
του ζωγράφιζε από μικρή ηλικία και πα-
ρακολουθούσε μαθήματα ζωγραφικής.

Όταν τελείωσε την Α' Λυκείου ενημερώ-
θηκε για τη διαδικασία που ακολουθείται
για εισδοχή στο τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ και απο-
φάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Έτσι,
τον περασμένο Ιούνιο απέστειλε στην
Ελλάδα το απολυτήριο του Γυμνασίου και
δείγμα της δουλειάς του, καθώς για τον συ-
γκεκριμένο κλάδο, το Πανεπιστήμιο δίνει
τη δυνατότητα και σε απόφοιτους του γυ-

μνασιακού κύκλου
να υποβάλουν συμ-
μετοχή, με την προ-
ϋπόθεση να έχουν
κάποια ιδιαίτερη
καλλιτεχνική προ-
διάθεση ή αλλιώς
ταλέντο. 

Αυτή την πρώτη
δοκιμασία την πέ-

ρασε με ευκολία. Τα έργα του Μιχάλη έτυ-
χαν θετικής αξιολόγησης και έτσι προκρί-
θηκε για να λάβει μέρος στις εισιτήριες εξε-
τάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών. Όπως μας
είπε ο ίδιος, μαζί με την μαμά του ταξίδε-
ψαν στη Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις διήρ-
κησαν τρεις μέρες, από 5 εώς 8 Σεπτεμ-
βρίου. Συνολικά έλαβαν μέρος πέραν των
700 υποψηφίων. Οι 128 εξασφάλισαν θέ-
ση. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα που ανακοινώθηκαν στις 17 Οκτω-
βρίου, και ο δικός μας Μιχάλης, από τους
μικρότερους αν όχι ο νεαρότερος επιτυ-
χόντας. 

«Βλέπαμε το ταλέντο του», σημείωσε ο
κ. Λεόντιος, προσθέτοντας ότι αυτός ήταν
και ο λόγος που θέλησαν να τον αφήσουν
να μπει σε μια τέτοια διαδικασία από τόσο
μικρή ηλικία. Εξήγησε πως - δικαιολογη-
μένα - ολόκληρη η οικογένεια αισθάνεται
περήφανη και πως εκείνο που απομένει
τώρα, είναι να τελειώσει ο Μιχάλης το σχο-
λείο και τον στρατό για να ακολουθήσει τα
όνειρά του.

Για τον Μιχάλη μίλησε στον «Φ» και ο δι-
ευθυντής του Λυκείου Βεργίνα. Ενός σχο-
λείου που, όπως φαίνεται, μπορεί να απα-
σχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας όχι
μόνο όταν οι μαθητές του πιάνονται στα
χέρια (όπως έγινε πριν από μερικές βδο-
μάδες) αλλά και όταν πετυχαίνουν τόσο
σπουδαίες διακρίσεις. «Είμαι ιδιαίτερα πε-
ρήφανος που γνώρισα αυτό το παιδί» είπε
ο κ. Μασούρας και τόνισε ότι πρόκειται για
έναν νέο «σεμνό, ταπεινό, με έμφυτη ευ-
γένεια». Επισήμανε δε, ότι ο Μιχάλης εί-
ναι και άριστος μαθητής, μιας και ολοκλή-
ρωσε την Α' Λυκείου με 19 12/14. Όσο για
τη θέση που εξασφάλισε στο ΑΠΘ, ο κ. Μα-
σούρας είπε χαρακτηριστικά ότι «τόσα χρό-

νια στα σχολεία δεν
μου έτυχε ποτέ ξα-
νά ένας 15χρονος
μαθητής να πάρει
θέση στο Πανεπι-
στήμιο», υποδει-
κνύοντας ότι το
σημαντικότερο από
όλα ήταν πως ο Μι-
χάλης τόλμησε να δο-
κιμάσει και, «Έκανε πε-
ρήφανο ολόκληρο το σχο-
λείο και είμαστε σίγουροι ότι θα
πετύχει ακόμα πιο σπουδαία πράγματα»,
κατέληξε ο διευθυντής του Λυκείου.

ΤΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Κ αταρρακτώδεις βροχές, ισχυροί άνεμοι,
μαυρισμένος ουρανός. Σκηνικό ασυνήθι-
στο για τα κυπριακά δεδομένα, ειδικά για

μήνα Νοέμβριο. Κι όμως οι συνθήκες που επηρεά-
ζουν την Κύπρο από το Σάββατο ήταν εντονότε-
ρες, ενώ τα ίδια δεδομένα αναμένεται να επικρα-
τήσουν και σήμερα. Χθες λίγο πριν από το μεσημέ-
ρι, το χειμωνιάτικο πέπλο απλώθηκε σε όλες τις
επαρχίες. Το αρχικό ψιλάχισμα μετατράπηκε νω-
ρίς το απόγευμα σε καταιγίδα, πιάνοντας εξ απί-
νης πολύ κόσμο, ενώ οι πιο «διαβασμένοι» άνοιξαν

τις ομπρέλες τους. Στα σπίτια,
άνοιξαν άρον-άρον οι ντουλά-
πες και βγήκαν τα πουλόβερ και
τα παλτά. Με την πάροδο του
χρόνου οι δρόμοι γέμισαν με νε-
ρό και όλα θύμιζαν μέρες Ια-
νουαρίου, παρά Νοεμβρίου. 

Πάντως, οι ίδιες καιρικές συν-
θήκες, ίσως και πιο έντονες,

σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας αναμένεται να επικρατήσουν και σήμε-
ρα. Ο καιρός αναμένεται να είναι πάλι συννεφια-
σμένος, ενώ προβλέπονται ακόμη και χιόνια ή χιο-
νόνερο στις υψηλότερες παρυφές του Τροόδους.   

Η θερμοκρασία από χθες βρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση. Σε όλες τις επαρχίες ο υδράργυρος κινήθη-
κε σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή
επίπεδα. Συγκεκριμένα χθες οι θερμοκρασίες που
καταγράφηκαν ήταν 16 βαθμοί στο εσωτερικό, 18
στα παράλια και 6 στα υψηλότερα ορεινά, ενώ η κα-
νονική για την εποχή είναι γύρω στους 23 στο εσω-
τερικό και στα παράλια και στους 14 στα ορεινά. 

Βελτίωση του καιρού προβλέπει η Μετεωρολογι-
κή Υπηρεσία από αύριο. Ο καιρός από την Τετάρτη θα
μετατραπεί από κυρίως συννεφιασμένος σε μερικώς
συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφια-
σμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μεμο-
νωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημει-
ώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο και την Πέμπτη, ενώ
την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει πτώση.

Άνοιξαν 
οι ομπρέλλες
και βγήκαν
τα παλτά από
τα ντουλάπια

Έβρεχε ασταμάτητα  χθες σε όλες τις επαρχίες

Χειμώνας και σήμεραΜα έδιναν λουκούμια
και οι προηγούμενοι

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

EINAI ΓΕΓΟΝΟΣ ότι τα επιδόματα και γενικά οι σπατά-
λες του κράτους, δεν είναι μόνο της σημερινής κυβέρ-
νησης, πάνε από γενιά σε γενιά σαν να είναι πολύ φυ-
σιολογικά και δεν πρέπει να τα αγγίζει κανένας. Το επί-
δομα «καλής διαγωγής» για παράδειγμα, που εισπράτ-
τουν οι αστυνομικοί ή το επίδομα «πολιτικής περιβολής»
ή τα επιδόματα εξωτερικού, ήταν πάντα στους προϋπολο-
γισμούς. Ίσως φταίμε και οι δημοσιογράφοι, όπως και οι
βουλευτές, που δεν δίναμε σημασία τα προηγούμενα
χρόνια. Αλλά, αυτό δεν μπορεί να αποτελεί σήμερα σο-
βαρή δικαιολογία για να αφήνει και η παρούσα κυβέρ-
νηση να διαιωνίζεται το φαινόμενο. Επί προηγούμενων
κυβερνήσεων δεν είχαμε τα οικονομικά προβλήματα
που έχουμε σήμερα. Δεν ασχολούμαστε με τα επιδόματα
και τις σπατάλες σήμερα γιατί ξαφνικά ήρθε μια εξ ου-

ρανού φώτιση και βρήκαν πολ-
λοί ευκαιρία να πλήξουν την κυ-
βέρνηση. Ασχολούνται αναγκα-
στικά σήμερα γιατί όλοι προσπα-
θούν να βρουν τρόπους εξοικο-
νόμησης για να σωθεί ο τόπος,
όχι για να σωθεί μια κυβέρνηση.
Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος
έλεγε χτες το πρωί ότι πολλά από
τα επιδόματα τα έδινε και η κυ-
βέρνηση Κληρίδη, ενώ ο βου-
λευτής του κυβερνώντος κόμμα-
τος Γιάννος Λαμάρης, δήλωνε ότι
«περάσαμε και άλλες κρίσεις και
δεν είδαμε καμία Κυβέρνηση να
παραιτείται το 2000 γιατί υπήρ-
χε κρίση, ούτε είδαμε καμία κυ-
βέρνηση να παραιτείται μετά τη
σφαγή του Κύπριου πολίτη από
το χρηματιστήριο». Πράγματι,
δεν είδαμε την κυβέρνηση Κλη-

ρίδη να κόβει τα σπάταλα επιδόματα, ούτε την είδαμε να
παραιτείται. Αλλά αυτή είναι μια ιστορική διαπίστωση,
που δεν έχει καμιά σχέση με όσα συμβαίνουν σήμερα.

Κάθε φορά που τίθεται στο τραπέζι του διαλόγου μια
υποχρέωση ή μια ιδέα για τη σημερινή κυβέρνηση, δεν
μπορούμε να σκεφτόμαστε τι έκανε η κυβέρνηση Κληρί-
δη πριν δέκα χρόνια. Σήμερα, που κινδυνεύει η Κύπρος
να ακολουθήσει τα δράματα της Ελλάδας, να μπει στο
μηχανισμό στήριξης και να μας επιβάλλει η Μέρκελ κι ο
Σαρκοζί και ο Όλι Ρεν (και προπάντων ο Ντάουνερ!) πώς
θα διαχειριστούμε τον τόπο μας, το μόνο που έχει σημα-
σία είναι να επανεξεταστούν όλες οι σπατάλες και να πε-
ριοριστούν. Δεν είναι λογικό στις σημερινές συνθήκες,
να καταθέτει η κυβέρνηση στον κρίσιμο προϋπολογισμό
του 2012, κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων για επιδό-
ματα, οδοιπορικά, υπερωρίες, ωφελήματα δηλαδή πάνω
από τους μισθούς, χωρίς να υπάρχει καμιά προσπάθεια
περιορισμού τους και να περιμένει ότι θα σωθεί η οικο-
νομία, μόνο αν αυξηθεί ο ΦΠΑ από το 15% στο 17%.
Δεν μπορεί να ζητά έγκριση €570.000 για αγορά τεσ-
σάρων οχημάτων, που χρειάζεται δήθεν η Αστυνομία για
να αντιμετωπίζει διαδηλωτές ρίχνοντας τους πιεσμένο
νερό, λες κι αυτό είναι μια επείγουσα ανάγκη μέσα σε
αυτή την κρίση, διότι χωρίς αυτά τα τέσσερα οχήματα θα
μας φάνε λάχανο οι διαδηλωτές.

Αυτό, που μας καίει σήμερα δεν είναι τι έκανε η κυ-
βέρνηση Κληρίδη με τους προϋπολογισμούς της ή οι
κυβερνήσεις Μακαρίου, που κερνούσαν επιδόματα
όπως τα παρανυμφάκια κερνούν στους γάμους τα λου-
κούμια. Αλλά, αν αυτή η κυβέρνηση μπορεί υπό τις πε-
ριστάσεις να βάλει τάξη και να μην περιμένει να σω-
θούμε από φορολογίες.

aristosm@phileleftheros.com

Του Άριστου
Μιχαηλίδη

Σήμερα, μας
καίει τι έκανε 
η κυβέρνηση
Κληρίδη και ο
Μακάριος ή τι
πρέπει να κάνει
η κυβέρνηση
Χριστόφια;

ΕΙΝΑΙ, όντως, πολλά 37 χρόνια
τουρκικής κατοχής-επικοισμού-σφε-
τερισμού, και 28 χρόνια οπόταν ο αρ-
χηγός της τρομοκρατικής ΤΜΤ και ει-
σαγγελέας του βρετανικού Στέμματος
που έστελλε τους ήρωες της Ελευθε-
ρίας στην αγχόνη, Ραούφ Ντενκτάς,
ονόμαζε τα κατεχόμενα σπίτια και τις
περιουσίες μας...«κράτος του».

Είναι, όντως, πολλοί και όσοι –ξέ-
νοι και δικοί– νομίζουν πως η κόπω-
ση και η λήθη αποτελούν καλό συ-
στατικό για τη... συνταγή της εθελο-
δουλίας.

Άμα, όμως, ξημερώνει η 15η Νο-
εμβρίου, όσο και αν πασκίσουν οι
κομματικοί μηχανισμοί των εμμί-
σθων που θέλουν... συντονισμένους
–και– τους μαθητές και φοιτητές για
να τούς επιβάλουν τα... εγκεκριμένα
συνθήματα, θ’ ακουστεί το:

— Έξω ο Αττίλας από την Κύπρο.
Επειδή:
Μπορεί –εύκολα τρίβεται ο άνθρω-

πος» στην καθημερινότητα– να ξέχα-
σαν οι γονιοί τι φώναζαν στα νιάτα
τους:

— Όχι διχοτόμηση, όχι ομοσπονδία!
Μπορεί να ξέχασαν οι βουλευτές

το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής,
όταν «ανακήρυξε» το «κράτος» του ο
Ντενκτάς.

Μπορεί να προσποιούνται οι Άπρα-
κτοι και οι Πραξούλες που κυβερ-
νούν, και οι αντιπολιτευόμενοι που
προαλείφονται να κυβερνήσουν, ότι
αγνοούν πως η Πρωτοβουλία που
ανατέθηκε στον –τότε– Γενικό Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ από το Συμβούλιο
Ασφαλείας τον ενέτελλε να ενεργή-
σει για άρση της αποσχιστικής ενέρ-
γειας του Ντενκτάς και όχι για... νο-
μιμοποίηση του σαν... «συνιστώντος
κράτους» –όπως το αντιλαμβάνονται
οι συνδαιτυμόνες των Ντεσότο και
των Ντάουνερ– μπορεί οι Μπαγίς και
οι Μπαρόζοι να ειρωνεύονται την Κυ-
πριακή Δημοκρατία, μπορεί τα ηττη-
μένα μυαλά να χρεοκόπησαν –και κυ-
ριολεκτικά– αλλά:

Εκείνη η χιλιόχρονη μαγιά «φου-
σκώνει το προζύμι της οργής,» έχει
ρίζες βαθιές η Αντίσταση, τους ερα-
στές της Ελευθερίας δεν μπόρεσαν
να εξαλείψουν «σταυροφόροι» της
Δύσης και ορδές της Ανατολής, «τις
ψυχές που δεν μπόρεσαν να ξεκά-
μουν οι Αυτοκρατορίες», δεν θα τές
γονατίσουν τα... ψευδοκράτη και οι
υποτακτικοί τους!...
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Tου Γ. Σέρτη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Προς
Ακά-
ματους

«Τόσα χρόνια στα σχολεία 
δεν μου έτυχε ποτέ ξανά 
ένας 15χρονος μαθητής 

να πάρει θέση στο Πανεπιστήμιο» 
λέει χαρακτηριστικά ο διευθυντής

του Λυκείου Βεργίνα

15χρονος ο δικός μας Πικάσο 
Ο Μιχάλης Ψαράς ταλέντο στη ζωγραφική στα 15 του εξασφάλισε θέση στο Αριστοτέλειο

ΟΥΤΕ με πατάτες, ούτε με κολοκάσι, αλ-
λά ούτε και με τα λογής-λογής ζαρζαβατι-
κά, ασχολήθηκαν χθες οι γεωργοί στα Κοκ-
κινοχώρια. Από νωρίς το πρωί σε ολόκλη-
ρη την επαρχία, καθώς και στη Λάρνακα,
ψιλόβρεχε, ενώ μετά τις δέκα
οι βροχές εντάθηκαν, σκορ-
πώντας χαμόγελα στον αγρο-
τικό κόσμο, καθώς ήταν η πρώ-
τη… ουσιαστική χειμωνιάτικη
μέρα στις δύο επαρχίες, με
βροχές, κρύο και συννεφιά. 

Σύμφωνα με τους πατατοπαραγωγούς, η
εκρίζωση πατατών σταμάτησε όπως και
το φύτεμα, καθώς επίσης και η σπορά. Εάν
δεν βρέξει άλλο, ίσως επαναρχίσουν το Σαβ-
βατοκύριακο, ενώ η διοχέτευση προϊόντων
από θερμοκήπια, δεν θα επηρεαστεί. Οι

βροχές που έπεσαν χθες στα Κοκκινοχώρια
χαρακτηρίστηκαν ως ευλογία Θεού, καθώς
η παρατεταμένη ανομβρία των προηγού-
μενων ημερών, είχε αρχίσει να προκαλεί
ανησυχία. Ευχή των κατοίκων της επαρχίας

οι βροχές να συνεχιστούν, ανα-
κουφίζοντας τον αγροτικό κό-
σμο και από το δυσβάστακτο
κόστος του αγροτικού πετρε-
λαίου.  

Χθες το πρωί πάντως, ποιος
είδε τη θάλασσα του Πρωτα-

ρά και δεν τη φοβήθηκε!  Κανένα πλοιάριο
ή βάρκα δεν αποτόλμησαν να βγουν από τα
καταφύγια τους, καθώς η θαλασσοταραχή
έκοβε ανάσες. Κανένας τουρίστας εξάλλου,
δεν αποτόλμησε να ξεμυτίσει από το ξε-
νοδοχείο του. ΠΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ 

Έβρεξε… ικανοποίηση 
στα Κοκκινοχώρια

ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ότι κατά τη διάρκεια της φε-
τινής σχολικής χρονιάς πουθενά δεν θα υπάρ-
ξει πλήρης εφαρμογή των νέων αναλυτικών
προγραμμάτων, έδωσε ο υπουργός Παιδεί-
ας Γιώργος Δημοσθένους, μετά τα παράπο-
να της ΟΕΛΜΕΚ και πιο συγκεκριμένα του Συν-
δέσμου Φιλολόγων. Μετά από σύσκεψη που
είχαν οι δυο πλευρές, ετοιμάστηκε σχετικό
προσχέδιο της συμφωνίας το οποίο προβλέ-
πει μεταξύ άλλων ότι, την τρέχουσα χρονιά,
«αυτό που έχουμε είναι διευρυμένο μπόλια-
σμα με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευ-
τικών με τις αρχές και τη φιλοσοφία των νέ-
ων αναλυτικών». Όσον αφορά στην έναρξη
της σταδιακής εφαρμογής τους, αυτή «θα ξε-
κινήσει από την επόμενη σχολική χρονιά με-
τά την τελική απόφαση για τα νέα ωρολόγια

προγράμματα».
Τα παραπάνω ανα-

φέρονται και στη χθε-
σινή επιστολή του
Συνδέσμου Φιλολό-
γων, προς τα σχολεία
με απώτερο σκοπό την

ενημέρωση των επηρεαζόμενων εκπαι-
δευτικών. Στην επιστολή αναφέρεται, επί-
σης, ότι κατά τη συνάντηση με τον υπουρ-
γό συμφωνήθηκε ότι στο μάθημα της Ιστο-
ρίας για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου θα
ισχύσει ο προγραμματισμός που ίσχυε κα-
τά τη σχολική χρονιά 2010-2011 και όχι αυ-
τός που αναρτήθηκε τον Σεπτέμβρη του
2011 στην ιστοσελίδα του υπουργείου.

Όσον αφορά στο μάθημα της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας της Α' Γυμνασίου, οι διδάσκο-
ντες έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν κείμε-
να και εκτός σχολικού εγχειριδίου, είτε δι-
κής τους επιλογής είτε και σε συνεργασία με
τους μαθητές τους. Ταυτόχρονα, το υπουρ-
γείο δεσμεύτηκε ότι θα προσδιορίσει τις πυ-
ρηνικές γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει
να αποκομίσουν οι μαθητές με την ολοκλή-
ρωση της Α' τάξης, στο μάθημα των Ελληνι-
κών και ότι πολύ σύντομα θα στείλει σχετική
εγκύκλιο. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Δέσμευση μόνο 
για μπόλιασμα 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δεν ξεμύτισαν
από τα καταφύγια 

οι βαρκάρηδες

ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

• Συνολικα έξι αεροσκάφη αναγκά-
στηκαν, χθες, λόγω των άσχημων και-
ρικών συνθηκών που επικρατούσαν
από το μεσημέρι στο αεροδρόμιο
Λάρνακας, να κάνουν εκτροπή και να
κατευθυνθούν για προσγείωση στο
αεροδρόμιο της Πάφου. 

• Σύμφωνα με την Αστυνομία, λόγω
της  ολισθηρότητας του οδοστρώμα-
τος στους αυτοκινητόδρομους, ση-
μειώθηκαν τροχαία δυστυχήματα,
ευτυχώς χωρίς σοβαρούς τραυματι-
σμούς. 

• Ο δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού κατέ-
στη επικίνδυνος λόγω υπερχείλισης
χειμάρρου, ενώ στις ορεινές περιο-
χές -λόγω πυκνής ομίχλης- η ορατό-
τητα ήταν πολύ περιορισμένη.
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ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
ΑΠΟ ΤΑ 7! 

Όπως όλα τα παιδάκια ο Μιχά-
λης έμαθε πρώτα να ζωγραφί-
ζει και μετά να γράφει! Φάνη-
κε, όμως, να έχει μια ιδιαίτερη
κλίση στη ζωγραφική και έτσι
από την Β' Δημοτικού, σε ηλι-
κία εφτά ετών, άρχισε να παρα-
κολουθεί σχετικά μαθήματα.
Γιατί δεν αρκεί κάποιος να έχει
ένα ταλέντο, πρέπει και να το
καλλιεργήσει και ευτυχώς ή

δυστυχώς, οι ευκαιρίες που
προσφέρονται εντός

των δημόσιων σχο-
λείων είναι περιο-

ρισμένες. Ο Μι-
χάλης λοιπόν,
παρακολου-
θούσε μαθή-
ματα ζωγραφι-
κής στο εργα-
στήρι της

Ίρμας Βούλγα-
ρη. Δεν μας

έκρυψε ότι πέρσι
σκόπευε να τα σταμα-

τήσει αλλά πρώτα, σκέ-
φτηκε να δοκιμάσει τις ικανό-

τητές του. Και έτσι πήρε, τελι-
κά, το εισιτήριο για το ΑΠΘ.

>>νεοι στοχοι
Η εξασφάλιση της θέσης στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών του ΑΠΘ δεν έκανε τον Μι-
χάλη να επαναπαυθεί. Το αντίθετο, μά-
λιστα. Τώρα, έχει θέσει νέους στόχους.
Όπως μας ανέφερε, τον επόμενο χρόνο
θα παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετά-
σεις και θα διεκδικήσει θέση στην Αρχι-
τεκτονική. «Αν τα καταφέρω, τότε θα
αποφασίσω τι πραγματικά θέλω να ακο-
λουθήσω» μας είπε και εμείς φυσικά,
του ευχηθήκαμε καλή επιτυχία γιατί
μάλλον θα έχει να αντιμετωπίσει ένα
πολύ σοβαρό δίλημμα!

Συμφωνία 
με φιλολόγους 
καθηγητές
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