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Πολυδύναμο 

  

Νίκος Κηπουρός, 19.170 μόρια - Πρώτος στη Σχολή Ευελπίδων (Σώματα) «Δικαιώθηκαν οι κόποι μου, ο 
αγώνας ο δικός μου και των δασκάλων μου και ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν θετικά» 

  

ΠτΘ: Σε ποια σχολή πέρασες; 

Ν.Κ: Πέρασα πρώτος στη σχολή Ευελπίδων (Σώματα), αυτό 
ακριβώς που ήθελα να πετύχω. 

  

ΠτΘ: Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτή την επιτυχία; 

Ν.Κ: Δικαιώθηκαν οι κόποι μου, ο αγώνας ο δικός μου και των 
δασκάλων μου και ευτυχώς τα αποτελέσματα ήταν θετικά. 

  

«Θα μπορούσα να σπουδάσω και σε κάποια σχολή εκτός του 
στρατού, αλλά αυτή ήταν η δική μου επιλογή• ήθελα να είμαι 
ανεξάρτητος» 

  

ΠτΘ: Για ποιο λόγο επέλεξες να εισαχθείς σε μία στρατιωτική σχολή; Έπαιξε ρόλο η αποκατάσταση; 

Ν.Κ: Σαφώς. Έπαιξε, βέβαια, ρόλο και το γεγονός ότι ο πατέρας μου ήταν στην πολεμική αεροπορία και 
γνώριζα τη δομή του στρατού. Αλλά η επαγγελματική αποκατάσταση ήταν ο βασικός παράγοντας 

  

ΠτΘ: Θα ήταν δύσκολο, δηλαδή, για σένα να φοιτήσεις σε κάποια μη στρατιωτική σχολή; 

Ν.Κ: Όχι θα μπορούσα να το κάνω αλλά αυτή ήταν η δική μου επιλογή. Ήθελα να είμαι ανεξάρτητος. 
Μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη φορά που δίνω πανελλαδικές. Την πρώτη είχα περάσει στο Πολυτεχνείο της 
Κρήτης, όμως ήθελα να ξαναδώσω. 

  

«Την πρώτη χρονιά έδωσα κάνοντας μαθήματα στην Αλεξανδρούπολη•  φέτος, όμως, αποφάσισα να 
έρχομαι Κομοτηνή και να κάνω μαθήματα στο Πολυδύναμο» 

  

ΠτΘ: Πώς έχει αποτυπωθεί μέσα σου η εμπειρία των πανελλαδικών; 



Ν.Κ: Τώρα απλά χαλαρώνω και δεν το σκέφτομαι. Έχει φύγει από μέσα μου αυτή η περίοδος. 

  

ΠτΘ: Πώς ήταν η εμπειρία να δίνεις για δεύτερη φορά πανελλαδικές; 

Ν.Κ: Δύσκολη. Εγώ μάλιστα είμαι από Αλεξανδρούπολη. Την πρώτη χρονιά έδωσα κάνοντας μαθήματα εκεί. 
Φέτος, όμως, αποφάσισα να έρχομαι Κομοτηνή και να κάνω μαθήματα στο Πολυδύναμο. 

  

«Τα πράγματα στην Αλεξανδρούπολη είναι υποβαθμισμένα• στην Κομοτηνή το επίπεδο των καθηγητών 
είναι πολύ υψηλότερο» 

  

ΠτΘ: Γιατί επέλεξες, αλήθεια, να έρχεσαι στην Κομοτηνή για τα μαθήματά σου; 

Ν.Κ: Γιατί το Πολυδύναμο δεν έχει καμία σχέση με τα φροντιστήρια στην Αλεξανδρούπολη. Τα πράγματα 
στην πόλη μου είναι υποβαθμισμένα. Στην Κομοτηνή το επίπεδο των καθηγητών είναι πολύ υψηλότερο. 
Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο πόλεις. 

  

ΠτΘ: Κάποια συμβουλή για τους επόμενους υποψηφίους; 

Ν.Κ: Χρειάζεται πολύ προσεχτικό διάβασμα αλλά και σωστή καθοδήγηση από τους καθηγητές, κάτι το οποίο 
συνάντησα σε μεγάλο βαθμό στο Φροντιστήριο Πολυδύναμο. 

  

 


