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∆όθηκαν χθε̋ οι υποτροφίε̋ του Ιδρύµατο̋ σε αριστούχου̋ αποφοίτου̋ των
ΕΠΑ.
ΕΠΑ.Λ. Ν. Καρδίτσα̋ για το Ακαδηµἀκό έτο̋ 20112011-12.
Hµέρα επιβράβευση̋ και καταξίωση̋ ήταν η χθεσινή για του̋ αριστούχου̋
αποφοίτου̋ των Επαγγελµατικών Λυκείων του Ν. Καρδίτσα̋ (ΕΠΑΛ),
(ΕΠΑΛ), από το
Κοινωφελέ̋ «Ίδρυµα
«Ίδρυµα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ».
Tο Κοινωφελέ̋ «Ίδρυµα Υποτροφιών Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ»,
ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ», που εδρεύει στην Καρδίτσα,
Καρδίτσα,
απένειµε υποτροφίε̋
υποτροφίε̋ σε αριστούχου̋ αποφοίτου̋ των ΕΠΑ.
ΕΠΑ.Λ. Ν. Καρδίτσα̋ που
πέτυχαν την εισαγωγή του̋ σε Σχολή Τριτοβάθµια̋ Εκπ/ση̋ το ακαδ. έτο̋ 20112011-12,
12,
δίνοντα̋ του̋ την απαραίτητη οικονοµική στήριξη για την ολοκλήρωση των
σπουδών του̋ σε Ανώτερη Βαθµίδα.
Την εκδήλωση
εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρο̋ του Ιδρύµατο̋ κ. Ανυφαντή̋ Γεώργιο̋,
Γεώργιο̋, δικηγόρο̋, ο
οποίο̋ χαιρέτησε του̋ κ.κ. προσκεκληµένου̋ και περιέγραψε τη διαδικασία τη̋
απονοµή̋ των δύο (2) νέων υποτροφιών για το ακαδ. έτο̋ 20112011-12, καλώντα̋ το
µέλο̋ του ∆.Σ και ∆ήµαρχο Καρδίτσα̋
Καρδίτσα̋ κ. Παπαλό Κωνσταντίνο για ένα σύντοµο
χαιρετισµό.
Στον χαιρετισµό του ο κο̋ ∆ήµαρχο̋ έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κ. Πρόεδρο και
τα µέλη του ∆.Σ. του Ιδρύµατο̋,
Ιδρύµατο̋, που, στην σηµερινή δύσκολη εποχή όπου η νεολαία
µα̋ βρίσκεται σε ανεργία και κινδυνεύει να
να παρασυρθεί από ευτελή πρότυπα και
ψεύτικε̋ υποσχέσει̋ εύκολη̋ επιτυχία̋ µε γρήγορο κέρδο̋, το «Ίδρυµα Υποτροφιών
Γεώργιο̋ Αχιλλέω̋

Αλλαµανή» µε τον θεσµό τη̋ επιβράβευση̋ των αριστούχων

αποφοίτων των ΕΠΑΛ ενισχύει την πίστη σε σταθερέ̋ αξίε̋ και δικαιώνει
δικαιώνει την
προσπάθεια, την εργατικότητα και την επιµέλεια. Παρακινεί του̋ νέου̋ σε ευγενή
άµιλλα και πρόοδο.
Πιστεύουµε,
Πιστεύουµε, συνέχισε ο κο̋ ∆ήµαρχο̋, ότι µε τον τρόπο αυτό το Ίδρυµα συµβάλλει
στην προκοπή και στην ανάπτυξη του τόπου µα̋ και αποτελεί παράδειγµα προ̋
προ̋
µίµηση και για άλλου̋ φορεί̋ και συµπολίτε̋ µα̋.
Απευθυνόµενο̋ τέλο̋ προ̋ του̋ παρευρισκόµενου̋ στην εκδήλωση κ.κ Αλλαµανή
Ευφροσύνη του Στυλιανού,
Στυλιανού, Αλλαµανή Βικτώρια του Μιλτιάδη και Αλλαµανή Νικόλαο
του Μιλτιάδη,
Μιλτιάδη, µελών του ∆.Σ. του Ιδρύµατο̋, τόνισε την
την υποχρέωσή του να συγχαρεί
και δηµόσια το Ίδρυµα Αλλαµανή για τον αξιόλογο θεσµό που καθιέρωσε ο αείµνηστο̋
θείο̋ του̋ Γεώργιο̋ Αχ. Αλλαµανή̋.
Ακολούθησε η απονοµή των υποτροφιών µε τι̋ επιταγέ̋ των 2.500 Ευρώ να
επιδίδονται στου̋ δύο (2) νέου̋ υποτρόφου̋ του Ιδρύµατο̋ από του̋ κ.κ Παπαλό
Κωνσταντίνο και Αλλαµανή Ευφροσύνη.
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Στου̋ δύο (2) νέου̋

υποτρόφου̋ δωρίσθηκε επί πλέον και από ένα̋ τόµο̋ 780

σελίδων µε τι̋ 137 επιστολέ̋ του Ιωάννη Καποδίστρια,
Καποδίστρια, τη̋ µη

κερδοσκοπική̋

εταιρία̋ «Ελαία».
Πρόκειται
Πρόκειται για του̋:


Καραπάνο Απόστολο του Χρίστου, απόφοιτο του 1ου ΕΠΑ.
ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσα̋ και

φοιτητή τη̋ Σχολή̋ Σ.Τ.ΕΦ. Μηχανολογία̋ του Τ.
Τ.Ε.Ι. Λάρισα̋.


Κοντοκώστα Ελένη του Ιωάννη,
Ιωάννη,

απόφοιτο του

2ου

ΕΠΑΛ

Καρδίτσα̋ και

φοιτήτρια του Τµήµατο̋ Νοσηλευτική̋
Νοσηλευτική̋ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκη̋.
Επίση̋ επιδόθηκαν
επιδόθηκαν οι υποτροφίε̋ από του̋ κ.κ Αλλαµανή Νικόλαο και Αλλαµανή
Βικτώρια στι̋ υποτρό
υποτρόφο
οτρόφου̋
φου̋ παρελθόντων ετών:
ετών:


Τσίντζα

Σοφία του Κωνσταντίνου,
Κωνσταντίνου, απόφοιτο του 1ου ΕΠΑ.
ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσα̋ και

φοιτήτρια
φοιτήτρια του Τµήµατο̋ Πολιτικών Έργων Υποδοµή̋ τη̋ Σχολή̋ Τεχνολογικών
Εφαρµογών του Τ.
Τ.Ε.Ι. Λάρισα̋,
Λάρισα̋, που συνεχίζει κανονικά τι̋ σπουδέ̋ τη̋ στο 3ο έτο̋
σπουδών.
σπουδών.


Πλασταριά

Ευαγγελία του Εµµανουήλ,
Εµµανουήλ,

απόφοιτο του ΕΠΑ.
ΕΠΑ.Λ. Σοφάδων και

φοιτήτρια σήµερα του Τµήµατο̋ ∆ιοίκηση̋ Επιχειρήσεων τη̋ Σχολή̋ ∆ιοίκηση̋ και
Οικονοµία̋ του Τ.
Τ.Ε.Ι. Λάρισα̋,
Λάρισα̋, που συνεχίζει κανονικά τι̋ σπουδέ̋ τη̋ στο 4ο έτο̋
σπουδών.
Ω̋ γνωστό το Ίδρυµα

εδρεύει

όροφο τη̋ οδού Ν. Χαρίτου 5,
5,

στην

Καρδίτσα σε ιδιόκτητο γραφείο στον 4ο

τηλ.
τηλ. 2441027711 και διοικείται από 12µελέ̋
12µελέ̋

∆ιοικητικό Συµβούλιο και 5µελή Εκτελεστική Επιτροπή.
Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2012
Από τη Γραµµατεία του Ιδρύµατο̋
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