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Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και 
την οριοθέτηση συνεχώς υψηλότερων στόχων για αριστεία 
σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης εδώ στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή. Kαθώς πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί 
αξία υψίστης σημασίας, παρά τη σοβαρή οικονομική κρίση, 
παρέχουμε μοναδικές και σημαντικές ευκαιρίες εκπαίδευσης 
σε νέους ανθρώπους. 

Αριστούχοι μαθητές από αγροτικές και αστικές περιοχές της Ελλάδας, καθώς και 
από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, εγγράφονται στα Δευτεροβάθμια Σχολεία μας, 
αντιλαμβανόμενοι ότι ο αγροδιατροφικός τομέας και οι περιβαλλοντικές σπουδές 
ανοίγουν το δρόμο στο μέλλον για τους νέους της χώρας. Το τριτοβάθμιο Perrotis College 
κατατάχτηκε πρόσφατα πρώτο ανάμεσα σε όλα τα ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα και 
μπροστά ακόμη απο έναν αριθμό δημοσίων ΤΕΙ, χάρη στα αξιόλογα επιτεύγματά του 
στη διδασκαλία και την έρευνα στις ειδικότητες Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, 
Μάρκετινγκ Βιομηχανίας Τροφίμων και Γεωργία Ακριβείας (www.webometrics.info).

Οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο της Σχολής ολοκληρώθηκαν 
με απόλυτη επιτυχία, σημειώνοντας πληρότητα. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες προς 
τους πολλούς γενναιόδωρους δωρητές στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ που μας βοήθησαν 
στη δημιουργία καταπληκτικών εκπαιδευτικών υποδομών για αυτές τις ηλικίες. Από 
εδώ ξεκινά η περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης, η οποία θα 
συνεχιστεί το Σεπτέμβριο του 2013 με τη λειτουργία Δημοτικού Σχολείου Περιβαλλοντικής 
Βιωματικής Εκπαίδευσης. 

Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι ένας από τους κύριους στόχους των Πρωτοβουλιών 
Στρατηγικής Σημασίας 2012 – 2015, μια προσπάθεια που φίλοι και δωρητές από όλη την 
Ελλάδα και τις ΗΠΑ, ακόμα και εν μέσω της δύσκολης σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομικής 
συγκυρίας, επιλέγουν να στηρίξουν. Οι σημαντικές αυτές δωρεές αποτελούν πραγματική 
επένδυση για το μέλλον του Ιδρύματος και της ίδιας της χώρας.

Αποτελεί παράδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, για παραπάνω απο έναν 
αιώνα, να ενισχύει τις κατά τόπους αλλά και γενικότερα την ελληνική οικονομία, 
εκπαιδεύοντας νέους και νέες να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή. Πιστοί στην 
παράδοσή μας, βιώνουμε ένα γεγονός – ορόσημο στην ιστορία της Σχολής: την ίδρυση 
του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. 

Υπό το πρίσμα της ολοένα αυξανόμενης οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει 
η Ελλάδα, αναζητήσαμε μια ξεκάθαρη και συγκεκριμένη δράση για την αντιμετώπιση 
της ανεργίας και της μείωσης της παραγωγής και της ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα. 
Αναγνωρίζουμε ότι όλο και περισσότεροι νέοι δείχνουν ενδιαφέρον για τη γεωργία και 
τις αγροτικές επιχειρήσεις ως εναλλακτικά μέσα διαβίωσης ενάντια στην οικονομική 
αβεβαιότητα της χώρας και την έλλειψη ευκαιριών.

Με στόχο να βοηθήσει αυτούς που ψάχνουν ευκαιρίες επαγγελματικής ενασχόλησης με 
τον αγροτικό τομέα και με σκοπό την τόνωση της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας 
στην περιοχή, η Σχολή ίδρυσε το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας στο 
Perrotis College. Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές και την επαγγελματική και 
τεχνική εξειδίκευση των καθηγητών και του προσωπικού μας, το Κέντρο βασίζεται 
σε τέσσερις πυλώνες: θεωρητική εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση, συμβουλευτική και 
ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ομάδα συμβούλων από Αμερικανικά πανεπιστήμια και άλλους 
οργανισμούς θα υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια με την ευρύτητα των εμπειριών 
και της τεχνογνωσίας τους. 

Σας προσκαλώ να παρακολουθείτε τις εξελίξεις στη Σχολή στην ιστοσελίδα μας 
www.afs.edu.gr/el όπου θα βρείτε, πέραν της ηλεκτρονικής έκδοσης του περιοδικού, 
και άλλα νέα. Το έργο της Σχολής είναι αφιερωμένο στους νέους και στην ευημερία της 
χώρας και τώρα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με 
τη δική σας βοήθεια και υποστήριξη. 

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος
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Χρυσά Μετάλλια στην Τελετή Αποφοίτησης
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College αποχαιρέτησαν 

τους τελειόφοιτους μαθητές και σπουδαστές τους στην Τελετή Αποφοίτησης που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου στους χώρους της Σχολής. Οι 
τάξεις του 2012 του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου, της Επαγγελματικής 
Σχολής αλλά και του Perrotis College παρέλαβαν τα πτυχία τους παρουσία 
επίσημων καλεσμένων, καθηγητών, γονέων, συγγενών και φίλων.

Ο κ. Ισίδωρος Κούβελος, Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου 2012 και Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Ακαδημίας, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. 
Απευθυνόμενος στους μαθητές και σπουδαστές και στο πολυπληθές κοινό, 
που συμπεριελάμβανε μεταξύ άλλων τη Bουλευτή Επικρατείας κα Ντόρα 
Μπακογιάννη, την Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κα Marsha Lance, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα και άλλους 
εκπροσώπους τοπικών αρχών, τις Ολυμπιονίκες κα Βούλα Πατουλίδου και κα Τασούλα Κελεσίδου, τον Πατέρα Κωνσταντίνο 
Σιδηρόπουλο, τους κ.κ. Ιωάννη Γαβρίλη, Πρόεδρο και Θωμά Μαρκάκη, Περιφερειακό Διευθυντή Θεσσαλονίκης και Βορειοανατολικής 

Ελλάδας της Attica Bank, την Πρόεδρο της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών (GSS), κα Κατερίνα 
Οικονόμου, τις οικογένειες Μπάσμπα και Παπακωνσταντίνου, ο κ. Κούβελος μίλησε για το 
ολυμπιακό πνεύμα, τη σημασία του «ευ αγωνίζεσθαι» στον αθλητισμό αλλά και στην καθημερινή 
ζωή και προέτρεψε τους αποφοίτους να συνεργάζονται και να μη σταματούν να προσπαθούν 
για την επιτυχία.

Συγκινητική ήταν και η ομιλία της πρώτης Ελληνίδας Ολυμπιονίκη, κας Βούλας Πατουλίδου, η 
οποία αναφέρθηκε στην αξία της γης και συμβούλεψε τους μαθητές να μην απογοητεύονται, καθώς 
η δύναμη ψυχής διακρίνει εκείνους που καταφέρνουν να ξανασηκωθούν μετά την αποτυχία.

Τους μαθητές και σπουδαστές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους βράβευσαν 
φυσικά πρόσωπα και εταιρείες για τη συνέχιση των σπουδών τους ή για τη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μεταξύ των βραβείων που δόθηκαν ήταν 
της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – Θράκης/Μπύρα Βεργίνα προς την εξέχουσα σπουδάστρια του 
Perrotis College, Βασιλική Παπανδρεοπούλου. Το ζεύγος Γιώργου & Μαριάννας Βιλδιρίδη, 
προσέφερε ένα σημαντικό ποσό στους τελειόφοιτους μαθητές Γιώργο Τρίτο, Ζαφειρώ Καληνδέρη, 
Σμαράγδα Χατζηπαπαδοπούλου και Δημήτρη Πασσαλίδη, ώστε να παρακολουθήσουν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. Ο μαθητής Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος παρέλαβε το βραβείο εις 
μνήμην του Νίκου Παπακωνσταντίνου, ενώ η μαθήτρια Ευαγγελία Πολυμένη παρέλαβε το 
βραβείο Barbara Zinsser. Τέλος, το συμβολικά σημαντικότερο βραβείο της αποφοίτησης, το 
«παραδοσιακό» μοσχαράκι παρέλαβε από την κα Μπακογιάννη ο τελειόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. 
της Σχολής, Βασίλης Μουρατίδης.

Με τη βοήθεια του νεοϊδρυθέντος Γραφείου Συμβουλευτικής 
για Σπουδές στην Αμερική, επτά τελειόφοιτοι και μια απόφοιτη 
του 2011, θα πραγματοποιήσουν τις Ανώτατες σπουδές τους 
στην Αμερική, σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα δικής τους επιλογής, 
λαμβάνοντας, οι περισσότεροι από αυτούς, πλήρη υποτροφία. 
Ο κατάλογος των μαθητών και τα αντίστοιχα Ιδρύματα είναι: 
Τρύφωνας Μπουκουβίδης στο McNeese State University, 
Δήμητρα Χήνα στο Mount Holyoke College, Ειρήνη Καραλιώτα 
στο Hobart and William Smith Colleges, Θεόδωρος Σαρόγλου 
στο Skidmore College, Μαριάνθη Ταγκίλη στο Lawrence 

University, Αντώνης-Αλέξανδρος Τσιακμάκης στο Warren Wilson 
College, Όλγα Τσιοχάρη στο Quinnipiac University και Δέσποινα 
Γιαπουδζή στο Worcester Polytechnic Institute. 

Η καθηγήτρια αγγλικών και σύμβουλος κολεγίων, κα Γεωργία 
Προεστοπούλου, άνοιξε, επίσης, το δρόμο σε είκοσι μαθητές της 
Β΄ τάξης Λυκείου για την παρακολούθηση θερινών ακαδημαϊκών 
προγραμμάτων στην Αμερική με έμφαση στη φυσική, τη μηχανική, 
την αγγλική γλώσσα και νέες μεθόδους μάθησης – όλες εκ των 
οποίων στηρίζονται στη βιωματική εμπειρία.

Μαθητές της ΑΓΣ Υπότροφοι σε Πανεπιστήμια της Αμερικής 

Συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση υποστήριξης προς το Πρόγραμμα Υποτροφιών της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης/Μπύρα Βεργίνα 
βράβευσε, φέτος, την εξέχουσα σπουδάστρια της νέας ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Perrotis College, Βασιλική Παπανδρεοπούλου. Ο κ. Δημήτρης Κρις, 
Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης της εταιρείας, παραδίδει το βραβείο για συνέχιση των 
σπουδών της στη Βασιλική, με την ευχή να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή της 
και να υπηρετήσει επιτυχώς αυτόν τον τόσο σημαντικό για την εγχώρια οικονομία κλάδο.
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Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Ανοίγει τις Πόρτες του
Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, η νέα πρωτοβουλία της 

Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College λειτουργεί 
στους χώρους της Σχολής μετά τα επίσημα εγκαίνιά του στις 28 
Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 
το Δήμο Θεσσαλονίκης και το φορέα Θεσσαλονίκη 2012 και 
χορηγό επικοινωνίας την Agrenda και το www.agronews.gr.

Στόχος του Κέντρου είναι η ανάδειξη και υποστήριξη 
επιχειρηματικών ιδεών από νέα κυρίως άτομα που επιζητούν 
να αναπτύξουν μια βιώσιμη καριέρα στο χώρο της παραγωγής, 
μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου, που εκτός 
από επαγγελματική – πρακτική εκπαίδευση, παρέχει και 

δράσεις συμβουλευτικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, διαρκεί 15 εβδομάδες. Στον πρώτο κύκλο, 
οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επιλεγμένα θεωρητικά και 
πρακτικά μαθήματα για τη δημιουργία βιώσιμης οικογενειακής 
εκμετάλλευσης, διάρκειας 168 ωρών. Στο δεύτερο κύκλο, 
προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής στους εκπαιδευόμενους 
με ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες και δεξιότητες. Η διάρκεια 
του συγκεκριμένου κύκλου προσαρμόζεται στις ανάγκες του 
υποψήφιου επιχειρηματία.

Δε χρειάζεται να έχετε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 
στον τομέα. Γραφτείτε τώρα στο Κέντρο και παρακολουθήστε το 
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 
492 850 ή στείλτε email στο: pkoulo@afs.edu.gr

Και τα Δημοφιλή Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Συνεχίζονται...
Λάβετε μέρος μαζί με άλλους από τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, στη διαδικασία απόκτησης πολύτιμων 
δεξιοτήτων και εμπειριών που θα σας βοηθήσουν μελλοντικά. Διαλέξτε τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν μέσα από τους 
δύο κύκλους προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (Οκτώβριο & Φεβρουάριο), που πραγματοποιούνται στο μοναδικό 
περιβάλλον μας, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και εργαστήρια. Στο πνεύμα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, 
από φέτος προσφέρονται και τα εξής νέα μαθήματα: Γεωργική Παραγωγή και Κλιματικές Αλλαγές, Έναρξη και Διαχείριση 
Αγροτουριστικής Μονάδας, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων, E-Marketing, Παρασκευή Ζωοτροφών - Σιτηρέσια 
Παραγωγικών Ζώων, Τεχνητή Σπερματέγχυση, Επιλογή και Εγκατάσταση Νέων Καλλιεργειών, Πτηνοτροφία, Γεωργία 
Ακριβείας και Έναρξη και Διαχείριση Αγροτικής Μονάδας. Bρείτε την πλήρη και ανανεωμένη λίστα των προσφερόμενων 
μαθημάτων (μεταξύ των οποίων είναι: Μελισσοκομία, Ερασιτεχνική Τυροκομία, Οινοτεχνία, Φτιάξε τη Δική σου 
Μπύρα, Καλλιέργεια Αυτοφυών Φυτών, Μεσογειακό Κελάρι, Κεραμική, Ψηφιακή Φωτογραφία κ.α.), στη σελίδα:  
www.afs.edu.gr/adulteducation. Μπορείτε, επίσης, να καλέσετε στο 2310 492-850 ή να μας στείλετε email στο:  
lll@afs.edu.gr
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Πρόσφατες έρευνες τελειοφοίτων σπουδαστών, 
αποφοίτων και διδακτικού προσωπικού του Perrotis College 
παρουσιάστηκαν την Άνοιξη 2012 σε διεθνή ακαδημαϊκά 
συνέδρια. Δύο εργασίες παρουσιάστηκαν στο συνέδριο 
«Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα στην Παγκοσμιοποιημένη 
Οικονομία: Προετοιμασία μιας Νέας Γενιάς Επιχειρηματιών 
και Ηγετών» που διοργανώθηκε τον Ιούνιο στη Σωζόπολη 
της Βουλγαρίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Μικρές 
Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με άλλους 
φορείς. Η πρώτη από αυτές παρουσίασε την έρευνα των 
Rodica Arpasanu (Απόφοιτη του Perrotis College, 2012), 
Ivanche Dimitrievski (Απόφοιτος 2010, μεταπτυχιακός 
φοιτητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πολιτιστικής Ανάλυσης 
του Lund University στη Σουηδία) και του Δρα. Φίλιππου 
Παπαδόπουλου (Διευθυντής Σπουδών του Perrotis College) 
με τίτλο «Δομή και Φορείς στη Νεοφοβία των Τροφίμων: 
Κατανοώντας τον Καταναλωτή της Θεσσαλονίκης». Η δεύτερη 
εργασία εκπονήθηκε από τον Marko Dubic (Απόφοιτος, 2012) 
και τον κ. Κωνσταντίνο Ρότσιο (Υποδιευθυντής Σπουδών του 
Perrotis College) και παρουσίασε την έρευνα «Παράγοντες 
που Επηρεάζουν την Ικανότητα Απόκτησης και Απορρρόφησης 
της Γνώσης από Επιχειρήσεις που Λειτουργούν σε Διεθνές 
Πλαίσιο».

Επίσης, ο κ. Ρότσιος και η Anisa Bello (Απόφοιτη, 
2011) παρουσίασαν εργασίες τους στο 4ο Διεθνές Συνέδριο 
«Οι Οικονομίες των Βαλκανικών και Ανατολικών Χωρών 
στο Μεταβαλλόμενο Κόσμο», που πραγματοποιήθηκε στη 
Σόφια της Βουλγαρίας τον περασμένο Μάιο. Ο κ. Ρότσιος, 
μαζί με συναδέλφους του από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, 
μελέτησε τον «Αντίκτυπο της Εμπιστοσύνης στη Μετάδοση 
της Γνώσης στα Διεθνή Επιχειρηματικά Συστήματα», ενώ η 
έρευνα της Anisa Bello εξέτασε τις «Ενδοεπιχειρησιακές 
Προσπάθειες για την Ανανέωση της Εμπορικής Επωνυμίας: 
Κίνητρα και Περιορισμοί». Ενδοεπιχειρηματίας είναι αυτός 
που παίρνει την ευθύνη σε κάποιο οργανισμό να μετατρέψει 
μια ιδέα σε ολοκληρωμένο επικερδές προϊόν. Ο Δρ. 
Αθανάσιος Γκέρτσης, Διευθυντής του Τμήματος Διαχείρησης 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων και της ειδικότητας Γεωργία 
Ακριβείας, παρουσίασε την έρευνά του με τίτλο «Καλλιέργεια 
του Goji Berry στην Ελλάδα», σε πρόσφατο επιστημονικό 
συνέδριο στη Νάουσα.

Τέλος, δύο εξέχουσες απόφοιτοι του Perrotis College 
(2011) είδαν τα επιστημονικά τους άρθρα δημοσιευμένα 
σε διεθνείς ακαδημαϊκές εκδόσεις. Η έρευνα της Stela 
Cazaku «Παράγοντες που Ωθούν τον Έλληνα Καταναλωτή 
στην Αγορά Βιολογικών Προϊόντων» δημοσιεύτηκε από τις 
εκδόσεις Lambert Academic, ενώ η Aliona Grigorenco είναι 
η πρώτη συγγραφέας του κεφαλαίου με τίτλο «Ανταποκρίνεται 
η Ανάθεση Υπεργολαβίας Logistics στις Προσδοκίες για 
Αυξημένη Αποδοτικότητα; Η Περίπτωση της Colgate – 
Palmolive στην Ελλάδα» των Aliona Grigorenco, Φίλιππου 
Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Ρότσιου, το οποίο 
συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο Ανάθεση Υπεργολαβίας για την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Υπηρεσίες Logistics του Δημήτρη 
Φωλίνα, δημοσιευμένο από τις εκδόσεις IGI Global.

Το Ranking Web of World Universities 2012 κατατάσσει το 
Perrotis College - Αμερικανική Γεωργική Σχολή, δεύτερο ανάμεσα 
σε όλα τα ιδιωτικά κολέγια στην Ελλάδα. Η ταξινόμηση, που 
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, χρησιμοποιεί διαδικτυακές 
και παραδοσιακές ακαδημαϊκές ενδείξεις για να μετρήσει την 
προβολή των εκπαιδευτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της 
εμβέλειας των δημοσιευμένων εργασιών του διδακτικού προσωπικού. 
Επιπροσθέτως, παρακολουθεί την άνοδο και την πτώση στην 
κατάταξη σε σχέση με προηγούμενα έτη και προσδιορίζει τη 
θέση κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού ανάμεσα σε δημόσια και 
ιδιωτικά κολέγια και πανεπιστήμια 240 χωρών παγκοσμίως. Το 
Perrotis College - Αμερικανική Γεωργική Σχολή κατατάσσεται 
στο 30% των 20.300 Ιδρυμάτων που αξιολογήθηκαν το τελευταίο 
εξάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
www.webometrics.info 

Πρόσφατα, στο εμπορικό 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, 
σπουδαστές του Perrotis 
College και προσωπικό του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος 
έ σ τ ησα ν  π ερ ί π τ ε ρο 
ενημέρωσης για το νέο προϊόν 
της Σχολής, το παραδοσιακό 
ελληνικό γιαούρτι, στα πλαίσια 

πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Διαχείρισης 
Μάρκετινγκ στον Κλάδο των Τροφίμων.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας δοκίμασαν το γιαούρτι και το αξιολόγησαν 
με βάση τη γεύση, την υφή και τη συνολική εικόνα του προϊόντος, 
λίγες μέρες πριν εμφανισθεί επίσημα στην αγορά της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου του Πρατηρίου Προϊόντων 
της Σχολής που το διαχειρίζονται σπουδαστές του Perrotis College. 
Η Άννα Τιντζογλίδου, σπουδάστρια του Τμήματος, μετέφερε τις 
θετικές αντιδράσεις των καταναλωτών, τονίζοντας πόσο σημαντικό 
ήταν για τους σπουδαστές «να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις 
επικοινωνιακές δεξιότητές τους και τις γνώσεις μάρκετινγκ με στόχο 
την επιτυχημένη παρουσίαση του νέου προϊόντος της Σχολής». 

Άνοδος του Perrotis College 
στις Διεθνείς Λίστες 
Ταξινόμησης 2012

Η Επιχειρηματικότητα Κυρίαρχος της 
Έρευνας στο Perrotis College

Σπουδαστές του Perrotis College 
Προωθούν το Γιαούρτι του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος 



Ένα πράσινο «χαλί» από φακές εκτείνεται από τον 
εκπαιδευτικό αμπελώνα έως τη Σπουδαστική Εστία «Αλίκη 
Περρωτή» κοντά στην είσοδο της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. Χάρη στην τεχνογνωσία και τη συμβουλευτική του 
κ. Μίλτου Χαρένη, αποφοίτου της Σχολής (1990), μαθητές 
και καθηγητές μαθαίνουν πώς να καλλιεργούν αυτή την τόσο 
σημαντική σοδειά, παράλληλα με τα ρεβύθια που έχουν 
φυτευθεί σε διπλανή έκταση. Καθώς τα συγκεκριμένα 
όσπρια απαιτούν εξειδικευμένες μηχανές φύτευσης, ο κ. 
Χαρένης έφερε τα δικά του μηχανήματα στη Σχολή ώστε 
οι μαθητές να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη σπορά, 
ενισχύοντας, έτσι, την ποικιλομορφία και την παραγωγικότητα 
του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος.

Ο κ. Χαρένης είναι Πρόεδρος της Κοινότητας της Νέας 
Γωνιάς στη Χαλκιδική που την περασμένη χρονιά φιλοξένησε 
Αμερικανούς μαθητές, συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Greek 
Summer. Μέσα στο επόμενο διάστημα ο κ. Χαρένης θα 
υποδεχτεί μαθητές της Σχολής στις καλλιέργειές του στη 
Νέα Γωνιά προκειμένου να τους δείξει τις τεχνικές του 
θερισμού, της ξήρανσης και της επεξεργασίας των δύο 
αυτών οσπρίων.

Με την καθοριστική βοήθεια του αποφοίτου της, οι μαθητές, οι καθηγητές και το προσωπικό του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος 
πρόκειται να προσθέσουν τα δύο αυτά νέα προϊόντα στη συνεχώς αυξανόμενη γραμμή παραγωγής της Σχολής, η οποία διατίθεται 
στο Πρατήριο Προϊόντων και σε άλλα εμπορικά καταστήματα. 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είχε την τιμή να φιλοξενήσει πρόσφατα ένα 
αποκλειστικό πρόγραμμα προπονητικής για μαθητές από πρωταθλητές του NBA και του 
WNBA. Μέσω του προγράμματος «Πρεσβευτές του Αθλητισμού» (Sports Envoys), το 
Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έστειλε τους τρεις διάσημους αστέρες του αμερικανικού 
αλλά και του παγκοσμίου μπάσκετ στην Ελλάδα προκειμένου να προωθήσουν το «ευ 
αγωνίζεσθαι» και να ευαισθητοποιήσουν νεαρούς μαθητές της περιοχής για σύγχρονα 
κοινωνικά ζητήματα. Η Σχολή επιλέχθηκε – ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης – για τη διοργάνωση της εκδήλωσης χάρη στο πολυμορφικό 
σώμα μαθητών που προέρχονται τόσο από αγροτικές όσο και από αστικές περιοχές.

Ο Peja Stojaković, πρώην πρωταθλητής του NBA και κάτοχος χρυσού μεταλλίου σε 
παγκόσμιο και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 
με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας, ο 
Tracy Murray, πρώην πρωταθλητής του 
ΝΒΑ, προπονητής των Tulsa Shock 
και αναλυτής στο αθλητικό κανάλι 
του πανεπιστημίου UCLA, καθώς και 
η Ashley Robinson, πρωταθλήτρια 
του WNBΑ και τωρινή παίκτρια των 
Washington Mystics, συναντήθηκαν 
με μαθητές της Σχολής και με μαθητές 
δημοσίων δημοτικών σχολείων και 
γυμνασίων της περιοχής, τους μίλησαν για 
την παγκόσμια καμπάνια καταπολέμησης 
της εμπορίας ανθρώπων και στη συνέχεια 
προπονήθηκαν μαζί τους διδάσκοντάς 
τους αξίες και δεξιότητες που θα τους 
βοηθήσουν στον αθλητισμό και στη 

μαθητική τους ζωή. Τους πρωταθλητές καλωσόρισαν ο Πρόεδρος της Σχολής Δρ. 
Πάνος Κανέλλης, η τότε Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, κα Catherine 
Kay και ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, κος George 
Frowick.

Φακές και Ρεβύθια Καλλιεργούνται στη Σχολή με τη Βοήθεια  
Αποφοίτου της

Το ΝΒΑ στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Οι πρωταθλητές του NBA και του WNBA Peja 
Stojaković,  Ashley Robinson και Tracy Murray 
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
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Ο ενθουσιασμός και η εθελοντική εργασία μιας ομάδας 
μαθητών της Β’ ΕΠΑ.Λ. και του καθηγητή τους, κ. Πέτρου 
Ευαγγέλου, αποτέλεσαν την κινητήριο δύναμη για να ξεκινήσει 
εκτροφή σαλιγκαριών στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στο 
εγχείρημα βοήθησαν σημαντικά και συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 
Εκτροφής Σαλιγκαριών του Τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
και Έρευνας της Σχολής και σπουδαστές του Perrotis College, 
αλλά την ευθύνη της διαχείρισης της μονάδας μοιράζεται η 
συγκεκριμένη ομάδα μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου.

Η μονάδα παραγωγής, έχει έκταση οκτώ τετραγωνικά μέτρα, 
χτίστηκε από την ομάδα των μαθητών σε συνεργασία με μαθητές 
όλων των τάξεων των Δευτεροβάθμιων Σχολείων και κόστισε 
λιγότερο από 200€. Οι μαθητές φύτεψαν ηλίανθους, χορταρικά 
της ποικιλίας brassica και άλλα φυτά όπου ευδοκιμούν τα μαλάκια 
και τον περασμένο Ιούνιο μετέφεραν τα πρώτα σαλιγκάρια 
στη μονάδα. Τα σαλιγκάρια τράφηκαν όλο το καλοκαίρι, θα 
παραχειμάσουν τους επόμενους μήνες και θα είναι πλήρως 
ανεπτυγμένα μέχρι το τέλος της Άνοιξης, ώστε από το Μάιο του 
2013 η πρώτη συγκομιδή των ποικιλιών Maxima και Muller να 
διατίθεται προς πώληση σε σακούλες ενός κιλού στο Πρατήριο 
Προϊόντων της Σχολής. 

Στα άμεσα σχέδια της Σχολής είναι να διατεθεί διπλανή έκταση 
για την κατασκευή υποδομής στέγασης, όπου τα σαλιγκάρια θα 
εκτρέφονται με τη μέθοδο «κουρτίνας», ζώντας και μεγαλώνοντας 
σε κάθετες φωλιές. Επίσης, εξετάζονται και άλλες μέθοδοι, 
όπως η αγορά σαλιγκαριών από άλλους παραγωγούς στην 
αρχή της Άνοιξης και η εκτροφή τους μέχρι το Νοέμβριο, με 
στόχο τα σαλιγκάρια να είναι έτοιμα προς πώληση μόλις μέσα 
σε έξι μήνες. 

(Από αριστερά) Οι μαθητές της Β’ ΕΠΑ.Λ. Θάνος Μαλάκος από τη 
Γαλάτιστα Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δάκτυλος από τη Λάρισα, Δημήτρης 
Σταματέλης από την Κέρκυρα και Νίκος Κυριατζόπουλος από τη Βέροια 
μαζί με τον καθηγητή τους Πέτρο Ευαγγέλου. 

Ξεκίνησε η Εκτροφή Σαλιγκαριών
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Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας 
στους χορηγούς των πρόσφατων 
εκδηλώσεων της Σχολής

Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Για το λόγο αυτό, 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς των 
εξής εκδηλώσεων:
Την εταιρεία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την 
προσφορά οίνου και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης 
Α.Ε. για την προσφορά της Μπύρας Βεργίνα σε όλες τις 
εκδηλώσεις μας.
Χορηγοί Μέρας Μαγιού: Oriflame, Μπόρας, Nουνού Gouda, 
Lucia, Hellenic Farming, Motion Bike Megastore, ION, Τα 
Αμπελόφυλλα της Μαριάννας, ΙΑΝΟΣ, Μυσταγωγία Catering, 
Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας, Πέτρος 
Παπακυριακού Executive Photography, Grafo A.E., Dance 
Stage, Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών 

Προϊόντων Αγ. Αντωνίου, Ecoreview, Crazy Holidays.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Δημοσιογραφικό Όμιλο 
Λαμπράκη και συγκεκριμένα Τα Νέα και Το Βήμα 
που, μαζί με την ΕΤ3, ήταν χορηγοί επικοινωνίας της 
Μέρας Μαγιού. 
Χορηγοί Διαγωνισμού Φασολάδας: Fest, Αμπελουργικός 
Οίκος Καζάκη, Pelopac A.E., Γ. Καλλιμάνης Α.Ε, Coca – Cola 
3E, Κτήμα Ορίζοντες, Privatsea, Super Market Κρητικός, 
InterCatering A.E., Νερά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε., Ήπειρος Α.Ε.Β.Ε., 
Ελαΐς – Unilever Hellas A.E., 3αλφα, Εύριπος, Τα Μυλέλια, La 
Place Mignonne, Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία Αλεξάνδρος 
Πίττας Α.Ε.Β.Ε., Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε., Εθελοντική Ομάδα 
Κυριών GSS.
Χορηγοί Χορού κάτω από τα Άστρα: NLG – Next Level 
Globalization, Automation System Hellas, Anaplas – Aφοί 
Αναγνωστόπουλοι Ο.Ε, Domotel – Les Lazaristes, Metro 
Α.Ε.Β.Ε., Issue Print, Dimou Graphic Arts, Eyecomm Digital 
Thinking, The Westin Resort Hotel, Music Editors, Ηχητικές 
Εγκαταστάσεις Ηρακλής Γκίκας.

Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις προς Υποστήριξη  
του Ετήσιου Προγράμματος Υποτροφιών

Διαγωνισμοί Φασολάδας – Αθήνα και Θεσσαλονίκη
1. Οι κ.κ. Κατερίνα Οικονόμου, Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Κυρίων της Σχολής (GSS) και Μαριάννα Καζάκη, κριτής του Διαγωνισμού. 
2. Η κα Ειρήνη Αργυριάδου, Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με δυο από τους μικρούς μάγειρες. 3. 
Η νικήτρια του Διαγωνισμού Φασολάδας στην Αθήνα, κα Μαρία Καλλιντεράκη της εταιρείας Tsakos Energy Navigation Ltd. (κέντρο) με την 
Αντιπρόεδρο Ανάπτυξης Πόρων της Σχολής κα Joann Ryding Beltes. 4. Η Έφορος κα. Λυδία Λεγάκη και ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης.

Χορός κάτω από τα Άστρα
1. Από αριστερά, ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η κα Joann Ryding 
Beltes, Αντιπρόεδρος της Σχολής, ο Τούρκος Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, κ. Hüseyin Özdemir και ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, Πρόεδρος 
της Σχολής. 2. Το ζεύγος Κώστα και Μαρίας Κράββα. 3. Η κα Joann Ryding Beltes, η κα Ειρήνη Μενεξοπούλου και ο κ. 
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. 4. Οι κ.κ. Εύα και Αλεξάνδρα Κανέλλη. 5. Η Εθελοντική Ομάδα Κυρίων (GSS) της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. 6. Καλεσμένες διασκεδάζουν πάνω στην πίστα.
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Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο τίμησε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
στην εκδήλωση για την 80η επέτειο από την ίδρυσή του, που πραγματοποιήθηκε φέτος στην 
Αθήνα, παρουσία εκατοντάδων καλεσμένων. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Αθήνα, κ. Daniel Bennett Smith, καθώς και Υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης 
και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων. Στη Σχολή απονεμήθηκε βραβείο αριστείας για την 
εκπαίδευση και την καινοτομία, το οποίο παρέλαβε ο Πρόεδρος, Δρ. Πάνος Κανέλλης. 
Επίσης, στην Αθήνα διοργανώθηκε μια σειρά διαλέξεων από το Σύλλογο Φίλων της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με επικεφαλής την Έφορο κα Αναστασία Παππά. 
Η πρώτη από αυτές, με τίτλο «Τριάντα Χρόνια Ελληνικής Γεωργίας» δόθηκε από το Δρα. 

Πασχάλη Χαριζάνη, απόφοιτο της Σχολής και Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητής της δεύτερης 
διάλεξης ήταν ο κ. Τάσος Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής, ο οποίος αναφέρθηκε στην ΑΓΣ ως υπόδειγμα 
βιωματικής μάθησης. Η τρίτη διάλεξη με θέμα «Βιωσιμότητα των Τροφίμων και των Γεωργικών Συστημάτων σε Παγκόσμιο Επίπεδο και 
ο Ρόλος της ΑΓΣ» διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, με ομιλητή τον Dr. David Acker, Έφορο της 
Σχολής και Υποδιευθυντή Σπουδών στο Κολέγιο Γεωργίας και Επιστημών Ζωής του Iowa State University. Πριν την εκδήλωση, δόθηκε 
γεύμα με ηγετικά στελέχη εταιρειών τροφίμων στην κατοικία του Πρέσβη κ. Daniel Bennett Smith. 

Περίπου 8.000 επισκέπτες από τη Θεσσαλονίκη 
και τις γύρω περιοχές που συμμετείχαν στη "Μέρα 
Μαγιού", μια μοναδική γιορτή στο καταπράσινο 
περιβάλλον της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, 
είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεατρικές 
παραστάσεις, χορωδίες, συναυλίες, ένα μουσικό 
αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου παρουσία της 
δημιουργού, παραδοσιακούς χορούς, εκθέσεις, 
δραστηριότητες για παιδιά και πολλά άλλα. Την ίδια 
μέρα, το Πρατήριο Προϊόντων της Σχολής, με τη 
διαχείριση των σπουδαστών του Perrotis College, 
υποδέχτηκε για πρώτη φορά τους επισκέπτες στις νέες 
εγκαταστάσεις του, δίπλα στο Νέο Εστιατόριο, δίνοντάς 
τους την ευκαιρία να προμηθευτούν τα προϊόντα του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος αλλά και αποφοίτων της 
Σχολής. Εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς – υβριδικά 
και άλλα οικολογικά αυτοκίνητα, ποδήλατα αλλά και 
άλογα – βρίσκονταν στη διάθεση των επισκεπτών, ενώ η 
έκθεση γεωργικών ελκυστήρων τελευταίας τεχνολογίας 
αποτέλεσε πόλο έλξης για το κοινό που επιθυμούσε 
να ενημερωθεί για τις γεωργικές εξελίξεις.
Στο πλαίσιο της γιορτής πραγματοποιήθηκε και 
συνάντηση των αποφοίτων της Σχολής των τάξεων 
1962, 1972, 1982, 1992 και 2002 στους χώρους 
της Σπουδαστικής Εστίας «Αλίκη Περρωτή». Εθνικοί 
και τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις στήριξαν την 
εκδήλωση με δωρεές, χορηγίες σε είδος και κάλυψη 
του γεγονότος στα εγχώρια έντυπα, τηλεοπτικά, 
ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά μέσα.

Επισκέπτες και Απόφοιτοι Απολαμβάνουν μια Μοναδική Γιορτή 
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Η Σχολή έκανε ένα ιστορικό βήμα με την 
εισαγωγή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στους χώρους της. Με το πρώτο ορόσημο 
– την ίδρυση Παιδικού Σταθμού και 
Νηπιαγωγείου – να έχει ήδη επιτευχθεί, 
το Ίδρυμα είναι έτοιμο να προχωρήσει 
στη λειτουργία δωδεκαθέσιου Δημοτικού 
σχολείου το Σεπτέμβριο του 2013. Σχέδια 
όπως αυτό του αρχιτεκτονικού γραφείου 

Κουλουκούρης και Συνεργάτες, απεικονίζουν 
τη μεταμόρφωση του κτιρίου Sherrill 
Quadrangle σε ολοκληρωμένο συγκρότημα 
μαθητικών αιθουσών, εργαστηρίων, κήπων 
και θερμοκηπίων που θα υπηρετήσουν το 
πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
μέσω της βιωματικής μάθησης σε αυτές 
τις ηλικίες. 
Σύμφωνα με την Εκστρατεία Πρωτοβουλιών 
Στρατηγικής Σημασίας 2012 – 2015 του 
Προέδρου που αφορά όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Σχολής, δίνεται η ευκαιρία, 
σε όσους το επιθυμούν, να δώσουν μέσω 
δωρεάς, το όνομά τους σε αίθουσες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και 
άλλα προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να συνεισφέρουν στην ανανέωση 
και απόκτηση νέου εξοπλισμού για τα 

εργαστήρια θετικών επιστημών των 
Δευτεροβάθμιων Σχολείων και του Perrotis 
College, ακολουθώντας το παράδειγμα του 
κ. Σταύρου Κωνσταντινίδη, Αντιπροέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, ο 
οποίος πραγματοποίησε μια πολύ σημαντική 
δωρεά προς αυτό το σκοπό. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα:  
www.afs.edu.gr/giftopportunities.

Εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΔΙΟΡΘωΣη
Στη λίστα «Δωρητές της Σχολής στην 

Ελλάδα 2010 – 2011» που υπήρχε 

στο χειμερινό τεύχος του Σπορέα 

2012, παραλήφθηκε εκ παραδρομής 

η γενναιόδωρη δωρεά του Ιδρύματος 

Α.Γ. Λεβέντη. 

Ζητούμε συγγνώμη από τον Πρόεδρο 

και τους Διευθυντές του Ιδρύματος, 

του οποίου η υποστήριξη προς το 

Πρόγραμμα των Υποτροφιών και άλλων 

σκοπών της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής και του Perrotis College, 

είναι καθοριστική στη συνέχιση του 

εκπαιδευτικού έργου της Σχολής στην 

Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. 

Η Σχολή ευχαριστεί το Ίδρυμα Α.Γ. 

Λεβέντης για την πίστη του στο έργο 

της και για τον εξέχοντα ρόλο του στην 

υποστήριξη των στόχων της. 

Ένα υπέροχο ανοιξιάτικο απόγευμα αποτέλεσε το σκηνικό της εκδήλωσης 
προς τιμή των δωρητών του νέου Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου, 
στους οποίους συγκαταλέγονται το Jaharis Family Foundation, o Έφορος 
κ. Γιώργος Μυλωνάς, η Procter & Gamble Hellas, η Φιλόπτωχος 
Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, η Ideal Standard A.B.E.E, η ISOMAT 
A.B.E.E., η Γεώργιος Ουγρίνης Ο.Ε., η Thermostahl A.E., καθώς και 
η Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. που προσέφερε το υπερσύγχρονο νέο 
σχολικό λεωφορείο. Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν 
και τα αποκαλυπτήρια των πλακών των δωρητών στο κτίριο του Παιδικού 
Σταθμού και Νηπιαγωγείου αλλά και στο νέο εστιατόριο της Σχολής, 
όπου η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπυξης των ΗΠΑ (USAID/ASHA) και 
η εταιρεία P.A.P Corp αναγνωρίστηκαν για τη μέγιστη υποστήριξή τους 
προς την ανοικοδόμηση του κτιρίου, όπως και η εταιρεία Kraft Foods 
για τη δωρεά της. 

Οι μαθητές του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου έδωσαν μια ευχάριστη νότα στην εκδήλωση χαρίζοντας στους δωρητές 
καλαθάκια με βότανα και καλωσορίζοντάς τους στο θερμοκήπιο και το γεμάτο με λαχανικά της εποχής εκπαιδευτικό τους κήπο.

Ιδιαίτερες Ευχαριστίες στους Δωρητές μας

1. Ο Πρόεδρος Δρ. Κανέλλης καλωσορίζει δωρητές, γονείς και καλεσμένους 2. Η κα Ξανθή 
Χριστοφίδου της εταιρείας Kraft Foods παραλαμβάνει καλάθι με βότανα 3. Η Αντιπρόεδρος κα Joann 
Ryding Beltes με καλεσμένους. 4. Η κα Δέσποινα Πάσσαρη και η κα Γεωργία Πασσά της εταιρείας 
Procter & Gamble Hellas στο θερμοκήπιο.

1

4

2

3
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Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κέντρο Εκπαίδευσης “AOC 
Friesland” της πόλης Leeuwarden στην Ολλανδία, προχώρησαν 
σε εκπαιδευτική συνεργασία ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ 
μαθητών των δύο σχολείων με ειδικότητα την τυροκομία. Η 
αναγνωριστική επίσκεψη καθηγητών της Σχολής στην Ολλανδία 
αποτέλεσε το πρώτο βήμα, ενώ το Μάρτιο εννέα μαθητές της 
Σχολής ταξίδεψαν στην «πράσινη» επαγγελματική σχολή στο 
βορρά της Ολλανδίας και γνώρισαν από κοντά τη διαδικασία 
παραγωγής Ένταμ και Γκούντα, καθώς και άλλων φημισμένων 
τυριών της περιοχής, σε οικογενειακές τυροκομικές επιχειρήσεις 
αλλά και σε μονάδες βιομηχανικής κλίμακας. Στο ταξίδι, τους 

συνόδευσαν οι καθηγητές κ. Σωτήρης Γιαλαμάς και κ. Απόστολος 
Βουρκούδης, καθώς και ο Δρ. Στράτος Σουγλής, κτηνίατρος της 
Σχολής και Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Γαλακτοκομείου. Το 
Μάιο, οι Ολλανδοί μαθητές επισκέφτηκαν με τη σειρά τους την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή και έφτιαξαν φέτα, κασέρι, τελεμέ 
και άλλα δημοφιλή ελληνικά τυριά δίπλα σε μαθητές της Σχολής. 
Η συνεργασία με το “AOC Friesland” πραγματοποιήθηκε μέσω 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωργικών Σχολείων, του 
οποίου επίσημος αντιπρόσωπος για την Ελλάδα είναι η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή. Το οργανωτικό κόστος των επισκέψεων καλύφθηκε 
από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.).

Τα «Με Γάλα Παιχνίδια» είναι το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκέψεων που 
εισήγαγε η Σχολή την περασμένη Άνοιξη και απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείων 
και δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Στο πρώτο 
τρίμηνο ισχύος του, περισσότεροι από 2.300 μαθητές επισκέφτηκαν το Εκπαιδευτικό 
Γαλακτοκομείο. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πραγματοποιείται παρουσίαση 
και παρατήρηση της διαδικασίας παραγωγής, παστερίωσης και εμφιάλωσης γάλακτος 
στο βουστάσιο, το αρμεκτήριο και το γαλακτοκομείο, ενώ οι μαθητές ασχολούνται 
και με τη χειροτεχνία ετικετών για τα μπουκάλια του γάλακτος. Στο τέλος της δίωρης 
ξενάγησης, οι μαθητές επισκέπτονται το Πρατήριο της Σχολής όπου γίνεται επίδειξη 
των προϊόντων και εισαγωγή στην αγωγή του καταναλωτή. 

Μαθητές των Δευτεροβάθμιων Σχολείων 
της Σχολής κέρδισαν το πρώτο βραβείο 
σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με θέμα την 
προώθηση της γεωργίας στους νέους, για 
το βίντεο μικρού μήκους «Ο Αγρότης». Ο 
διαγωνισμός, με τίτλο «Διαφημιστική εκστρα-
τεία για την ενθάρρυνση νέων ώστε να γίνουν 
αγρότες ή να ασχοληθούν με το γεωργικό 
τομέα», διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) σε συνερ-
γασία με το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» 
της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το βραβευμένο βίντεο που ετοίμασαν οι 
μαθητές της Σχολής, Αναστασία Κουράκη, 
Κατερίνα Σκουρτοπούλου και Στάθης 
Σπηλιόπουλος με τη βοήθεια του καθηγητή 
τους, κ. Γιάννη Γκόγκου, παρουσιάζει δύο 
εκδοχές της ζωής του ίδιου προσώπου: πώς 
θα ήταν η ζωή του αν ζούσε και δούλευε σε 
αστικό περιβάλλον και πώς θα μπορούσε 
να είναι σε περίπτωση που επέλεγε να 
ασχοληθεί με τη γεωργία.
Επίσης, μαθητές του Κλαμπ Κινηματο-
γράφου της Σχολής τιμήθηκαν με το 2ο 
Βραβείο Βόρειας Ελλάδας για τη μικρού 
μήκους ταινία τους «Μοιραία Πτώση» στο 
5ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών «Πάμε 
Σινεμά;». Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Πάμε Σινεμά;», στο οποίο φέτος συμμε-
τείχαν 75 σχολεία της Θεσσαλονίκης και της 
ευρύτερης περιοχής, πραγματοποιείται από 
το Υπουργείο Παιδείας, Δία Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το 
Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Θεσσαλονίκης 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς των δύο 
πόλεων.
Για να παρακολουθήσετε τις δύο μικρού 
μήκους ταινίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
της Σχολής www.afs.edu.gr ή το κανάλι 
YouTube της Σχολής.

Ταλαντούχοι μαθητές των Δευτεροβάθμιων 
Σχολείων, μέλη του Κλαμπ Θεάτρου της Σχολής, 
ανέβασαν με μεγάλη επιτυχία την παράσταση 
«Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο 
Δολοφόνο». Η επιλογή της αστυνομικής κωμωδία 
του Neil Simon δικαίωσε την υπεύθυνη καθηγήτρια 
της θεατρικής ομάδας, κα Μαρία Ράπτη, καθώς, 
ως έργο που επιδέχεται υπερβολή στην υποκριτική, 
ενέπνευσε κωμικές ερμηνείες στους μαθητές και 
χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από το κοινό. 

Εταίροι στην Τυροκομία

Με Γάλα Παιχνίδια



Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-492-700, Fax: 2310-492-710,  
e-mail: info@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr
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Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Τάσος Αποστολίδης, Δώρα Αναστασιάδου, Ειρήνη Αργυριάδου, Ευάγγελος Βέργος, Απόστολος 
Βουρκούδης, Μαρία Δέλιου, Κατερίνα Διάφα, Πέτρος Ευαγγέλου, Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, 
Δαμιάνα Κουτσομίχα, Αθηνά Περιστεροπούλου, Joann Ryding Beltes, Randall Warner.
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Εξώφυλλο: 
Μαθητές της Β’ ΕΠΑ.Λ. κατασκευάζουν το Εκτροφείο 
Σαλιγκαριών στους χώρους της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.
 
Φωτογραφία Εξώφυλλου:
Αρχείο της Σχολής

Άλλες φωτογραφίες: 
Κώστας Καπλάνης, Melina Custer,  
Πέτρος Παπακυριακού, Αρχείο της Σχολής.

Τώρα ο Σπορέας με email! Ακολουθώντας τη δέσμευσή της για εξοικονόμηση πόρων και για 
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, η Σχολή προωθεί την ηλεκτρονική διανομή του Σπορέα. 
Λάβετε μέρος και εσείς στη δέσμευσή μας! Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο  
sporeas@afs.edu.gr και θα σας συμπεριλάβουμε στη λίστα διανομής.

Για κρατήσεις καλέστε μας στα 2310 492-724, -725, -726 ή στείλτε email στο events@afs.edu.gr.

www.afs.edu.gr

Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου:
BBQ στο Αγρόκτημα

Ο Σύλλογος Φίλων της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής σας περιμένει στο 
δασάκι της Σχολής για να απολαύσετε 
παρέα ένα πλούσιο μπάρμπεκιου και 
άλλους νόστιμους μεζέδες, μαγειρεμένα 
και με προϊόντα της Σχολής.

Τρίτη 4 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικο Τσάι  
Αγίας Βαρβάρας

Οι Φίλες της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής σας προσκαλούν να απολαύσετε την 
παραδοσιακή "Βαρβάρα" και άλλα νόστιμα 
Χριστουγεννιάτικα εδέσματα.

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας 
προσφέρει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για 
την ανάδειξη και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών 
στον αγροδιατροφικό τομέα. Δε χρειάζεται να έχετε 
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα. 
Γραφτείτε τώρα στο Κέντρο και παρακολουθήστε 
το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. 

Τα δημοφιλή Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνεχίζονται. Διαλέξτε τα μαθήματα που σας ενδιαφέρουν μέσα από 
τους δύο κύκλους προγραμμάτων (Οκτώβριο & Φεβρουάριο), που πραγματοποιούνται στο μοναδικό περιβάλλον μας, σε 
ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και εργαστήρια. Bρείτε την πλήρη και ανανεωμένη λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων 
στη σελίδα www.afs.edu.gr/adulteducation. 

Για εγγραφές στο Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας ή στα Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
καλέστε στο 2310 492-850 ή στείλτε email στο pkoulo@afs.edu.gr ή lll@afs.edu.gr.

Αποκτήστε Χρήσιμες Γνώσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Υποστηρίξτε μας!
Ελάτε στις Επερχόμενες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις μας:

Διαλέξτε την ηλεκτρονική Ενημέρωση


