ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Ι.Κ. ΒΟΛΟΥ & ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ Μ

Εύσημα στην αριστεία και την προσφορά η εκδήλωση, που διοργάνωσαν στις 4.10.2021 για
δέκατη τρίτη χρονιά η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Περίσσεψε η συγκίνηση στην τελετή απονομής υποτροφιών σε τρεις φοιτήτριες του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ ανακηρύχθηκαν μεγάλοι δωρητές της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου οι Βίκτωρ και Ανι Πολίτη.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα στην
αίθουσα Ergon Showground στον πολυχώρο Τσαλαπάτα, με τους παριστάμενους να
επιβραβεύουν με το θερμό τους χειροκρότημα τους τιμηθέντες και τους διοργανωτές.

Αναφερόμενος στη σημασία των δύο εκδηλώσεων, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής
Κοινότητας Βόλου Μαρσέλ Σολομών
σημείωσε ότι «επιβραβεύουμε για δέκατη τρίτη χρονιά το ήθος, την επίδοση και κυρίως
επιβραβεύουμε τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που προσφέρει πολιτισμό,
γνώση. Οι φοιτητές, τα νιάτα ομορφαίνουν την πόλη, δίνουν ζωή. Το Πανεπιστήμιο
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προσφέρει πολλά στην πόλη μας».

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς, γενναιόδωρης προσφοράς του Βίκτωρα
Πολίτη, ο κ. Σολομών σημείωσε ότι «βρίσκεται πάντα κοντά μας. Χρηματοδότησε εξ
ολοκλήρου το μνημείο του Ολοκαυτώματος, προσέφερε σημαντικό ποσό για να μεταβούν
μαθητές από την περιοχή μας στο Αουσβιτς και παράλληλα προσέφερε μεγάλο ποσό για
την ανάπλαση του εβραϊκού κοιμητηρίου του Βόλου, έργο πνοής για την Κοινότητα και την
πόλη».

Παίρνοντας τον λόγο ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ζήσης Μαμούρης
υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου είναι δίπλα μας, μας
συνδράμει και ενισχύει την προσπάθεια των παιδιών να έχουν μια ολοκληρωμένη
ακαδημαϊκή χρονιά. Προσπάθειες όπως η συγκεκριμένη, είναι νησίδες στο γκρίζο τοπίο που
βιώνει η Ελλάδα και είμαστε ευγνώμονες για τις υποτροφίες που δίνονται σε τρεις
φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

Μεγάλος δωρητής

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου ανακήρυξε τα επίτιμα
μέλη της Βίκτωρ και Ανι Πολίτη σε μεγάλους δωρητές της, τιμώντας τη γενναιόδωρη και
συνεχή συνεισφορά τους στην πραγματοποίηση δραστηριοτήτων της Κοινότητας, με
τελευταία το έργο της συνολικής ανάπλασης των χώρων του εβραϊκού κοιμητηρίου.

«Ο Βίκτωρ Πολίτης, παλαιό μέλος της Κοινότητας, ο οποίος πλέον ζει στο εξωτερικό, και
η σύζυγός του αποτελούν πολύτιμα παραδείγματα εθελοντικής και ανιδιοτελούς
προσφοράς» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με σεμνότητα αποδέχθηκε τη μεγάλη διάκριση ο Βίκτωρ Πολίτης, επισημαίνοντας:
«Χαίρομαι διότι βλέπω φίλους μετά από πολλά χρόνια. Βλέπω τους καλύτερούς μου φίλους
απόψε και αυτό είναι σπουδαίο για μένα». Παράλληλα ανέφερε ότι οι δωρεές λειτουργούν
ως παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους, τονίζοντας ότι «ελπίζω και θα ήθελα να γίνει
αυτό και προσπαθώ όσο μπορώ».
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Ο κ. Πολίτης δήλωσε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Ισραηλιτικής Κοινότητας
Βόλου, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον και άλλων μελών της
τοπικής κοινωνίας, αλλά και ομογενών, για το καλό της πόλης».

Προσφορά στο Πανεπιστήμιο

Οι υποτροφίες που απονεμήθηκαν στις φοιτήτριες Αλεξία Ανδριοπούλου, Θεοδώρα
Φουρτούνα και Ευθαλία Τελίδου, οι οποίες διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις
και το ήθος τους, είναι ευγενική χορηγία της οικογένειας του αείμνηστου δωρητή της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, Ζαχαρία Σακκή.

Οπως υπογράμμισε η Μαρίνα Σακκή, κόρη του μεγάλου δωρητή «συνεχίζω την
πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο πατέρας μου και αποτελεί μήνυμα προσφοράς και
δημιουργικότητας. Ο πατέρας μου εργάστηκε πολύ στη ζωή του και επιθυμούσε να
ανταμείβει όσους εργάζονται, για να προκόψουν στη ζωή τους και να προχωρήσουν».

Με δήλωσή της στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η Αλεξία Ανδρεοπούλου, φοιτήτρια στο
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπογράμμισε ότι
«νιώθω περήφανη, διότι μας δίνεται η δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους μας σε μια
δύσκολη εποχή. Πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, αποτελούν κίνητρο για μας».

Με ανάλογα συναισθήματα δέχτηκε την υποτροφία η Θεοδώρα Φουρτούνα, φοιτήτρια,
επίσης, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, επισημαίνοντας ότι «είμαι πολύ
χαρούμενη, γιατί μας δίνεται κίνητρο και ώθηση για την επίτευξη των στόχων μας. Είμαστε
όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι άρχισαν και πάλι τα μαθήματα διά ζώσης».

H Ευθαλία Τελίδου φοιτήτρια στο δεύτερο έτος Κτηνιατρικής, υπογράμμισε ότι: «Είναι
πολύ μεγάλη τιμή η υποτροφία και με χαροποιεί ιδιαίτερα», εκφράζοντας, παράλληλα, την
ικανοποίησή της για την επανεκκίνηση των μαθημάτων διά ζώσης στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας.

Τις εκδηλώσεις παρουσίασαν η Ράνια Γάτου, από το γραφείο δημοσίων σχέσεων του
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Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο Νίκος Βαραλής, δημοσιογράφος και διευθυντής του
Ραδιοφωνικού Σταθμού Ορθόδοξη Μαρτυρία. Συμμετείχαν η Μαριάντζελα Χατζησταματίου
σοπράνο και ο Νίκος Παναγιωτίδης κιθάρα, σε συγκινητική μουσική στιγμή, που πλαισίωσε
την εκδήλωση.

Παρευρέθηκαν ο αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Οικονόμου, ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης
Δημητριάδος, η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, ο βουλευτής Μαγνησίας και
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, οι βουλευτές Θανάσης
Λιούπης και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός,
η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας
Μπέος, ο πρέσβης του Ισραήλ Γιόσι Αμράνι, η πρώην υπουργός Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ο
πρόεδρος του ΚΙΣΕ Δαυίδ Σαλτιέλ, εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι συλλόγων και μέλη
της τοπικής κοινωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΗΓΗ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, 5.10.2021
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