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6 ΤΟΠΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

Χαμόγελα ικανοποίησης στο Πανεπιστήμιο
Η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου και η οικογένεια Ζαχαρία Σακκή δίπλα στο Ιδρυμα και στους φοιτητές

Χαμόγελα

ικανοποίησης πλημμύρισαν χθες
το αμφιθέατρο Δημήτρης Σαράτσης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τρεις φοιτητές

του Ιδρύματος επαινέθηκαν με υποτροφίες από την
Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου και την οικογένεια
του Ζαχαρία Σακκή Οι Ελευθερία Πολίτη Ιωάννης
Κούτλας και Σόφια Αληου διακρίθηκαν για τις επιδόσεις

τους στα μαθήματα παρά τις οικονομικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές
τους οι οποίες είναι πολύτεκνες και έχουν παιδιά
Φοιτητές εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Οι μαθητές έλαβανέκαστος 1.000 ευρώ μίαενί
οχυοη πολύ σημαντική για τους ίδιους και τις οικο
γένειές τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας
στην τελετή απονομής των υποτροφιών Για ακόμη

μία χρονιά είμαστε ευτυχείς και μας τιμούν οι
υποτροφίες που δίνονται από την Ισραηλιτική Κοινότητα

και τηνοικογένεια Σακκή σε καιρούς που είναι

αρκετά οικονομικά δύσκολοι είπε ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης

Ο ίδιος επισήμανε ότι η Ισραηλιτική Κοινότητα
είναι εδώ να μας θυμίσει ότι μόνο μέσα από μία
κοινωνία πολιτών η οποία αλληλοβοηθιέται μπορεί

να δημιουργηθεί μία κατάσταση που θα δώσει

ελπίδα και θα ηρεμήσει λίγο τις αγωνίες των
νέων παιδιών σήμερα τα οποία ατενίζουν με αρκετό

άγχος το μέλλον Η τελετή απονομής των
υποτροφιών χθες συνέπεσε με την πανηγυρική
εκδήλωση του Ιδρύματος για τον εορτασμό της
28ης Οκτωβρίου που λάμπρυνε την ατμόσφαιρα

Ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου
Μαρσέλ Σολομών τόνισε ότι η σημερινή σημ
χθεσινή μέρα για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντική
αφού η τελετή γίνεται στο πλαίσιο της εθνικής εορ

Από αριστερά προς δεξιά διακρίνονται οι Μαρία Σακκή Ελευθερία Πολίτη Ζήοης Μαμούρης Ιωάννης Κούτλας Μαρσέλ Σολομών και Σοφία Αλπού

Βοήθημα 1.000 ευρώ δόθηκε στους πολύτεκνους

διακριθέντες φοιτητές από την Ισραηλιτική

Κοινότητα Βόλου και την οικογένεια

Ζαχαρία Σακκή

τής του Όχι Πιστεύουμε ότι βοηθάμε το Πανεπιστήμιο

που προσφέρει γνώση και πολιτισμό και
από την άλλη πλευρά τα νιάτα που μας δίνουν ζωή

και δύναμη με την παρουσία τους θέλουμε να στηρίξουμε

και το Πανεπιστήμιο και τα παιδιά να συνεχίσουν

τις σπουδές τους όσο μπορούμε περισσότερο

έστω με κάποια συμβολική βοήθεια
Οι υποτροφίες χαροποίησαν πολύ τους φοιτητές

Η Ελευθερία Πολίτη η οποία φοιτά στο Τμήμα

Αρχιτεκτονικής και βρίσκεται στο 3° έτος έκανε

λόγο για μεγάλη ηθική ικανοποίηση Είναι πολύ

σημαντική στήριξη για την οικογένεια μου γενικότερα

και για εμένα Εγώ είμαι από την Αθήνα
και έχω άλλα έξι αδέρφια και κάποια από αυτά
σπουδάζουν οε διαφορετικές πόλεις εξήγησε

Ο Ιωάννης Κούτλας ο οποίος φοιτά στο Τμήμα
Βιοχημείας και διανύει το 4° έτος σπουδών του
δήλωσε επίσης ευγνώμων Αυτό το βοήθημα
μας ενισχύει όλους εξήγησε ο φοιτητής ο οποίος
είναι από την Κατερίνη και είναι επίσης γόνος πολύτεκνης

οικογένειας που έχει και άλλα τέκνα
φοιτητές Εργάζονται και οι δύο γονείς μου και
τα μεγαλύτερα αδέρφια βοηθούμε τα μικρότε¬

ρα επισήμανε από την πλευρά της η Σοφία Αλπού

από τη Λάρισα η οποία φοιτά στο Παιδαγωγικό

Τμήμα και πηγαινοέρχεται Βόλο θέλοντας να

δείξει πόσο σημαντική είναι αυτή η ενίσχυση
Από την πλευρά της η Μαρίνα Σακκή κόρη του

Ζαχαρία Σακκή που ξεκίνησε αυτές τις χορηγίες
και φέτος τις συνέχισε για 11 συνεχόμενη χρονιά

ικανοποιημένη σημείωσε Ο πατέρας μου
αγαπούσε πολύ τα παιδιά και το Πανεπιστήμιο
που είναι από εδώ και ήταν ο τόπος του Μας έχει
αφήσει αυτή την αγάπη και ελπίζουμε να συνεχίζουμε

τις υποτροφίες
Ο Ζαχαρίας Σακκής ήταν γόνος πολύτεκνης οικογένειας

με εννέα παιδιά Καταγόταν από τον
Βόλο και οε ηλικία 18 ετών έφυγε στην Αθήνα
Πολέμησε στο μέτωπο της Αλβανίας και στη συνέχεια

μετανάστευσε στην Ιταλία και είχε λαμπρή
διαδρομή δραστηριοποιούμενος στο εμπόριο
και στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων
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