
 

 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή 

Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ.60097, ΤΚ 57001, Θέρμη 
www.afs.edu.gr Τ:2310492700 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2019 

Αρ.πρωτ. 163/10.04.2019 

 

 

 

Στο φημισμένο Yale –με πλήρη υποτροφία- μαθήτρια της Σχολής  

 

Ακόμη πέντε μαθητές σε ξακουστά πανεπιστήμια των Η.Π.Α. 

 

 

Ακόμη έξι μαθητές του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής προστέθηκαν στη μακρά λίστα επιτυχιών του προγράμματος 

"Study USA" και από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα συνεχίσουν τις 

σπουδές τους με πλήρη υποτροφία σε Αμερικανικά πανεπιστήμια. 

Μάλιστα, η Κατερίνα Καργιώτη κατάφερε να εξασφαλίσει πλήρη 

υποτροφία από το Yale University και ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες της 

για τις Η.Π.Α. Και οι έξι μαθητές θα φοιτήσουν στα πανεπιστήμια με 

πλήρη υποτροφία του ποσού που αιτήθηκαν ενώ τρεις από αυτούς 

κάθισαν στα θρανία του ΓΕΛ έχοντας λάβει -μετά από σχετική 

διαγωνιστική διαδικασία- την «Υποτροφία Προέδρου» της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής. Το συνολικό ύψος των υποτροφιών που 

εξασφαλίστηκε από τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. ξεπερνά το 1,5 

εκατ. δολάρια.  

Οι πέντε μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που εξασφάλισαν 

υποτροφία σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ είναι: Κατερίνα Καργιώτη, Μελίνα 

Κωφοκώτσιου, Μαρισέλ Μερολλάρι, Αθανασία Κυτούδη και Γιώργος 

Γκολόης, ενώ η έκτη μαθήτρια είναι η Ελευθερία Βογιατζόγλου, η οποία 

αποφοίτησε από το ΓΕΛ το 2018.  

«Η χαρά μου δεν περιγράφεται. Δεν έχω λόγια για να ευχαριστήσω την 

Αμερικανική Γεωργική Σχολή για όσα μου έχει προσφέρει. Έκατσα στα 

θρανία του ΓΕΛ με πλήρη υποτροφία και με τη βοήθεια των στελεχών 

της Σχολής αλλά και διάβασμα κατάφερα να περάσω στο… Yale»,  
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δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η Κατερίνα Καργιώτη, από το 

Ζευγολατιό Σερρών.  

Η Μελίνα Κωφοκώτσιου εξασφάλισε υποτροφία από το Pomona 

College της νότιας Καλιφόρνιας, όπου θα σπουδάσει πληροφορική. 

«Διάλεξα το ΓΕΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, γιατί είχα στόχο 

να σπουδάσω στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού», είπε. Ο Μαρισέλ 

Μερολλάρι κατάγεται από την Κορυτσά αλλά τα τελευταία οκτώ χρόνια 

ζει μόνιμα στα Νέα Σίλατα Χαλκιδικής. Έγινε δεκτός από το Bowdoin 

College στο Μέιν και θέλει να γίνει μηχανικός. Κάλεσε όσα παιδιά 

σκέφτονται να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια των Η.Π.Α. «να έρθουν 

στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή» και να παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα ‘Study USA’, το οποίο χαρακτήρισε «απαιτητικό αλλά όχι 

δύσκολο». Η Καργιώτη, η Κωφοκότσιου και ο Μερολλάρι 

παρακολουθούν τα μαθήματα του Γενικού Λυκείου με 

«Υποτροφία Προέδρου». 

Η Αθανασία Κυτούδη, από τα Τρίκαλα Ημαθίας, έγινε δεκτή από το 

Union College της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, χωρίς ακόμη να έχει 

ξεκαθαρίσει με τι θα ασχοληθεί. «Η σχέση της οικογένειάς μου με την 

Σχολή είναι πολύχρονη. Ο πατέρας μου είναι απόφοιτος, ενώ πέρσι 

αποφοίτησε η αδελφή του, Ελένη, η οποία πλέον σπουδάζει με 

υποτροφία στο Franklin & Marshall College της Πενσυλβάνιας», είπε. 

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γκολόης από τον Πολύγυρο θα 

σπουδάσει βιολογία στο Kalamazoo College του Μίσιγκαν. Δήλωσε 

ενθουσιασμένος από το επίπεδο της εκπαίδευσης της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής και ανυπομονεί για τη στιγμή που θα περάσει το 

κατώφλι του Αμερικανικού πανεπιστημίου στο οποίο έγινε δεκτός. 

Τέλος, η Ελευθερία Βογιατζόγλου από τα Γιαννιτσά εξασφάλισε 

πλήρη υποτροφία από το Mount Holyoke College της Μασαχουσέτης. 

«Αποφοίτησα πέρυσι από το Λύκειο. Δεν το έβαλα κάτω. 

Προετοιμάστηκα καλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς και φέτος τα 

κατάφερα. Είμαι πολύ χαρούμενη», είπε. Σκέφτεται να σπουδάσει 

νευροεπιστήμη γιατί της αρέσει η βιολογία και η ψυχολογία.  

Οι γνώσεις που παρείχε το ΓΕΛ και στους έξι μαθητές, τους έδωσαν τη 

δυνατότητα να διευρύνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές τους και  
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να ατενίζουν με αισιοδοξία το ακαδημαϊκό μέλλον τους. Να σημειωθεί 

ότι οι υπόλοιποι μαθητές της Γ’ τάξης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

τους είτε στη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε στη συνέχιση 

των σπουδών τους στο Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να κάνουν πράξη τα όνειρά 

τους. Μέσω του προγράμματος "Study USA" που υλοποιεί η Σχολή, τα 

τελευταία επτά χρόνια 48 μαθητές -μέχρι στιγμής- συνέχισαν με 

υποτροφία τις σπουδές τους στις Η.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τα Δελτία Τύπου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της www.afs.edu.gr, 

στο link http://www.afs.edu.gr/εκδόσεις-δελτία-τύπου/ 
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