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Υποτροφίες Aγγλικής από το Ίδρυμα Υποτροφιών Μιχαήλ Λάσκαρη 

 

Το μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Λάσκαρη δέχεται και φέτος αιτήσεις για υποτροφίες εκμάθησης 

της αγγλικής γλώσσας. Όπως κάθε χρόνο, σκοπός είναι να δοθούν  120 υποτροφίες για το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

 

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν όχι μόνο τα δίδακτρα αλλά και το διδακτικό υλικό και έχουν 

διάρκεια ενός έτους. Μαθήματα διεξάγονται για όλα τα επίπεδα (από αρχάριους μέχρι και 

Proficiency) με δυνατότητα ανανέωσης για επόμενα έτη, αρκεί ο υπότροφος να είναι συνεπής 

και επιμελής. Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την υποβολή αίτησης, όμως ο υποψήφιος 

πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του. Επίσης, θα πρέπει να είναι 

Χριστιανός Ελληνο-Ορθόδοξος και να έχει Ελληνική καταγωγή. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι 

που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν σε φροντιστήρια ή άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στο Σικάγο των ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η 

έδρα του Ιδρύματος αλλά και η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών - αρμόδια για την 

επιλογή των υποτρόφων.  

 

Οι υπότροφοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε ένα από τα δύο 

εξουσιοδοτημένα και μη-κερδοσκοπικά εκπαιδευτήρια του Ιδρύματος – στην Σχολή Αγγλικών 

Εστία Νέας Σμύρνης ή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ντέσσυ Τοπουζίδου στη Βούλα.  

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ο αριθμός νέων αιτήσεων που θα δεχτούμε είναι 75 για κάθε 

εκπαιδευτήριο με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Παρασκευή, 15 Απριλίου, 2016. 

Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των 75 νέων αιτήσεων πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία, θα 

υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα μας και δεν θα γίνουν δεκτές άλλες αιτήσεις. 

 

Ο ευεργέτης Μιχάλης Λάσκαρης, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1903 και απεβίωσε στην 

Αμερική το 1991, παραχώρησε ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας του στο Ίδρυμα, διότι 

θεωρούσε τη γνώση της Αγγλικής απαραίτητο εφόδιο για την επαγγελματική αποκατάσταση, 

αφού είχε βοηθήσει σημαντικά και τον ίδιο. Το Ίδρυμα ξεκίνησε την λειτουργία του τον 

Αύγουστο του 1999 και μέχρι σήμερα έχει χορηγήσει 2380 υποτροφίες για την εκμάθηση της 

αγγλικής γλώσσας. 

 

Το παράρτημα του Ιδρύματος στην Αθήνα εκπροσωπείται από τις κ.κ. Σέρρυ Κόσσυφα και 

Ευαγγελία Λαΐου, οι οποίες είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.lascaristrust.gr 

ή επικοινωνήστε μαζί μας:  

Τηλ: 210 72 99 171-2 

e-mail: info@lascaristrust.gr 
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