Πρώην Πρόεδρος Σχολής: Bruce Lansdale

Iss

Ο μακροβιότερος πρόεδρος
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
«Η Ελλάδα έγινε για εμάς η πατρίδα μας και οι άνθρωποι της Σχολής
οικογένειάς μας», γράφει στην ποιητική συλλογή του με τίτλο
«Metamorphosis», ο αείμνηστος Bruce Lansdale μετουσιώνοντας σε μία
πρόταση την πολυετή σχέση του με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Παραμένει ο μακροβιότερος πρόεδρος της, καθώς κράτησε τα ηνία της από
το 1955 έως το 1990. Για 35 χρόνια υπήρξε «ψυχή» και «καθοδηγητής» της
Σχολής, συνεχίζοντας με επιτυχία το έργο των προκατόχων του και
στερεώνοντας ακόμη περισσότερο τα θεμέλια του εξαιρετικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος. Υπό την ηγεσία του, η Αμερικανική Γεωργική
Σχολή εξελίχθηκε σε πολλά επίπεδα, πάντα –ωστόσο- εναρμονισμένη με
τις έννοιες της χειρωνακτικής εφαρμογής και της καινοτομίας στη γεωργία.
Ως οραματιστής, εισήγαγε το θεσμό της δια βίου μάθησης υψηλού
επιπέδου.

Πήρε την απόφαση να εργαστεί στην Σχολή το 1946, ξαπλωμένος σε ένα
κρεβάτι του ξενοδοχείου «Μαίναλον» της… Τρίπολης. Μόλις είχε λάβει
συγχαρητήριο τηλεγράφημα από την οικογένειά του στις Η.Π.Α. για την
εισαγωγή του στην ακαδημαϊκή αδελφότητα ΦΒΚ. «Τότε, αναρωτήθηκα
που μπορούσα να επενδύσω την υπόλοιπη ζωή μου ως μηχανικός που του
άρεσε να συνεργάζεται με ανθρώπους. Μου ήρθε η έμπνευση να πάω στην
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Λίγες μέρες αργότερα, έφτασα στη Θεσσαλονίκη μ’ ένα διθέσιο αεροπλάνο του
Βρετανικού στρατού για να μοιραστώ όραμά μου με τον διευθυντή Charlie House και τη σύζυγό του Ann», ανέφερε.
Γεννήθηκε το 1925 στο Worcester της Μασαχουσέτης. Ήταν μόλις έξι μηνών όταν η οικογένειά του μετακόμισε στη
Θεσσαλονίκη καθώς ο πατέρας του έγινε διευθυντής της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης. Η οικογένεια
εγκαταστάθηκε κοντά σε μία κοινότητα προσφύγων από την Μικρά Ασία. «Μεγάλωσα μιλώντας τα δικά τους προσφυγικά
ελληνικά, που πολλές φορές εξακολουθούν να μου φαίνονται περισσότερο μητρική μου γλώσσα απ’ ότι τα αγγλικά. Οι
συχνές οικογενειακές εκδρομές στη Γεωργική Σχολή στα περίχωρα της πόλης μού πρόσφεραν μεγάλη χαρά όταν ήμουν
μικρός. Το ιδιαίτερο πνεύμα του τόπου με είχε μαγέψει», είχε πει.
Απέκτησε πτυχίο μηχανικού από το πανεπιστήμιο του Rochester και το 1949 πήρε το μεταπτυχιακό του στην αγροτική
εκπαίδευση και κοινωνιολογία στο πανεπιστήμιο του Cornell. Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκε την συμφοιτήτρια του από το
Rochester, Elizabeth (Tad) Krihak και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. «Η Σχολή, που τόσο με είχε συγκινήσει όταν
ήμουν μικρός, μού προσέφερε πολλές προκλήσεις, μιας και ήμουν ένας νέος άνθρωπος που ενδιαφέρονταν για το καλό
του κόσμου. Ήθελα να διδάξω τα αγροτόπαιδα της Ελλάδας», είχε πει. Θεωρούσε «τιμή» που υπηρέτησε την Σχολή και
δήλωνε ότι κάθε φορά που διέσχιζε την πύλη της, αισθάνονταν γαλήνη.

Με την σύζυγό του απέκτησαν τέσσερα παιδιά και είχαν έντεκα εγγόνια. Μετά τη συνταξιοδότησή του αφιερώθηκε στη
διοργάνωση σεμιναρίων στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Κοσσυφοπέδιο, το Νεπάλ, τη Νιγηρία, το
Μαλάουι, την Τανζανία, την Ινδία, το Νεπάλ και την Ονδούρα. Κατά τη διάρκειά τους, επέδειξε την αξιοσημείωτη
ικανότητά του να επικοινωνεί και να εμπνέει τους ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, των πολιτισμών και των κοινωνικών
κλάδων να εκτιμούν και να υπηρετούν ο ένας τον άλλον.
Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις, χρίστηκε επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης και επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ. Για την
πολυσχιδή προσφορά του το Ελληνικό Κράτος του απένειμε τα παράσημα του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής και του
Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου Α’. Απεβίωσε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2009, σε ηλικία 84 ετών.
Ένα από τα ποιήματα του Bruce Lansdale από τη Συλλογή Metamorphosis (2004 – Enaretos Press)
Γιατί αγαπώ την Ελλάδα;
Γιατί στην Ελλάδα
Οι φίλοι σου γίνονται οικογένεια
Έτσι νιώθω και για τους συνεργάτες μου
Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Όπως ακριβώς αισθάνομαι και
Για τους καθηγητές
Και για όλους τους απόφοιτους σε όλη την Ελλάδα
Και αυτοί είναι μέλη της οικογένειας
Της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Ο πόνος τους ήταν και δικός μας
Και πιστεύω πως
Και ο δικός μας πόνος ήταν δικός τους.
«Μοιρασμένος πόνος», λένε, «μισός πόνος
αλλά και μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά».
Και ο Θεός ξέρει ότι όπως μοιραστήκαμε τον πόνο μας
Έτσι μοιραστήκαμε και τη χαρά μας
Όλα αυτά τα χρόνια.
Ζήσαμε μαζί,
Δουλέψαμε μαζί,
Γελάσαμε και
Κλάψαμε παρέα,
Και νιώσαμε δικούς μας
Τα παιδιά, τα εγγόνια και τους φίλους
Σαν μέλη της οικογένειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στην οποία ανήκουμε
Και θα συνετίσουμε να ανήκουμε.
Άγγελος Αγγελίδης

Απόφοιτοι του Perrotis College: Μίλτος Ροΐδης & Κώστας Οροϊλίδης
(Τάξη του 2017)
Ο Μίλτος και ο Κωνσταντίνος αποτελούν δύο από τα πιο πρόσφατα
παραδείγματα πετυχημένων αποφοίτων του Perrotis College. Μαζί από το
πρώτο έτος των σπουδών τους, μαζί στον στρατό και τώρα μαζί στο
μεταπτυχιακό. Σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο Wageningen στον τομέα της
γεωπληροφορικής επιστήμης ο Κωνσταντίνος και στον τομέα οικονομικών και
διοίκησης ο Μίλτος και συγκινούνται όποτε αναφέρονται στις σπουδές τους
και στη Σχολή.
Ο Μίλτος είχε την πρώτη του επαφή με τη Σχολή από μικρή ηλικία, καθώς
συμμετείχε κάθε χρόνο στο καλοκαιρινό πρόγραμμα της Σχολής “Summer
Camp”, ενώ είναι απόφοιτος και του Γενικού Λυκείου της Σχολής. Ο
Κωνσταντίνος γνώρισε τη Σχολή έπειτα από παρότρυνση του πατέρα του και
αμέσως κατάλαβε πως εδώ είναι το μέλλον του.
Πηγή έμπνευσης και για τους δύο αποτέλεσαν οι καθηγητές τους, οι οποίοι
τους έδειξαν πως η επίτευξη των στόχων είναι εφικτή μόνο με σκληρή
δουλειά, πείσμα και αφοσίωση. Οι αναμνήσεις τους από τη Σχολή και το
Κολέγιο είναι αμέτρητες. Σημαντικότερη όμως για τον Μίλτο είναι όταν
αποφοίτησε με αριστείο από το Κολέγιο, αφού όπως είπε στη Σχολή είχε έρθει
ένας μέτριος μαθητής και κατάφερε να αποφοιτήσει πρώτος στην τάξη του. Για τον Κωνσταντίνο η
σημαντικότερη ανάμνηση του από τη Σχολή είναι όταν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του προς τιμή της
ευεργέτιδας της Σχολής, κυρίας Αλίκης Περρωτή, είδε τον πατέρα του να δακρύζει από περηφάνια.
Ο Μίλτος και ο Κωνσταντίνος μπορούν πλέον να ζουν στο εξωτερικό δημιουργώντας τις βάσεις για το
επαγγελματικό τους μέλλον, πάντοτε όμως βρίσκουν χρόνο να επισκέπτονται τη Σχολή, να συμβουλεύονται
τους καθηγητές τους και να τη στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν. Για τον Κωνσταντίνο η Σχολή είναι το
σπίτι του και κάθε φορά που περνά την πύλη της νιώθει τον ίδιο ενθουσιασμό, ενώ ο Μίλτος θεωρεί πως η
Σχολή είναι η αιτία όλων των επιτυχιών του και το όνειρο κάθε σπουδαστή.
Ζωή Βέργου

Μέλος Σ.Φ.Α.Γ.Σ.: Κώστας Οικονόμου
Αφορμή για τη «γνωριμία» του Κώστα Οικονόμου με τη Σχολή στάθηκε η ετήσια
φιλανθρωπική εκδήλωση «Χορός Κάτω Από τ’ Άστρα» που διοργανώνει κάθε
χρόνο η Σχολή και ο Σύλλογος Φίλων της. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε τη
Σχολή μαζί με την σύζυγο του και έτσι ενημερώθηκαν για το έργο της. Έκτοτε τη
στηρίζουν είτε ως απλά μέλη του Συλλόγου Φίλων, είτε ως μέλη της διοίκησης του.
Πολύ κοινωνικός και δραστήριος, δεν άργησε να ενταχθεί στην οικογένεια του
Συλλόγου Φίλων, κερδίζοντας φιλίες ζωής, μα πάνω από όλα την αξία του
εθελοντισμού και της προσφοράς με κάθε τρόπο. Είναι επόμενο λοιπόν, οι
περισσότερες αγαπημένες του αναμνήσεις να προέρχονται από τις εθελοντικές
δράσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος. Η «Ημέρα Μνήμης» που γίνεται κάθε χρόνο
στη μνήμη των αγαπημένων που έφυγαν από τη ζωή, φυτεύοντας ένα δένδρο στον
χώρο της Σχολής, αποτελεί από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχει ζήσει, ενώ οι
αποφοιτήσεις των μαθητών και σπουδαστών τον κάνουν να νιώθει περήφανος που
είναι μέλος ενός τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Οι προσωπικότητες που γνώρισε και τον επηρέασαν στα χρόνια της ενασχόλησης
του με τη Σχολή είναι πολλές. Ξεχωρίζει όμως τον αείμνηστο Πρόεδρο της Σχολής,
Bruce Lansdale, ο οποίος τον έκανε ένθερμο υποστηρικτή του οράματος της. Η
καθηγήτρια Πελαγία Βουτσά και ο Τάσος Αποστολίδης, είναι ακόμα δύο υπάλληλοι της Σχολής που θαύμαζε για το έργο
τους και την αγάπη τους για τους μαθητές τους, θαυμασμός που εξελίχθηκε σε στενή οικογενειακή φιλία.
Για τον κ. Οικονόμου η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ότι πιο αισιόδοξο για την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και
για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Θα έπρεπε να είναι πρότυπο για κάθε ανάλογη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης
και θα ήταν ευτυχισμένος εάν ο γιός του είχε υπάρξει σπουδαστής της Σχολής και είχε αξιωθεί να φέρει τον τίτλο του
αποφοίτου της.
Ζωή Βέργου

Υπάλληλος του Perrotis College: Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης
Ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης άρχισε να εργάζεται ως καθηγητής του
Perrotis College to 1996, έπειτα από παρότρυνση του Δρ. Ευάγγελου
Βέργου, που τότε ήταν ο διευθυντής του Κολεγίου. Διδάσκει γεωργία
ακριβείας στο προπτυχιακό πρόγραμμα του κολλεγίου και παράλληλα
είναι διευθυντής του κέντρου ελιάς «Krinos».
Όταν αναφέρεται στη Σχολή ο κ. Γκέρτσης μιλά για ένα περιβάλλον όπου
τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι νιώθει πως συνέβη
και με τον ίδιο, αφού η Σχολή δίνει κίνητρο για έρευνα και διδασκαλία,
δημιουργώντας ένα μοναδικό -σε παγκόσμια κλίμακα- σχολείο με
τεράστια πρόσφορα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πέρα από την
επαγγελματική του εξέλιξη θεωρεί πως κέρδισε πολλά και σε προσωπικό
επίπεδο, μέσα από συνεργασίες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια οι
οποίες εξελίχθηκαν και σε σχέσεις ζωής.
Προσπαθώντας να θυμηθεί όλες τις σημαντικές στιγμές από την πορεία
του στη Σχολή, ξεχωρίζει δύο. Πρώτα τα λόγια του Bruce Lansdale, ο
οποίος τον αποκάλεσε «ιεραπόστολο» της Σχολής, καθώς επίσης και η
βράβευσή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια,
το 2014, για την καινοτομία και την προσφορά στην γεωργική παραγωγή
στην Ελλάδα, που αντανακλά τη προσφορά της Σχολής στον αγροτικό
τομέα.
Οι δύο προσωπικότητες που τον επηρέασαν και συνεχίζουν να τον επηρεάζουν είναι ο Δρ. Ευάγγελος Βέργος, τον οποίο
αποκαλεί επίσης «σύγχρονο ιεραπόστολο» της ΑΓΣ, φίλο και αξιόπιστο συνεργάτη. Ενώ το όραμα του Προέδρου της
Σχολής, Δρ. Πάνου Κανέλλη, τον κάνει καθημερινά περήφανο που μπορεί και εργάζεται σε ένα τόσο σημαντικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Ζωή Βέργου

Υπάλληλος της ΑΓΣ: Δέσποινα Θεοδωρίδου
Για τη Δέσποινα Θεοδωρίδου, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι
το δεύτερο σπίτι της… Όπως λέει «…ένα σπίτι που τελευταία
αλλάζει, ανανεώνεται, έχει γεμίσει νέους ανθρώπους και μας κρατά
όλους σε εγρήγορση».
Πέρασαν περισσότερες από δύο δεκαετίες όταν για πρώτη φορά
διέσχισε τη πύλη της Σχολής. Το –όχι και τόσο μακρινό- 1998 άφησε
το βιογραφικό της και αποχωρώντας σιγοψιθύρισε: «τι ωραία που
είναι εδώ…». Προς μεγάλη έκπληξή της, λίγες μέρες αργότερα την
κάλεσαν σε συνέντευξη. Ήταν η περίοδος που η Σχολή εξέταζε το
ενδεχόμενο να ασχοληθεί με τις ιχθυοκαλλιέργειες και είχε καταθέσει
σχετική αίτηση.
Η Δέσποινα Θεοδωρίδου είχε τα προσόντα καθώς είχε εργαστεί για
2,5 χρόνια ως υπεύθυνη σε ιχθυογεννητικό σταθμό στο Γαλαξίδι.
Έδωσε τα χέρια με τους υπεύθυνους της Σχολής και έπιασε δουλειά,
στην αρχή ως συμβασιούχα σε προγράμματα κατάρτισης. Συμμετείχε
σε 16 προγράμματα από το Αμύνταιο μέχρι τη Δράμα και το
Βόλο. Το 2010 μετά από δώδεκα χρόνια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και
διακρατικών προγραμμάτων, της έγινε η τιμητική πρόταση από το Δρα. Κανέλλη να αναλάβει υπεύθυνη Ανθρώπινου
Δυναμικού, μία θέση που υπηρετεί μέχρι σήμερα.
Θεωρεί ότι Σχολή της έδωσε τη δυνατότητα να εργαστεί σε ενδιαφέροντα αντικείμενα, να γνωρίσει ανθρώπους από όλο
τον κόσμο, να ταξιδέψει, να δουλέψει δίπλα σε υπέροχους συναδέλφους και γενικότερα να αποκτήσει «εικόνες» και
εμπειρίες. Θυμάται μία ξενάγηση στον Πύργο της Ουρανούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας η κα.Loch τους μίλησε με
ποιον τρόπο βοήθησε πρόσφυγες γυναίκες από τη Μικρά Ασία να σταθούν στα πόδια τους αξιοποιώντας την τέχνη που
γνώριζαν από την Ανατολία, την ταπητουργία.
Επιλέγει να μην απαντήσει στην ερώτηση για τους δύο ανθρώπους από τη Σχολή με τους οποίους ήρθε πιο κοντά, καθώς
δεν θέλει να κακοκαρδίσει κανένα…
Άγγελος Αγγελίδης

History trivia
Σε μια εποχή πριν το Google Earth: Τότε και τώρα
Το τέως βασιλικό ζεύγος Παύλος και Φρειδερίκη επισκέφθηκε τη Σχολή με την ευκαιρία των εορτασμών της πεντηκοστής
επετείου από την ίδρυσή της. Σε αυτήν την επίσκεψη ο νέος Διευθυντής της Σχολής Bruce Lansdale παρουσίασε ένα διόραμα
που παρουσίαζε την εξέλιξη της Σχολής από το 1904 έως το 1956: ένα μωσαϊκό από γερά κτίρια και καλλιεργημένες εκτάσεις
που απλώνονταν σε έκταση πάνω από 1000 στρέμματα. Στην τέως βασίλισσα έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το διόραμα
και υποσχέθηκε πως θα δώσει στον νέο Διευθυντή ένα φορητό διόραμα ώστε να μπορεί να το συσκευάζει για τα ταξίδια του
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα η υπηρεσία USIS (United States Information Service) είχε εκδώσει και δελτίο τύπου για το
θέμα αυτό.
Έτσι σε μια εποχή πριν το Google Earth και της νέες τεχνολογίες ο αμερικανικός λαός μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να
αντιληφθεί το διευρυμένο πεδίο της Σχολής. Το διόραμα αυτό βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και εκτίθεται στην είσοδο
της βιβλιοθήκης. Αποτελεί πόλο ενδιαφέροντος για τους μαθητές μας, το προσωπικό της Σχολής και τους επισκέπτες μας ενώ
αποτελεί σημαντικό βοήθημα στα μαθήματα των ενοτήτων Αστικού σχεδιασμού στο Δημοτικό μας Σχολείο και του ΕΠΑΛ.
Δαμιάνα Κουτσομίχα

