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Ακριβώς πριν από ένα χρόνο, το Συμβούλιο των Εφόρων ενέκρινε 
την πρότασή μου για Πρωτοβουλίες Στρατηγικής Σημασίας 
(President’s Strategic Initiatives), βάσει των οποίων η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή θα συνεχίσει να προσφέρει και στον 21ο αιώνα 
εκπαίδευση πάνω στη σύγχρονη γεωργία, το περιβάλλον και τις 
επιστήμες ζωής. Σ’ αυτό το τεύχος του Σπορέα θα διαβάσετε 
για την πρόοδο που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, καθώς επίσης 
και για την έναρξη μιας εκστρατείας εξεύρεσης ζωτικών πόρων 
στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα επιτρέψουν στη Σχολή να 
υλοποιήσει τους άμεσους στόχους της επόμενης πενταετίας.

Καθώς η ύφεση στην Ελλάδα και τον κόσμο επιδεινώνεται, 
η αποστολή της Σχολής να παρέχει επιστημονικές γνώσεις, 
πρακτική άσκηση και διαχειριστικές δεξιότητες σε νέους 
ανθρώπους, κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Προς αυτή 
την κατεύθυνση και σε τομείς εφαρμοσμένης έρευνας κινείται 
το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Κολεγίου Περρωτής 
σε συνεργασία με Έλληνες και Αμερικανούς επιστημονικούς 

συνεργάτες. Οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζονται από Αμερικανούς ειδικούς σε θέματα 
δυναμικών εκπαιδευτικών μεθόδων για τη διδασκαλία των μαθηματικών και της φυσικής, τη στιγμή μάλιστα που 
το Υπουργείο Παιδείας έχει δεσμευτεί για την ενδυνάμωση της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων σε 
πανελλήνιο επίπεδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πιο ουσιώδες όμως είναι ότι απευθυνόμαστε πια και σε 
παιδιά μικρότερης ηλικίας με τον Παιδικό Σταθμό που ξεκίνησε να λειτουργεί φέτος, το Νηπιαγωγείο που θα 
ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και την πρώτη τάξη του Δημοτικού το 2013. Με αυτή την μακροχρόνια δέσμευσή 
μας για περιβαλλοντική εκπαίδευση, ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνουμε τις μελλοντικές γενιές να προστατεύσουν το 
περιβάλλον και να αφοσιωθούν στην αειφόρο ανάπτυξη.

Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις εθελοντικές οργανώσεις της Σχολής: το Σύλλογο 
Φίλων της Σχολής και τις δύο επιτροπές του, τις Φίλες της Σχολής (GSS) και τους Φίλους της Σχολής στην 
Αθήνα. Οι επιτυχημένες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνουν – όπως το Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα, 
το Χριστουγεννιάτικο Τσάι της Αγίας Βαρβάρας, ο Χορός Κάτω από τ’ Άστρα, οι Διαγωνισμοί Φασολάδας σε 
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, καθώς και η σειρά των ενημερωτικών παρουσιάσεων που πραγματοποιούνται στην Αθήνα 
– συγκεντρώνουν ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να στηρίξουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σχολής 
και γενικότερα τα προγράμματά της.

Η λίστα των επιφανών δωρητών για το οικονομικό έτος 2010-2011, που θα βρείτε σε αυτό το τεύχος, φανερώνει 
το μέγεθος και το εύρος των δωρεών πάνω στις οποίες στηρίζει η Σχολή τις προσπάθειές της. Οι Έφοροι, τα μέλη 
της Διοίκησης, του προσωπικού, οι μαθητές και οι σπουδαστές είμαστε ευγνώμονες για αυτή σας τη βοήθεια 
και για την εμπιστοσύνη που συνεχίζετε να δείχνετε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ως ενεργά μέλη της 
κοινότητάς μας.

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος
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Μήνυμα του Προέδρου

Οι Πρωτοβουλίες Στρατηγικής Σημασίας 
θέτουν στόχους ζωτικής ανάπτυξης 
πόρων που θα επιτρέψουν στη Σχολή να 
υλοποιήσει τις προτεραιτότητές της την 
επόμενη πενταετία και θα αποτελέσουν 
καταλύτη άμεσης δράσης.



Οι νεαροί συμμετέχοντες στον τρύγο της φετινής χρονιάς, 
που σηματοδοτεί την αρχή του φθινοπώρου στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, είναι μέλη του πρώτου τμήματος του νέου 
Παιδικού Σταθμού που ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο. 
Αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 3 έως 5 ετών, μαζέψανε σταφύλια 
από τον Αμπελώνα «Στέλλιος Μπουτάρης», που βρίσκεται κοντά 
στην είσοδο της Σχολής και, στη συνέχεια, τα πιέσανε για να 
βγάλουν το χυμό τους τον οποίο χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν 
τα δικά τους μουστοκούλουρα. 

Κάθε εβδομάδα, οι μικροί μαθητές καλλιεργούν λαχανικά 
στο δικό τους «κήπο ανακάλυψης», προετοιμάζουν σπόρους για 
την επόμενη σοδειά, ασχολούνται με το δικό τους θερμοκήπιο 
και μαθαίνουν για τα έντομα, τα πουλιά και τα άλλα ζωντανά που 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το κτίριο που στεγάζεται 
ο Παιδικός Σταθμός. Το τάισμα των πουλιών, των μοσχαριών 
και η συλλογή αυγών από το ορνιθοτροφείο αποτελούν ένα 
ακόμα μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης μέσω της βιωματικής μάθησης που προσφέρει η 
Σχολή και που θα συνεχιστεί με τη λειτουργία Νηπιαγωγείου το 
2012 και, μέσα στα επόμενα χρόνια, Δημοτικού Σχολείου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού δίνει 
την ευκαιρία στους μαθητές να έρχονται σε καθημερινή επαφή 
με το φυσικό περιβάλλον και τις αγροτικές δραστηριότητες και 
ενθαρρύνει την ανακάλυψη και τη βιωματική εμπειρία. Τα παιδιά 
βρίσκουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που εξάπτουν την περιέργειά 

τους όπως: Από πού παίρνουμε το γάλα; Τί τρώνε τα μυρμήγκια; 
Γιατί τα λουλούδια μυρίζουν διαφορετικά από την κοπριά; Οι 
καθημερινές δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν παρατήρηση και 
έρευνα της φύσης, της γλώσσας και του λεξιλογίου (ελληνικού 
και αγγλικού), της τέχνης, της μουσικής, της κίνησης και του 
ελεύθερου παιχνιδιού. Ως συνέχεια του προγράμματος του 
Παιδικού Σταθμού, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Νηπιαγωγείου 
θα προωθούν την επαφή των παιδιών με το φυσικό περιβάλλον 
ενώ, παράλληλα, θα ενθαρρύνουν την επιστημονική σκέψη μέσω 
της εισαγωγής κατάλληλων για την παιδική ηλικία εννοιών.

Ένας από τους στόχους-κλειδιά της πρωτοβουλίας της Σχολής 
για περιβαλλοντική έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
να προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε δασκάλους σε όλη την 
Ελλάδα ώστε να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν το πρωτοπόρο 
αυτό πρόγραμμα. Η Σχολή αναπτύσσει σχέσεις με πρότυπα 
αμερικανικά σχολεία προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
που δίνουν έμφαση στην περιβαλλοντική αγωγή, με σκοπό την 
περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος, καθώς 
και με αμερικανικά πανεπιστήμια για την οργάνωση σεμιναρίων 
εκπαίδευσης καθηγητών. Απώτερος στόχος της Σχολής είναι 
να προάγει την παρουσία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 
φαίνεται να απουσιάζει από τα περισσότερα σχολεία της χώρας 
και, επομένως, να εκπληρώσει το πιο σημαντικό κομμάτι της 
αποστολής της: να ενθαρρύνει τους μαθητές κάθε ηλικίας να 
γίνουν «φροντιστές της γης». 

Ανοίγοντας το Δρόμο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 έχουν ήδη ξεκινήσει για:

• Τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο • Τα Δευτεροβάθμια Σχολεία • Το Κολέγιο Περρωτής

Για πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα 
Εγγραφών στα τηλέφωνα 2310 492-856, 2310 492-854 και 2310 492-870,  fax 2310 492-864, email: admissions@
afs.edu.gr, διεύθυνση Skype: admissions_afs, Ιστοσελίδα: www.afs.edu.gr. Το Τμήμα Εγγραφών λειτουργεί καθημερινά 
από τις 8.00 – 16.00 και μπορείτε να το επισκεφτείτε (κατόπιν ραντεβού) για προσωπική ενημέρωση και ξενάγηση 
στα εκπαιδευτήρια. Η έγκαιρη υποβολή αιτήσεων σας εξασφαλίζει προτεραιότητα, καθώς οι θέσεις στα προγράμματα 
είναι περιορισμένες. 

Χρήσιμες Πληροφορίες για τις Εγγραφές όλων των Προγραμμάτων μας

Και μην ξεχνάτε... Νέος Κύκλος των Δημοφιλών Μαθημάτων του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρεται από 
τον Φεβρουάριο 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.afs.edu.gr/III ή να 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Έρευνας για εγγραφές στο τηλέφωνο 2310-492-850, φαξ 
2310-492-860 και email: santon@afs.edu.gr
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Μια διαφορετική εκδοχή της λιαστής ντομάτας, προϊόν πειραματισμών των φοιτητών του 
τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Κολεγίου Περρωτής, ήταν το αντικείμενο 
επιστημονικής γευσιγνωσίας μιας μικρής αλλά προσεκτικά επιλεγμένης ομάδας από γνώστες 
αλλά και απλούς λάτρεις του καλού φαγητού, στο εξαιρετικό εστιατόριο «Λαδικό» στη 
Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της ομάδας των γευσιγνωστών, που ανέδειξαν το προϊόν της Σχολής 
ως το καλύτερο ανάμεσα σε αυτά που διαγωνίστηκαν, ήταν η κα Μαρία Συλλοπούλου 
Διευθύντρια Marketing της Helexpo, η κα Σύλβια Κουμεντάκη της «Chef Stories», o 
κ. Δημήτρης Βαβάτσης Εμπορικός Διευθυντής της Οινοποιίας Παπατζίμ, ο κ. Αθανάσιος 
Τσακυρίδης, Διευθυντής Ανάπτυξης της Generali κ.α. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο chef 
του εστιατορίου, κ. Γιώργος Κουρκουλάκης με τη βοήθεια των σπουδαστών του Κολεγίου, 
προσέφερε στους συμμετέχοντες μοναδικά πιάτα μαγειρεμένα με γαλοπούλες, ζυμαρικά, 
αυγά Ωμέγα 3 και άλλα προϊόντα της Σχολής.

Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών του Ακαδημαϊκού 
Διευθυντή του Κολεγίου Περρωτής, Δρα. Φίλιππου Παπαδόπουλου, του Επικεφαλής του 
νέου τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Δρα. Τρύφωνα Αδαμίδη, της κας Έλλης 
Κωνσταντίνου, Διευθύντριας του τμήματος Εγγραφών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της 
Σχολής και της κας Κικής Ζηνοβιάδου, καθηγήτριας του Κολεγίου, για την οικοδόμηση και 
την προώθηση της βιωματικής ταυτότητας του νέου τμήματος. 

Το διοικητικό και 
διδακτικό προσωπικό 
του Παιδικού Σταθμού, 
του Δευτεροβάθμιου 
Σ χολε ί ο υ  κα ι  τ ο υ 
Κολεγίου Περρωτής 
δέχ τηκαν  με  χαρά 
τ η ν  π ρ ό σ κ λ η σ η 
του  Δημάρχου της 
Θεσσαλον ί κη ς ,  κ . 
Γ ι ά ν ν η  Μ π ο υ τ ά ρ η 
(τέως Εφόρου της Σχολής) να συμμετέχουν στο Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας της πόλης για την ανάδειξη τοπικών προϊόντων. 
Το κρασί, οι χυλοπίτες, τα αυγά ωμέγα 3 και γαλακτοκομικά 
προϊόντα της Σχολής διατίθονταν προς πώληση σε μια από τις 
ιστορικές αποθήκες του λιμανιού, ενώ σε διπλανό χώρο, διεθνείς 
σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής έκαναν μια παρουσίαση με 
θέμα το γιορτινό τσουρέκι που αποτελεί μέρος της παράδοσης 
τόσο στην Ελλάδα όσο και την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, τη Ρουμανία 
και την Τουρκία. 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, που διήρκησε ένα μήνα, γονείς 
και παιδιά επισκέφτηκαν τους χώρους της Σχολής και είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα και να 
μαζέψουν λαχανικά από τους κήπους. Οι μικροί φίλοι μετατράπηκαν 
σε μάγειρες και έφτιαξαν, σε ένα από τα εργαστήρια μαγειρικής  

και με τη βοήθεια μαθητών 
του Δευτεροβάθμιου 
Σχολείου, ομελέτες 
κα ι  αυγόφετες  από 
γάλα και αυγά ωμέγα 
3 αγορασμένα από το 
πρατήριο προϊόντων της 
Σχολής, που διοικείται 
από σπουδαστές του 
Κολεγίου Περρωτής. 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην 
Αθήνα, η εκδήλωση «Ένα Βήμα Μπροστά» του μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού TEDx Academy που λειτουργεί υπό την άδεια του 
διεθνούς θεσμού TED (Technology, Entertainment, Design) με 
στόχο τη διάδοση νέων ιδεών. Διακεκριμένοι οραματιστές, δημιουργοί 
και πρωτοπόροι, ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης, παρουσίασαν τις ιδέες 
τους και μίλησαν για τις πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν 
στην πρόκληση του σήμερα αλλά και για την επόμενη μέρα της 
εξόδου της Ελλάδας από την κρίση.

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν μπροστά σε 400 
συμμετέχοντες που κατέκλυσαν το αμφιθέατρο του Μουσείου αλλά 
και σε περίπου 4.000 άτομα που παρακολούθησαν διαδικτυακά 
τις ομιλίες. Ο Δρ. Κανέλλης στη δική του ομιλία αναφέρθηκε στις 
προοπτικές της σύγχρονης γεωργίας, την προώθηση της βιωσιμότητας, 
την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την καινοτόμο, βιωματική, 
«πράσινη» προσχολική αγωγή που προσφέρει η Σχολή. Ακόμη, μίλησε 
για τις δυσκολίες στον αγροτικό τομέα και παρουσίασε παραδείγματα 
γεωργών που χρησιμοποίησαν τις νέες τεχνολογίες, τις γνώσεις και τις 
καινοτόμες ιδέες τους προκειμένου να δημιουργήσουν ανταγωνιστικές 
και κερδοφόρες δομές με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης, ο Δρ. Κανέλλης αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης 
για την πρόοδο του αγροτικού τομέα και σημείωσε ότι τα τελευταία 
χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση των μαθημάτων και των ειδικοτήτων 
που προσφέρουν οι σχολές ανώτερης εκπαίδευσης στον τομέα της 
βιώσιμης γεωργίας. Τέλος, ο Πρόεδρος της Σχολής, προέτρεψε 
τους συμμετέχοντες να δουν 
τη σημερινή κρίση ως ευκαιρία 
για να επιστρέψουν στη γη και 
να ενισχύσουν τη σύγχρονη 
ελληνική γεωργία, τονίζοντας 
πως «δεν πρέπει κάποιος να 
είναι αγρότης για να ωφεληθεί 
από τις ευκαιρίες που πηγάζουν 
από τη φύση και τη γη».

Επιστήμη και Έμπνευση σε μια Πρωτότυπη Εκδήλωση

Προϊόντα και Μαθητές μας 
Πρωταγωνιστούν στο Φεστιβάλ 
Γαστρονομίας 

Ο Πρόεδρος Πάνος Κανέλλης 
Ομιλητής στο TEDx Academy 
στην Αθήνα
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Εξελίξεις στην Ερευνητική Συνεργασία  
με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ 

Στο πλαίσιο της συνεχώς αυξανόμενης επιστημονικής συνεργασίας της Σχολής με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων 
Πολιτειών (USDA), σπουδάστρια του Κολεγίου Περρωτής συνυπέγραψε δύο προσφάτως δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. 
Η πρώτη εργασία δημοσιεύτηκε στο τεύχος Αυγούστου 2011 του Eurosurveillance με θέμα τον ιό του Δυτικού Νείλου. Η τριτοετής 
σπουδάστρια Glirinda Ara συνέβαλε στην έρευνα και τα πορίσματα της συγγραφέως Δρας Αλεξάνδρας Χασκοπούλου, καθηγήτριας 
στο Κολέγιο Περρωτής και μετα-διδακτορικής υποτρόφου στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Αγροτικής 
Έρευνας του USDA που βρίσκεται στους χώρους της Σχολής. Η έρευνα καταδεικνύει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί 
να κυκλοφορεί στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματά της θα βοηθήσουν στο συντονισμό των προσπαθειών ελέγχου με στόχο 
τη μείωση των πιθανοτήτων μελλοντικής επιδημίας στην περιοχή. 

Η δεύτερη εργασία, που, επίσης συνυπογράφει η σπουδάστρια Glirinda Ara, παρουσιάστηκε 
από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Βιολογικού Ελέγχου του USDA σε ένα επιστημονικό συνέδριο 
στη Χαβάη. Η εργασία μελετά το αγριόχορτο «Γερμανός» που εξαπλώνεται ραγδαία στην 
Ελλάδα και τις άλλες μεσογειακές χώρες και προσδιορίζει τέσσερα νέα εχθρικά έντομα που 
επιτίθενται στα αναπαραγωγικά μέρη του φυτού. Σύμφωνα με τους συγγραφείς της εργασίας 
«η χρήση φυσικών εχθρών εναντίων των επιθετικών αγριόχορτων στην Ευρώπη τοποθετεί το 
ζήτημα του ελέγχου τους σε ένα νέο επίπεδο στις αρχές του 21ου αιώνα». 

Σε μια ακόμη εξέλιξη σχετικά με το Κολέγιο Περρωτής, ο Δρ. Χρήστος Κολυμπίρης 
(απόφοιτος του Κολεγίου το 2001), διορίστηκε Βοηθός Καθηγητή Μάνατζμεντ στο 
αναγνωρισμένου κύρους Πανεπιστήμιο Wageningen στην Ολλανδία.

Η σπουδάστρια του Κολεγίου Περρωτής, 

Glirinda Ara 

Μαθητές της Σχολής «Πρεσβευτές» 
στο 10ο Μοντέλο Ηνωμένων 
Εθνών

Το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών 
γιόρτασε, το Νοέμβριο, τη 10η επέτειό 
του στο Κέντρο Νεότητας “Henry R. 
Labouisse” στους χώρους της Σχολής. 
Μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών 
δευτεροβάθμιων σχολείων από την 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
και της Βόρειας Ελλάδας αντάλλαξαν 
απόψεις και ασχολήθηκαν με θέματα 
διεθνούς διπλωματίας. 
Η Στέλλα Λέντζου, μαθήτρια Α’Λυκείου 
και ο Θεοδόσιος Δημητρασόπουλος, 
μαθητής Β΄ Λυκείου ήταν επικεφαλής 
της αντιπροσωπείας της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής ως Πρεσβευτές 
της Αυστραλίας και της Κολομβίας 
αντίστοιχα. Και οι δύο αυτοί μαθητές 
είναι πρεσβευτές και υπό άλλη έννοια, 
καθώς είναι μέλη της Κοινωνίας των 
Πρεσβευτών, μιας ομάδας μαθητών 
που προσφέρουν ξεναγήσεις στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα σε 
επισήμους από την Αμερική και την 
Ελλάδα, αντιπροσώπους Αμερικανικών 
κολεγίων και πανεπιστημίων, δωρητές, 
γονείς υποψηφίων μαθητών και άλλους 
επισκέπτες της Σχολής. Πολλοί από 
αυτούς τους μαθητές προετοιμάζονται, 
υπό την καθοδήγηση της συμβούλου 
και καθηγήτριας αγγλικών Γεωργίας 
Προεστοπούλου, για να ακολουθήσουν 
σπουδές σε Πανεπιστήμια της Αμερικής 
μέσω του προγράμματος της Σχολής 
«Σπουδές στο Εξωτερικό». 

Ο Πρόεδρος της Σχολής, Δρ. Πάνος 
Κανέλλης και ο Κοσμήτορας του Stevens 
Institute of Technology των ΗΠΑ Δρ. Γεώργιος 
Κορφιάτης, υπέγραψαν, στις 9 Νοεμβρίου 
2011, Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για κατάρτιση Ελλήνων 
καθηγητών δευτεροβάθμιων σχολείων στους 
τομείς των επιστημών και των μαθηματικών. 
Καθηγητές της Σχολής θα εκπαιδεύονται 
από ειδικούς του Stevens να χρησιμοποιούν 
συλλογικές ερευνητικές εργασίες σε διαδικτυακό 
περιβάλλον, προκειμένου οι  μαθητές να 
αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στη φυσική, 
σε περιβαλλοντικά και μηχανολογικά θέματα, τη 
γενετική, τους υδάτινους πόρους, την ατμοσφαιρική 
μόλυνση, τις συνθήκες υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, τη δυναμική του καιρού, το φαινόμενο 
του σεισμού και πολλά άλλα. 

Ήδη πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης καθηγητών της Σχολής με 
τίτλο «Εναλλακτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας των Επιστημών – Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των 
Εργασιών». Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, Dr. Greg Bartus, που ήρθε από το Stevens 
Institute of Technology, εισήγαγε τους 21 συμμετέχοντες στη φιλοσοφία των μαθητικών 
συλλογικών ερευνητικών εργασιών και τους βοήθησε να εργασθούν πάνω σε βιωματικές 
ασκήσεις για την ανάπτυξη ερευνητικών εργασιών στη Βιολογία, τη Φυσική, τη Χημεία, τα 
Μαθηματικά και τις Πολιτικές Επιστήμες σε διαδικτυακό περιβάλλον. Υπό την καθοδήγηση 
του Dr. Bartus δημιούργησαν προσωπικούς δικτυακούς τόπους, οι οποίοι πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές ως εργαλείο διαδραστικής μάθησης και από τους 
μαθητές ως πηγή πληροφοριών και ανάπτυξης ερευνητικών εργασιών σε όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς. 

Μακροπρόθεσμος στόχος της Σχολής είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό να καταρτίσει με τη 
σειρά του καθηγητές από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Στην προσπάθειά τους 
αυτή, θα χρησιμοποιούν τα διαδραστικά μέσα που ανέπτυξαν κατόπιν έρευνας οι εκπαιδευτές 
του Stevens, οι οποίοι προωθούν την αριστεία στη διδασκαλία των Επιστημών, της Τεχνολογίας, 
της Μηχανολογίας και των Μαθηματικών (STEM) σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σχολεία 
στις ΗΠΑ, καθώς και σε πολλές άλλες χώρες παγκοσμίως.

Εκπαίδευση Καθηγητών κατόπιν Υπογραφής 
Συμφωνίας με το Stevens Institute of Technology
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Δείπνο των Ευχαριστιών προς Τιμήν της Αλίκης Περρωτή 
Η Σχολή τίμησε την ευεργέτρια κα Αλίκη Περρωτή σε ένα 

δείπνο προς τιμήν της με αφορμή τη γιορτή των Ευχαριστιών 
και τη 15η επέτειο ίδρυσης του Κολεγίου Περρωτής. Στην 
εκδήλωση που προηγήθηκε του επίσημου δείπνου, σπουδαστές 
παρέδωσαν στην κα Περρωτή ένα λεύκωμα ευχών με σκέψεις 
και ευχαριστίες προς την ίδια από όλους τους σπουδαστές. Οι 
καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν αμερικανικούς 
παραδοσιακούς χορούς σε μια παράσταση των μαθητών της 
Σχολής. Επίσης, παρόντων της κας Περρωτή και του Εφόρου 
κ. Seth Frank και ακολουθώντας την μακροχρόνια παράδοση 
του Λευκού Οίκου την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Πρόεδρος 
Πάνος Κανέλλης άφησε ελεύθερη τη «Χαρά», μια γαλοπούλα 
από το εκπαιδευτικό αγρόκτημα, προκειμένου να ζήσει στην 
άνεση του αγροκτήματος ενός αποφοίτου της Σχολής. 

Σπουδαστές, καθηγητικό προσωπικό και φίλοι της Σχολής 
συγκεντρώνονται κάθε χρόνο για να τιμήσουν τη μνήμη του 
Δημήτρη Περρωτή, στο όνομα του οποίου ιδρύθηκε, το 1996, 
το Κολέγιο Περρωτής. Κατά τη μνημόσυνη ακολουθία που 
πραγματοποιήθηκε την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών, 

η κα Περρωτή απένειμε την ετήσια υποτροφία στη μνήμη της φίλης της «Αθηνάς Καρρά» για τριτοετείς σπουδαστές του Κολεγίου, 
στη Sheme Lodos από τους Αγ. Σαράντα Αλβανίας. Επίσης, ως ένδειξη της γενναιοδωρίας της και της συνεχούς προσφοράς της, 
η κα Περρωτή ανακοίνωσε μία νέα δωρεά για τη δημιουργία υποτροφίας στο όνομα της εγγονής της, Θεοδώρας Βαλέντη, που 
θα δίδεται σε εξέχοντα σπουδαστή του Κολεγίου Περρωτής.

Φιλανθρωπική Εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας» Η Αντιπρόεδρος 

Joann Ryding Μπελτέ και η Πρόεδρος του Σωματείου Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές 

Παθήσεις (MDA Hellas) Βάνα Λαβίδα μαζί με μαθητές του Δευτεροβάθμιου Σχολείου που 

φορούν παραδοσιακές ελληνικές στολές. Ως προσκεκλημένη κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, 

η κα Λαβίδα αναφέρθηκε στο έργο του Σωματείου ως παράδειγμα της σημαντικής προσφοράς 

των φιλανθρωπικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα, καθώς και στις κοινωνικές 

αξίες του οργανισμού, οι οποίες χαρακτηρίζουν και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Η Αντιπρόεδρος Joann Ryding Μπελτέ, η κα Αλίκη Περρωτή, ο κ. Έντυ 
Βαλέντης, η κα Θεοδώρα Βαλέντη.

«Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα» 1. Joann Ryding 
Μπελτέ, Αντιπρόεδρος της Σχολής, η Δρ. Μαρσέλ 
Σταματίου, η Δρ. Τίνα Ράλλη και η Εύα Κανέλλη. 2. 
Η κα Ειρήνη Μενεξοπούλου με τους δυο γιους της, 
Αλέξανδρο και Δημήτρη. 3. Οι κ.κ. Κατερίνα Σαμαρά, 
Ράνια Ξανθοπούλου, Ειρήνη Μενεξοπούλου και Νιόβη 
Χατζή. «Εορταστικό Δείπνο στο Μουσείο Νάσιουτζικ» 4. 
Η Έφορος κα Λυδία Λεγάκη, Ο κ. Γιώργος Νάσιουτζικ, 
ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, Πρόεδρος της Σχολής, η κα Εύα 
Κανέλλη και η κα Joann Ryding Μπελτέ. 5. Το Δείπνο 
που περιελάμβανε παραδοσιακά πιάτα της Αμερικανικής 
γιορτής των Ευχαριστιών για τους ευεργέτες και δωρητές της 
Σχολής με την ευγενική χορηγία του κ. Γιώργου Νάσιουτζικ. 
6. Ο Έφορος κ. Χρήστος Φώλιας, η κα Joann Ryding 
Μπελτέ, η κα Τούλα Φώλια, η κα Εύα Κανέλλη και ο 
Δρ. Πάνος Κανέλλης.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς των πρόσφατων εκδηλώσεων της Σχολής:
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Zouras Farm S.A. – ΒIOKOT για την υποστήριξή της στη φιλανθρωπική μας εκδήλωση 
«Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα» το Σεπτέμβριο και τον κ. Γιώργο Νάσιουτζικ για τη γενναιόδωρη χορηγία του Δείπνου στο Μουσείο 
Νάσιουτζικ. Επίσης, ευχαριστούμε τους παρακάτω για τις δωρεές σε είδος που προσέφεραν: Αβέρωφ Ζαχαροπλαστείο, Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη, Γιώτης Α.Ε., Coca-Cola 3Ε, Διδυμότειχο Ζαχαροπλαστείο, Δρόμος του 
Τσαγιού, Έδεσμα-Αμβροσία, Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS, FZone, Glass Cleaning Α.Β.Ε.Ε., Κρεοπωλείο Δημήτριος 
& Υιός, Λάχτα, Μέλι Αττική, Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε., The Nut Store-Αφοί Μενεξόπουλοι, Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε., 
P.A.P. Corp., Primavera Lingerie, Ποτοποιία Ναούσης Ε.Π.Ε., Τσάνταλης Α.Ε.
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Αυξημένη Ζήτηση για το Μάθημα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αγροτικής Μονάδας

Η συνεχώς αυξανόμενη τάση των 
κατοίκων αστικών κέντρων για επιστροφή 
στην ύπαιθρο – σε πολλές περιπτώσεις ως 
μια προσπάθεια αλλαγής επαγγελματικού 
προσανατολισμού και  ως ευκαιρ ία 
μετατροπής των οικογενειακών εκτάσεων 
σε επικερδείς επιχειρήσεις – είναι εμφανής 
και στους διοργανωτές των δημοφιλών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων 
της Σχολής. Το σύνολο των εγγραφών 
σημειώνει αύξηση τάξεως 40% σε σχέση 
με πέρυσι, κυρίως για τα μαθήματα 
μελισσοκομίας, τυροκομίας, διαχείρισης 
αμπελώνα, προετοιμασίας και διατήρησης 
παραδοσιακών ελληνικών φαγητών και 
παραγωγής σπιτικής μπύρας.

Παρ’όλα αυτά, η πιο μεγάλη ζήτηση 
– διπλάσια από την προβλεπόμενη – 
σημειώθηκε για το μάθημα «Οργάνωση 

και Διαχείριση Αγροτικής Μονάδας». Οι 
συμμετέχοντες, οι περισσότεροι από τους 
οποίους έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία 
στον τομέα της γεωργίας αλλά ασχολούνται 
με την κηπουρική, την κτηνοτροφία και 
τον αγροτουρισμό, παρακολουθούν 
μαθήματα σε εβδομαδιαία βάση, καθ’όλη 
τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, στους 
χώρους της Σχολής και του εκπαιδευτικού 
αγροκτήματος. Το φάσμα των εκπαιδευτών 
καλύπτεται από καθηγητές διοίκησης 
επιχειρήσεων και μάρκετινγκ του Κολεγίου 
Περρωτής, επιστήμονες του Κολεγίου 
που διδάσκουν κηπουρική και διαχείριση 
κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και 
από το Διευθυντή του εκπαιδευτικού 
αγροκτήματος και τους υπευθύνους των 
τμημάτων γαλακτοκομείου, πτηνοτροφείου 
και φυτικής παραγωγής.

Δεδομένου του εύρους ενδιαφέροντος 
από ερασιτέχνες αγρότες και της άμεσης 
ανάγκης των γεωργών παραδοσιακών 
καλλιεργειών για βελτίωση δεξιοτήτων και 
απόκτηση νέων γνώσεων, η Σχολή θεωρεί 
το επιτυχημένο αυτό μάθημα αγροτικής 
επιχειρηματικότητας ως ένα μόνο σημείο 
του γενικότερου ρόλου που καλείται να 
παίξει σε βάθος χρόνου στο γεωργικό 
τομέα στην Ελλάδα και τις γύρω χώρες. Η 
Σχολή εισήγαγε τις τελευταίες τεχνολογίες 
στον τομέα της γεωργίας στην Ελλάδα 
καθ’όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. 
Το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό 
της Σχολής βρίσκεται στη διεργασία 
επαναπροσδιορισμού του ιστορικού 
ρόλου του Ιδρύματος και της ανάπτυξης 
μελλοντικής στρατηγικής στον τομέα της 
γεωργίας. 

Η ÇΟμήρου ΟδύσσειαÈ σε Κόμικς!
Μετά την επιτυχημένη σειρά κόμικς βασισμένη στις κωμωδίες του Αριστοφάνη και την πολυετή 

ενασχόλησή του με τους αρχαίους τραγικούς και κωμικούς ποιητές, ο κ. Τάσος Αποστολίδης, 
Αντιπροέδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων της Σχολής και ο επί σειρά ετών δημιουργικός του 
συνεργάτης, κ. Γιώργος Ακοκαλίδης, διασκεύασαν την «Ομήρου Οδύσσεια» σε κόμικ. Στόχος του 
κ. Αποστολίδη και του συνεργάτη του είναι να προσφέρουν σε μαθητές αλλά και σε ανθρώπους 
όλων των ηλικιών την ιδιαίτερη χαρά που κρύβει η αφήγηση του συγκλονιστικού αυτού έπους 
μέσα από μια πιο «πλαστική» και ζωντανή ματιά.

Η νέα αυτή σειρά αποτελείται από έξι βιβλία, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει τέσσερις 
ραψωδίες του έπους και διακρίνεται από μια παγκόσμια εικονογραφική πρωτοτυπία, καθώς τα 
πάνελ δεν περιορίζονται από κατακόρυφα και οριζόντια περιγράμματα αλλά από καμπύλα, με 
στόχο να επιτευχθεί περισσότερη κίνηση στην αφηγηματική δράση. Τα δύο πρώτα βιβλία διατίθενται 
ήδη στην αγορά από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο» ενώ τα υπόλοιπα θα βρίσκονται στα βιβλιοπωλεία 
τούς επόμενους μήνες.
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Μαγειρέματα «Αλά Αμερικέν» Η μαγειρική και η κουζίνα 
κάθε χώρας αποτελούν σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας 
της. Η βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη Περρωτής» οργάνωσε 
τη δεύτερη ετήσια εκδήλωση Αμερικανικής Κουζίνας λίγο 
πριν την έναρξη της περιόδου των γιορτών. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν οι τρεις προσφάτως απόφοιτοι πανεπιστημίων 
των ΗΠΑ, που εργάζονται ως ασκούμενοι στη Σχολή το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, ο Matt Jonathan από το Clayton, 
California, απόφοιτος του Linfield College, η Maya Nathan 
από το Brooklyn, New York, απόφοιτη του Dartmouth 
College και η Colleen Seeber από το Littleton, Colorado, 
απόφοιτη του University of Florida, οι οποίοι μαγείρεψαν 
για τους μαθητές και το προσωπικό τις αγαπημένες τους 
τοπικές συνταγές. Στην ετοιμασία αμερικανικών σπεσιαλιτέ, 
που έλαβε χώρα στα εργαστήρια μαγειρικής της Σχολής, 
συμμετείχαν η φετινή μαθήτρια του διεθνούς προγράμματος 
ανταλλαγής μαθητών «4-H» Kayla Gray από το Canon City, 
Colorado, και η Mary Chism από το Lampasas, Texas, 
καθηγήτρια αγγλικών και  επ ί  σε ιρά ετών συντον ίστρ ια 
του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών. Η κα Σούλα 
Μωραΐτου, εκπαιδεύτρια μαγειρικής για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης της Σχολής, ενέπνευσε και βοήθησε όλους 
τους συμμετέχοντες.

Γιαούρτι Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής στην Ελληνική Αγορά. Στις 
αρχές του 2012, το παραδοσιακό 
ελλην ικό γ ιαούρτ ι  θα προστεθε ί 
στη σειρά των ποιοτικών προϊόντων 
– τροφίμων της Σχολής που θα 
βγουν στην αγορά. Ο κτηνίατρος Δρ. 
Ευστράτιος Σουγλής, επικεφαλής του 
εκπαιδευτικού γαλακτοκομείου και ο Δρ. 
Αθανάσιος Γιαμουστάρης, Διευθυντής 
του Αγροκτήματος μαζί με άλλους 20 

εθελοντές συμμετείχαν σε μια Επιτροπή Δοκιμής Γεύσεων που 
οργανώθηκε από το Διευθυντή Σπουδών του Κολεγίου Περρωτής, 
Δρα Φίλιππο Παπαδόπουλο. Στόχος της επιτροπής ήταν να 
αξιολογήσει την εμφάνιση, τη γεύση, τη μυρωδιά και άλλους 
παράγοντες που επηρεάζουν τον καταναλωτή, πέντε διαφορετικών 
παραδοσιακών αγελαδινών γιαουρτιών που διατίθενται ήδη στην 
αγορά από αντίστοιχες γαλακτοκομικές εταιρείες της Βόρειας 
Ελλάδας. Τα στοιχεία της δοκιμής και τα συμπεράσματα της 
Επιτροπής θα συμβάλλουν στην τελειοποίηση των τεχνικών 
επεξεργασίας γάλακτος που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
γιαουρτιού υψηλής ποιότητας που σύντομα θα μπορούν να 
απολαύσουν οι καταναλωτές. 



Έναρξη της Εκστρατείας Πρωτοβουλιών Στρατηγικής Σημασίας  
του Προέδρου

70 Χρόνια Προσφοράς και Αναμνήσεων Rockefeller
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Charlotte P. 

Armstrong, ο Πρόεδρος Πάνος Κανέλλης και η Αντιπρόεδρος 
Joann Ryding Μπελτέ επισκέφτηκαν πρόσφατα τον επί μακρόν 
υποστηρικτή της Σχολής David Rockefeller, Sr., στα γραφεία 
του στο κέντρο Rockefeller στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να 
τον ευχαριστήσουν για την ετήσια προσφορά του προς τη Σχολή 
τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια. 

O κ. Rockefeller αναπόλησε την πρώτη τυχαία επίσκεψή 
του στη Σχολή το 1938 κατόπιν πρόσκλησης του Καθηγητή 

Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Χάρβαρντ, Kirsopp Lake, τον οποίο 
συνάντησε κατά τύχη στην Αθήνα. Ο καθηγητής Lake προσκάλεσε 
τον κ. Rockefeller να τον συνοδέψει στην εκδρομή που θα 
πραγματοποιούσε στο Άγιο Όρος και, καθ’οδόν, διανυκτέρευσαν 
στη Σχολή. Ο κ. Rockefeller υποστήριξε πως εντυπωσιάστηκε 
τόσο πολύ από την εκπαιδευτική αποστολή του Ιδρύματος που 
με την επιστροφή του στις ΗΠΑ πραγματοποίησε την πρώτη 
προσωπική φιλανθρωπική προσφορά του προς υποστήριξη του 
έργου της Σχολής. 
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Το Ταμείο Πρωτοβουλιών Στρατηγικής Σημασίας του Προέδρου, το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Εφόρων 
νωρίτερα μέσα στη χρονιά, θέτει στόχους ζωτικής ανάπτυξης πόρων στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ που θα επιτρέψουν στη 
Σχολή να υλοποιήσει τις προτεραιότητές της την επόμενη πενταετία και θα αποτελέσουν καταλύτη άμεσης δράσης. Οι 
προτεραιότητες αυτές είναι οι εξής:

Ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω δωρητές που, μέχρι το τέλος του 2011, υποστήριξαν το Ταμείο Πρωτοβουλιών 
Στρατηγικής Σημασίας του Προέδρου: το Ίδρυμα Οικογένειας Jaharis, την κα. Αλίκη Περρωτή, τον κ. Seth Frank, τους 
κ.κ. Χρήστο, Αχιλλέα και Κωνσταντίνο Κωνσταντακόπουλο, την εταιρεία Alumil A.E. (Γεώργιος Μυλωνάς), την εταιρεία 
Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε., την Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, την εταιρεία Procter & Gamble 
Hellas Ltd., τον κ. Σταύρο και την κα. Λορέττα Κωνσταντινίδη, την εταιρεία Kraft Hellas A.E., την εταιρεία Ideal Standard 
Α.Ε., την εταιρεία Γεώργιος Ουγρίνης Ο.Ε. και την εταιρεία Isomat A.E.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με την κα Joann Ryding Μπελτέ, Αντιπρόεδρο της Σχολής, στο jryding@afs.edu.gr

– Περαιτέρω ανάπτυξη της βιβλιοθήκης 

«Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή» ως κέ-

ντρο Αμερικανικού πολιτισμού

• Ίδρυση Ταμείου Βιωσιμότητας για 
την υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών στους τομείς της αει-
φόρου γεωργίας και της διαχείρισης 
φυσικών πόρων, το οποίο θα αποτε-
λεί ευέλικτη πηγή εσόδων για νέα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 

• Εκπόνηση ενός γενικού σχεδί-
ου για τους χώρους της Σχολής το 
οποίο θα προβλέπει ανάπτυξη και 
ανανέωση των εγκαταστάσεων και 
ένα βελτιωμένο φυσικό περιβάλλον 
προς ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
αποστολής της Σχολής μέσα στις 
επόμενες δεκαετίες.

• Ενίσχυση του Προγράμματος 
Υποτροφιών της Σχολής: παροχή 
υποτροφιών για την εξασφάλιση 
υποστήριξης των διδάκτρων μαθη-
τών που αντιμετωπίζουν οικονομικές 
δυσκολίες

• Ίδρυση Πρωτοβάθμιου Σχολείου 
με έμφαση στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση μέσω της βιωματικής 
μάθησης το Σεπτέμβριο του 2012, 
ως συνέχεια της λειτουργίας του 
Παιδικού Σταθμού

• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων 
και του εξοπλισμού για την προώ-
θηση της αριστείας στις επιστήμες 
ζωής και τις γεωργικές σπουδές, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής 
δράσεων: 

– Ανακαίνιση και εξοπλισμός των εργα-

στηρίων του Δευτεροβάθμιου Σχολείου 

και του Κολεγίου Περρωτής

– Εξοπλισμός των εργαστηρίων για τη 

νέα ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίμων 

του Κολεγίου Περρωτής

– Ίδρυση Ταμείου για την Τεχνολογία 

Πληροφοριών

• Ανανέωση και ενίσχυση της Αμερι-
κανικής ταυτότητας του Ιδρύματος:

– Ενθάρρυνση για συνέχιση των σπου-

δών στις ΗΠΑ για αποφοίτους του Δευ-

τεροβάθμιου Σχολείου και του Κολε-

γίου Περρωτής

– Διεύρυνση των συμμετοχών στα θερινά 

προγράμματα σε Ελλάδα και ΗΠΑ

– Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμ-

ματος «Σπουδές στο Εξωτερικό» του 

Κολεγίου Περρωτής 

– Διεύρυνση και εμβάθυνση του προ-

γράμματος εκμάθησης της αγγλικής 

γλώσσας στα Δευτεροβάθμια Σχολεία
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18 Φεβρουαρίου: Ημέρα Δεντροφύτευσης 
18 Μαρτίου: Διαγωνισμός Φασολάδας – Αθήνα
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Hμέρα Δεντροφύτευσης, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012, 10:00 π.μ.

Φίλοι και οικογένειες που έχουν χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, συγκεντρώνονται 
στο Ναό της Σχολής, όπου τελούν επιμνημόσυνη δέηση. Αμέσως μετά τη λειτουργία, 
οι μαθητές και οι σπουδαστές της Σχολής βοηθούν τις οικογένειες να φυτέψουν ένα 
δέντρο στη μνήμη των αγαπημένων τους προσώπων στο Λόφο των Αναμνήσεων. Για 
περισσότερες πληροφορίες και εις μνήμην δωρεές, επικοινωνήστε με το 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, 2310 492-726, -725, ή info@afs.edu.gr 
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