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ΡΕΠΟΡΤΑΖΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κατώφλι της επικεί-
μενης σχολικής χρονιάς, 
το φροντιστήριο "Πολυ-
δύναμο" στην Κομοτηνή 
αποχαιρετάει αυτήν που 
έφυγε με πολλά χαμόγελα 
επιτυχόντων αποφοίτων. 
Το "Πολυδύναμο" ενισχύει 
τη φοιτητική κοινότητα 
της Ελλάδας με περίπου 
110 άτομα, τα περισσό-
τερα εκ των οποίων σε 
σχολές με υψηλή βάση 
εισαγωγής. 

"Φέτος το φροντιστήριο 
έχει γύρω στους 110 επι-
τυχόντες και έχουμε τη 
χαρά να έχουμε πολλά 
παιδιά στις Ιατρικές Σχο-
λές και στις παραϊατρι-
κές, στα Πολυτεχνεία, στη 
Νομική. ∆ηλαδή είχαμε 
επιτυχίες σε όλες τις υψη-
λόβαθμες σχολές. Αυτό 
βέβαια οφείλεται στην 
προσπάθεια των παιδιών 
που είχε μία συνέπεια και 
μία διάρκεια", λέει στον 
"Χ" ένας εκ των ιδιοκτη-
τών του Πολυδύναμου, ο 
Ανέστης Στρατιάδης που 
διδάσκει Μαθηματικά. 

Αφού συγχαίρει όλους 
τους μαθητές που πέ-
τυχαν τους στόχους 
τους, ο κος Στρατιάδης 
παρατηρεί: "Φέτος είχα-

με μεγάλη χαρά για τα 
αποτελέσματα των πα-
νελλαδικών εξετάσεων. 
Βέβαια οι βαθμολογίες 
ήταν καλές, αλλά μερικά 
παιδιά είχαν αγωνία για 
το που θα πάνε οι βάσεις. 
Τελικά, η χαρά τους είναι 
μεγάλη γιατί πέρασαν σε 
σχολές που επιθυμού-
σαν. Είδατε ότι υπήρχε 
μια πτώση στις βάσεις 
σε σχολές όπως είναι οι 
Ιατρικές τα Πολυτεχνεία 
κλπ, κι αυτό μεγάλωσε 
την επιτυχία που είχαν 
οι μαθητές μας και με-
γάλωσε και τη χαρά τους 
γιατί πέρασαν σε σχολές 
της επιλογής τους".

"Θέλω να πω", συνεχίζει 
ο κος Στρατιάδης, "ότι 
όλα αυτά επιτεύχθηκαν 

με προσπάθεια και αγώνα 
ο οποίος τελικά επισφρα-
γίζεται από επιτυχία μόνο 
όταν είσαι προσηλωμένος 
στον στόχο σου και προ-
σπαθείς όλη τη χρονιά γι' 
αυτόν". 

Τί λένε 
οι νέοι φοιτητές 
στον "Χ"

Ο Θανάσης Παχούμης 
ετοιμάζει τα πράγματα 
του για τη Θεσσαλονί-
κη για την οποία "ξέρει 
κάποια πράγματα" που 
του έχει πει ο αδερφός 
που ήδη σπουδάζει εκεί, 
αλλά ανυπομονεί να τη 
γνωρίσει πλέον ιδίοις όμ-
μασι. Συγκέντρωσε 18999 
μόρια και πέρασε στην 
Ιατρική Θεσσαλονίκης 
που ήταν η πρώτη του 

επιλογή. Βλέποντας πλέον 
τις πανελλήνιες εκ του 
μακρόθεν, λέει: "Έχεις την 
αντικειμενική δυσκολία 
των πανελληνίων από 
άποψη διαβάσματος και 
πολλών ωρών που πρέ-
πει να αφιερώνεις, όμως 
τελικά το αποτέλεσμα με 
δικαίωσε. Είναι ένα βάρος 
που το περνάνε όλοι".

Η Λίνα Γιαννελάκη δεν 
θα χρειαστεί να μετακο-
μίσει καθώς η πρώτη της 
επιλογή ήταν η Νομική 
Κομοτηνής στην οποία 
εισέρχεται με 17714 
μόρια. Νιώθει ότι εκτός 
από διάβασμα και οργα-
νωμένη προσπάθεια είχε 
σύμμαχο της και την τύχη 
καθώς όπως λέει: "Πάντα 
μπορεί να πέσουν θέματα 

στα οποία δεν είσαι καλός 
όσο και αν έχεις διαβάσει, 
οπότε χρειάζεται και λίγη 
τύχη για να βοηθήσει την 
προσπάθεια σου". 

Η Μαρία Κούτρα απο-
φάσισε να γίνει Λογοθε-
ραπεύτρια και αυτό θα το 
πετύχει στην αντίστοιχη 
σχολή της Αθήνας. Τα 
18155 μόρια της, τής 
χάρισαν το πολυπόθητο 
εισιτήριο για τη Σχολή 
στην οποία αποφάσισε να 
φοιτήσει κατόπιν και μίας 
συζήτησης που είχε με τον 
πατέρα της. Από την άλλη 
πλευρά όμως ξέρει από 
τώρα ότι "ένα πτυχίο σί-
γουρα δεν φτάνει", οπότε 
θεωρεί δεδομένο ότι "θα 
βγει και στο εξωτερικό 
και μετά θα αποφασίσει 

τι θα κάνει τελικά". 

Η Γεωργία Παυλίδου 
ανήκει στους αναποφά-
σιστους. Παρόλο που 
κατάφερε να κερδίσει 
μία θέση στην Ψυχολο-
γία Ρεθύμνου, η Σχολή 
αυτή δεν ήταν η πρώτη 
της επιλογή, οπότε δεν 
έχει αποφασίσει ακόμη 
αν θα την παρακολουθή-
σει. "Σίγουρα θα πάω μία 
βόλτα ως την Κρήτη", λέει, 
όμως και εξηγεί: " Ήθελα 
τη Νομική, από την οποία 
απέχω 100 μόρια, οπό-
τε έχω πολλές επιλογές. 
Μπορεί να ξαναδώσω, 
μπορεί να κάνω το 10%, 
μπορεί τελικά να πάω στο 
Ρέθυμνο και να παρακο-
λουθήσω τη Σχολή. Θα 
δω". Η Γεωργία συγκέ-
ντρωσε 17369 μόρια. 

Τέλος, ο Γιώργος Μιχα-
λόπουλος είχε από νωρίς 
αποφασίσει ότι θέλει να 
γίνει οδοντίατρος. ∆ου-
λεύοντας πάνω σε αυτή 
την απόφαση, κατάφερε 
να συγκεντρώσει 18404 
μόρια και έτσι τώρα πλέον 
ετοιμάζει τις βαλίτσες του 
για τη συμπρωτεύουσα. 
Αυτό που θέλει πρωτί-
στως είναι να ηρεμήσει, 
να εξερευνήσει τη νέα 
πόλη και φυσικά τη Σχο-
λή του. 

Όλοι οι φοιτητές πάντως 
εύχονται στους προσεχώς 
απόφοιτους της Γ' Λυκεί-
ου να αντιμετωπίσουν την 
ερχόμενη σχολική χρονιά 
με ψυχραιμία, υπομονή 
και μεθοδικότητα. Ειδι-
κά ο Θανάσης, λέει ότι 
ένα γιαούρτι την ημέρα 
βοηθάει κάπως την κα-
τάσταση!

Θανάσης Παχούμης Λίνα Γιαννελάκη

▶ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ"

Το ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ στέλνει 

110 φοιτητές 
στα Πανεπιστήμια της χώρας 

Πολλές επιτυχίες στις "δύσκολες" σχολές, τι λένε οι μαθητές στον "Χ"

Γιώργος ΜιχαλόπουλοςΓεωργία Παυλίδου Μαρία Κούτρα


