ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ

Προσαρμοσμένη στις συνθήκες της πανδημίας ήταν η καθιερωμένη τελετή απονομής
υποτροφιών από το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.

Οι υποτροφίες, που απονεμήθηκαν διαδικτυακά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, είναι
ευγενική χορηγία της οικογένειας του αείμνηστου δωρητή της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Βόλου, Ζαχαρία Σακκή και δίνονται κάθε χρόνο σε τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, παιδιά πολύτεκνών οικογενειών, με καλές επιδόσεις στις σπουδές τους.

Ο Αλέξανδρος Τσεκούρας,φοιτητήςτου Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας, ο
Βασίλειος Αποστολίδης,φοιτητήςτου Τμήματος
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημώνκαι η
Μαρία
Μπλιά
μπλια
,
φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών,δέχτηκαν με χαρά και συγκίνηση τις υποτροφίες που αποτελούν
επιβράβευση των προσπάθειών τους.
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Η τελετή ξεκίνησε με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητή
Ζήση Μαμούρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουν τα
Πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας και εξήρε τις προσπάθειες των φοιτητών και την
προσφορά της Ι.Κ. Βόλου. Αναφερόμενος στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί επισήμανε
ότι θα συνεχιστεί τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι «αποτελεί λαμπρό παράδειγμα αλληλεγγύης
και αλληλοβοήθειας».

Ακολούθησε η ομιλία του Πρόεδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, κ. Μαρσέλ
Σολομών, ο οποίος αναφέρθηκε στους δεσμούς συνεργασίας που έχουν εδραιωθεί με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εξήρε την πορεία του Ιδρύματος που «παράγει γνώση και
πολιτισμό», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η νεολαία εκπροσωπεί την ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο». Ο πρόεδρος της Ι.Κ. Βόλου σκιαγράφησε τη συνεργασία που μετρά
δώδεκα χρόνια και σημείωσε ότι «επιβραβεύει την ακαδημαϊκή αριστεία και το ήθος».

Στη διαδικτυακή τελετή συμμετείχε και η κα Μαρίνα Σακκή, κόρη του αείμνηστου μεγάλου
δωρητή των υποτροφιών Ζαχαρία Σακκή, η οποία αναφέρθηκε με συγκίνηση στον πατέρα
της, ο οποίος ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας, και στο πνεύμα της προσφοράς που τον
διακατείχε από την παιδική του ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής του. «Με την προσπάθεια
νέων ανθρώπων ο πατέρας μου συνεχίζει να υπάρχει», συμπλήρωσε η κα Σακκή.

Η διαδικτυακή τελετή πλαισιώθηκε με πολιτιστικές παρουσιάσεις από μέλη της θεατρικής
ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας "3ος Όροφος", που παρουσίας ένα απόσπασμα από
το μονόπρακτο της Λούλας Αναγνωστάκη "Η παρέλαση", καθώς και από τη
βιντεοσκοπημένη μουσική παρουσίαση του παραδοσιακού σεφαραδίτικου τραγουδιού με
τίτλο «La Roza Enflorece» που ερμήνευσε η σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου,
συνοδευόμενη από τους μουσικούς Κωστή Παπάζογλου στο φλάουτο και Νίκο Παναγιωτίδη
στην κιθάρα.

*Στοιχεία από δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 5.11.2020
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