
Νέα Υποτροφια 
Του  ΠΑΝ-ΙΚΑΡΙΑΚΟΥ ΊΊδρυματος  

 
Υποτροφἰα εἰς  μνἠμην,  Βασίλειου Kαβαρλἰγγου   
Πaν-Ικαριακἠ Αδελφότης Αμερικής «ΊΊκαρος» 

 
Αναγκαἰα  Πιστοποιητικἀ: 
 
➢  Η αἰτησις αυτή είναι ειδικά, για ένα φοιτητἠ απὀ Ικαρἰα ἠ Φούρνοι, ὀ οποίος φοιτἀ σἐ 
 Λύκειο (γυμνάσιο) ἐκτὀς Ικαρἰας ή Φούρνοι. 
➢  Η καταγωγἠ ἐνὀς ἀπὀ τοὐς γονεἰς πρέπει νἀ είναι από τἀ νησιά Ικαρία η Φούρνοι. 
➢  Αυτή η υποτροφία είναι αξιοκρατική, δηλαδή, με ένα ανὠτατον όρον βαθμολογίας. 
➢  Απόδειξη της Ικαριακης ή Φούρνιας καταγωγής, δηλαδή, από ποιὀ χωριό, Ικαριας / 
 Φούρνοι  εἰναι η καταγωγἠ τοὐ αἰτὠντος μαθητοὐ. 
➢  Ποιὀ εἰναι τὀ οἰκογενειακὀ ὀνομα τοὐ αἰτοὐντος φοιτητοὐ. 
 
  Αυτή η υποτροφία του Παν-Ικαριακοὐ Ιδρυματος,  χρηματοδοτείται από την  
 κα Δήμητρα Τσάντε εις μνήμην του συζύγου της  Βασίλειου Kaβαρλἰγγου 
 
Αίτησις: 
 
Οικογένειακο  ΌΌνομα: ___________________________________________________ 
 
Πρώτο  ΌΌνομα: _________________________________________________ 
 
Οικογενειακο Ικαριακό/Φούρνοιο Επώνυμο: _______________________________ 
 
 ΌΌνομα νησου και χωριου καταγωγης:   ____________________________________ 
 
ΈΈτος γέννησεως: _____________________________ 
 
Τόπος γέννησεως: _______________________________________________________ 
 
Διεύθυνση κατοικοιας: __________________________________________________ 
 
Πόλις : ___________________ TX Κωδικός: _________ Χώρα: ________________ 
 
Τηλέφωνο (κωδικός χώρας + κωδικός περιοχής + αριθμός τηλεφώνου):   
 
 ________________________  
 
1) ΌΌνομα (Λυκείου) Γυμνάσιο: __________________________________________ 
     
 ΈΈτος Αποφοίτησεως (ή αναμενόμενον): ________________________ 
  



Συνολικοs μεσος οροs βαθμολογίας: ____________ 
 
 Η αιτησις πρεπει να ακολουθητε με αντίγραφα, από το (Λυκειο) Γυμνάσιο σας. 
 
 Η αιτησις πρεπει να ακολουθητε και με Επιστολή σύστασεως από έναν καθηγητή. 
 
2) ΌΌνομα του Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ το οποιον φοιτα η προκειτε να φοιτηση:  
 
  ______________________________ 
  
  Η αιτησις πρεπει να ακολουθητε, με πιστοποιητικό (απόδειξη) φοιτησεως η 
 αποδοχής, στο Πανεπιστημιο η ΤΕΙ.  
  
3) Εξοσχολικες Δραστηριότητες:  Σπορ, Εθελοντικές οργανώσεις, κοινοτικές, 
 Εκκλησία, κ.λπ. 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
 
Αιτών ΌΌνομα (Κεφαλαἰα): __________________________________________________ 
 
Υπογραφή Αἰτοὐντος  : _____________________________________________________ 
 
Ημερομηνία ὐποβολής τἠς αίτἠσεως: ______________________ 
 
 
Επιτροπή Υποτροφιών: 
 Διευθυντές σχολείων:  Αγίου Κηρύκου, Ευδἠλου, Ραχὡν, Φούρνοι  
 
 Διευθυντής  Υποτροφίων:  Ιωάννης Σ Τσάντες 
                                                 ΆΆγιος Κήρυκος Ικαρία, Ελλάς  
 
 Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με τον κο Ιωάννη Τσάντε, 
   μέσω τηλεφώνου στην Ικαρία στο + 30 22750 22450  

η μέσω email στο ljtsantes@gmail.com 
 

Ταχυδρομἰστε τἠν Αἰτησιν  ΟΧΙ ἀργὀτερα ἀπὀ τἰς 30 Ιουνίου 2018, στον 
Ιωάννης Τσάντες 

83300  ΆΆγιος Κήρυκος 
Ικαρία Ελλάδα 


