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Απονεµήθηκαν οι υποτροφίες Αλεξόπουλου 
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΓΥΜΝΩΘΕΙ Ο N. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΠΘ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

Απονεµήθηκαν οι υποτροφίες Αλεξόπουλου 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 
Συνεδρίασε χθες η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

του Οργάνου «∆ιοίκησης και διαχείρισης 
της υποτροφίας Αλεξοπούλου», µετά από 
πρόσκληση του προέδρου της επιτροπής 
και δηµάρχου Καρδίτσας κ. Κων/νου Παπαλού, 

προκειµένου να απονείµει τις υποτροφίες 
για το ακαδηµαϊκό έτος 2012 

2013. 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ∆ωρητής 

κ. Απόστολος Αλεξόπουλος, ο Μητροπολίτης 
Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων 

κ.κ Κύριλλος Χριστάκης, ο αντιδήµαρχος 
Οικονοµικών κ. Σταύρος Παπαγεωργίου, 
ο επικεφαλής της µείζονος 

µειοψηφίας του ∆Σ Καρδίτσας κ. ∆οµήνικος 
Βερίλλης, ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Καρδίτσας κ. Γεώργιος Ραµούζης, 

ο Γενικός Γραµµατέας του Οργάνου 
κ. Γιάννης Παπακυρίτσης και τα επίτιµα 

µέλη κ.κ. Πελοπίδας Χριστούλας και 
Παναγιώτης Κωτούλας. Μετά από διαλογική 

και πολύωρη συζήτηση η ∆. E αφού 
εξέτασε προσεκτικά, τις καθ' όλα αξιόλογες 

αιτήσεις των ενδιαφερόµενων για την 
υποτροφία και ύστερα από προφορική συ- 

M. 
νέντευξη µε τον κάθε υποψήφιο αποφάσισε 

οµόφωνα τα εξής: 
Επιλέγει τη χορήγηση υποτροφίας 

5.000 ευρώ στην φοιτήτρια της Κτηνιατρικής 
Σχολής Καρδίτσας ΛΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ. Επιλέγει τη χορήγηση 
υποτροφίας 5.000 ευρώ στη σπουδάστρια 
του Τµήµατος ΤΕΙ ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας 

ΖΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 
Επίσης η ∆. E. αποφάσισε τη χορή¬ 

γηση υποτροφίας Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 
ΜΒΑστο ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

της Ελλάδας στον τοµέα ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη, σε Καρδιτσιώτη 

επιστήµονα µε προκήρυξη και µε το ποσό 
των 10.000 ευρώ. Να σηµειωθεί ότι σε δηλώσεις 

του ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρθηκε 
στην τελευταία αρνητική εξέλιξη της πρότασης 

εκ µέρους του ΤΕΙ Λάρισας για κατάργηση 
του τοπικού Τµήµατος ∆ιατρο¬ 

φής και ∆ιαιτολογίας, τονίζοντας ότι είναι 
ανάγκη να ενωθούν τώρα όλες οι δυνάµεις 

της Καρδίτσας και να µην επιτρέψουν 
περαιτέρω ξεγύµνωµα του Νοµού µας 
από εκπαιδευτικές υποδοµές. Ο κ. Αλεξόπουλος 

έφερε ως τρανό παράδειγµα 
προς αποφυγή την αδράνεια των φορέων 
του Νοµού που στο παρελθόν επέτρεψαν 
την αποµάκρυνση της Σχολής Νηπιαγωγών 

από την πόλη µας. 
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