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Μήνυμα του Προέδρου

Η τάξη των τελειοφοίτων 2014 των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων της ΑΓΣ 
ανέβασε ακόμα περισσότερο το ποσοστό εισαγωγής σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 
Ο μαθητής Σωτήρης Φιλίππου έγινε δεκτός με υποτροφία σε έξι κορυφαία 
εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εκ των οποίων επέλεξε το Worcester Poly technic 
Institute. Η Καλλιρρόη Πρασσά επέλεξε το St. Lawrence University ανάμεσα σε 
πέντε πανεπιστήμια και η Μάρθα Τσαλίκη έγινε δεκτή στην πρώτη της επιλογή, 
το McNeese State University στη Λουϊζ ιάνα. Η Στέλλα Λέντζου και η Άννα-
Μαρία Χρυσοβέργη θα φοιτήσουν στο Middlebury College και το Bates College 
αντίστοιχα, με πλήρη υποτροφία. 

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αποχαιρέτησε τους τελειόφοιτους 
μαθητές των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων της στην Τελετή 
Αποφοίτησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου. Οι 
τάξεις του 2014 του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και 
της Επαγγελματικής Σχολής παρέλαβαν τα πτυχία τους παρουσία 
επισήμων καλεσμένων, καθηγητών, γονέων, συγγενών και φίλων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο μαθητής Ευάγγελος 
Χατζόπουλος διάβασε χαιρετισμό του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη 
Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η συμβολή 
έγκριτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην παιδεία αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή των εκπαιδευτικών 
στόχων κάθε κοινωνίας, αλλά και της ανθρωπότητας. Ένα τέτοιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης, η οποία έχει να επιδείξει πλούσιο και καινοτόμο 
έργο συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη βελτίωση του επιπέδου της 
τοπικής και της ελληνικής κοινωνίας».

Μαθητές της ΑΓΣ Συνεχίζουν τις Σπουδές τους στην Αμερική
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1. Αναμνηστική φωτογραφία των τάξεων του 2014, παρουσία του Προέδρου της Σχολής, των δυο Αντιπροέδρων, κ. Τάσου Αποστολίδη και κας Joann Ryding, του 
Υπουργού Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργου Ορφανού, του Προέδρου του Δ.Σ. Τράπεζας Πειραιώς Δρα. Μιχάλη Σάλλα, του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Σχολής κ. Παντελή 
Παντελιάδη και της συζύγου του.  2. Από αριστερά προς τα δεξιά: ο κ. Κώστας Γεωργίου, ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, ο Δρ. Ευάγγελος Βέργος, ο Δρ. Μιχάλης Σάλλας, 
ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο κ. Παναγιώτης Ρουμελιώτης και ο κ. Παντελής Παντελιάδης.  3. Ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός προσφέρει βραβείο 
στο μαθητή Βαγγέλη Χατζόπουλο.  4. Από αριστερά: ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert Sanders, η Διευθύντρια Γενικού Λυκείου κα Κατερίνα 
Διάφα, η κα Joann Ryding και ο Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου κ. Σωτήρης Γιαλαμάς.  5. Ο Δρ. Πάνος Κανέλλης τιμά τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
της Σχολής, κ. Τάσο Αποστολίδη για τα 35 χρόνια προσφοράς του. 6. Ο Δρ. Μιχάλης Σάλλας δίνει το παραδοσιακό βραβείο, το μοσχαράκι, στο μαθητή Βασίλη Κώνστα.

Τελετή Αποφοίτησης ΑΓΣ Παρουσία Εκλεκτών Καλεσμένων 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή συνεχίζει με αισιοδοξία 

το έργο της προσφέροντας εκπαιδευτικές εμπειρίες σε νέους 
και νέες, οι οποίοι θα χαράξουν επιτυχημένες επαγγελματικές 
πορείες και θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια για 
εποικοδομητική αλλαγή. Η τάση για επιστροφή στη γη και 
για βιώσιμη ενασχόληση με τον αγροδιατροφικό τομέα γίνεται 
όλο και πιο εμφανής, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη 

συνεχή αύξηση των εγγραφών σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής. 

Σε αυτό το τεύχος του Σπορέα θα διαβάσετε για την πρόσφατη Τελετή Αποφοίτησης 
των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων, την οποία χαιρέτησε γραπτώς ο Πρωθυπουργός 
κ. Αντώνης Σαμαράς παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς 
Δρα. Μιχάλη Σάλλα, αλλά και για την Τελετή του Perrotis College κατά την οποία 
αποφοίτησε ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών από την ίδρυσή του. Θα διαβάσετε, 
επίσης, τα ενθαρρυντικά λόγια που απηύθυναν οι δύο κεντρικοί ομιλητές, κ. Παντελής 
Παντελιάδης και κ. Βαλέντιος Βαλεντής αντίστοιχα, στους αποφοίτους.

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη της καθηγήτριας Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, Δρος Κυριακής Ζηνοβιάδου, η οποία αναφέρεται στα πορίσματα της πιο 
πρόσφατης έρευνάς της όπως και στις ερευνητικές δραστηριότητες των σπουδαστών 
της. Το νέο Κέντρο Ελιάς του Perrotis College, με την υποστήριξη της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Αθήνα, συνεχίζει τη συνεργασία του με το University of California at Davis 
Olive Center πάνω σε θέματα καλλιέργειας, παραγωγής και προώθησης προϊόντων ελιάς. 

Μας χαροποίησε ιδιαίτερα ο φετινός αριθμός ρεκόρ φοιτητών από πανεπιστήμια 
των ΗΠΑ στο πρόγραμμα “Study Abroad” του Perrotis College. Η προσπάθεια που 
ξεκίνησε πριν δύο χρόνια για μεγαλύτερη και πιο αισθητή παρουσία του αμερικανικού 
παράγοντα στη Σχολή επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο όταν περισσότεροι 
από 80 σπουδαστές πανεπιστημίων των ΗΠΑ, μαζί με τους συνοδούς καθηγητές 
τους, φιλοξενήθηκαν στη Σχολή από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι και σήμερα 
πραγματοποιώντας ερευνητικές εργασίες ή πρακτική άσκηση. Στα πανεπιστήμια 
αυτά συγκαταλέγονται τα: Florida University, Penn State University, Indiana State 
University, Berea College, Montana State University, Texas A & M University και άλλα. 

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής τους, οι Έφοροι της Σχολής είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά τις νέες εγκαταστάσεις μας: το Δημοτικό Σχολείο αλλά και 
το Εργαστήριο Επιστήμης Κρέατος και Ασφάλειας Τροφίμων. Ο εντυπωσιασμός τους 
υπήρξε έκδηλος ενώ δε δίστασαν να σχολιάσουν ότι η Σχολή έδειχνε πιο περιποιημένη 
και όμορφη απο κάθε άλλη φορά.  

Θα ενημερωθείτε, επίσης, για την εκδήλωση προς τιμή των δωρητών του Δημοτικού 
Σχολείου αλλά και για πρόσφατες φιλανθρωπικές και άλλου είδους εκδηλώσεις, οι 
οποίες υποστηρίζουν το Πρόγραμμα Υποτροφιών και άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς 
της Σχολής και του Perrotis College και συντελούν αποφασιστικά στη συνέχιση της 
αποστολής του Ιδρύματος.

Η Σχολή μας είναι ταγμένη να παρέχει κίνητρα στους μαθητές και σπουδαστές 
μας για αριστεία στις επιστήμες ζωής και για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
μέσα σε ένα ιδανικό, επιστημονικό και φυσικό περιβάλλον. Σας υποσχόμαστε ότι η 
προσπάθειά μας και τα αποτελέσματά της θα είναι πάντοτε αντάξια της συνεισφοράς 
σας. 

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis College

Παρουσία του Γραφείου Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ στην εκδήλωση της Σχολής «Μέρα Μαγιού». Από αριστερά: ο καθηγητής Πληροφορικής  
Δημήτρης Σλαβούδης, ο Σωτήρης Φιλίππου, η Στέλλα Λέντζου, η Σύμβουλος για Σπουδές στις ΗΠΑ Γεωργία Προεστοπούλου και η ασκούμενη Σύμβουλος 
Πανεπιστημίων Imani Ladson.

1

3 4 5 6

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας 
Πειραιώς Δρ. Μιχάλης Σάλλας, ο οποίος δήλωσε εντυπωσιασμένος 
από το έργο της Σχολής και συνεχάρη τους μαθητές εκφράζοντας 
την πεποίθηση ότι η εκπαίδευσή που έλαβαν τους έχει εφοδιάσει 
με πολύτιμα όπλα. Ο κ. Παντελής Παντελιάδης, Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. και απόφοιτος της Σχολής αναφέρθηκε, ως κεντρικός 
ομιλητής, στις γνώσεις που προσφέρει η Σχολή και στα ήθη 
που διδάσκει. Προέτρεψε τους μαθητές να ασχοληθούν με τον 
πρωτογενή τομέα για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας 
και τους ενθάρρυνε να αποδείξουν την αξία τους δημιουργώντας. 
Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής, Ο Πρόεδρος της 
Σχολής Δρ. Πάνος Κανέλλης αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του 
Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Τάσου Αποστολίδη και του 
παρέδωσε πλακέτα αναγνώρισης της πολύτιμης προσφοράς του.

Με  τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  τ ο υ ς 
τ ί μ ησα ν  τ η ν  ε κδήλ ω ση  ο 
Υπ ο υ ργό ς  Μ α κε δ ο ν ί α ς  & 
Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός, 
ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη, κ. Rober t 
Sanders, ο Περ ιφερε ιακός 
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γιώργος 
Καρατάσιος, Έφοροι της Σχολής, μέλη του Συλλόγου Φίλων και 
πολλοί άλλοι. Μαθητές και σπουδαστές που ξεχώρισαν κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης τους βραβεύτηκαν από φυσικά πρόσωπα και 
εταιρείες για τη συνέχιση των σπουδών τους ή για τη συμμετοχή 
τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 
Το «παραδοσιακό» βραβείο, το μοσχαράκι, παρέλαβε από τον 
κ. Σάλλα ο τελειόφοιτος μαθητής της Επαγγελματικής Σχολής 
Βασίλης Κώνστας.
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Τελετή Αποφοίτησης Perrotis College Διεθνής Ακαδημαϊκή Διάκριση για Απόφοιτο του Perrotis College

«Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές»:
το Νέο Πρόγραμμα του Perrotis College

Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Pyxis Maritime Corporation, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της 
Τελετής Αποφοίτησης του προγράμματος B.Sc. και του νέου 
προγράμματος «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές» του Perrotis 
College στις 23 Ιουνίου 2014. Υπενθυμίζοντας στους σπουδαστές 
ότι επέλεξαν μια εκπαίδευση που οδηγεί σε «καριέρες με μεγάλη 
προοπτική», ο κ. Βαλεντής τόνισε ότι ο αγροδιατροφικός και 
τουριστικός τομέας – τομείς με τους οποίους θα ασχοληθούν οι 
απόφοιτοι του Perrotis College – μαζί με τον τομέα της ναυτιλίας, 
αποτελούν τους τρεις πυλώνες «πάνω στους οποίους θα χτιστεί 
η αναγέννηση και αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας». 

Μετά την ομιλία του κ. Βαλεντή και τους αντίστοιχους 
χα ιρε τ ισμούς του Δ ιευθυν τή Σπουδών Δρα Φίλ ιππου 
Παπαδόπουλου, των Αναπληρωτών Διευθυντών Δρ. Ευάγγελου 
Βέργου και κ. Κωνσταντίνου Ρότσιου αλλά και διακεκριμένων 
αποφοίτων, ο Πρόεδρος της Σχολής και του Perrotis College, 
Δρ. Πάνος Κανέλλης, παρέδωσε το βραβείο Καθηγεσίας 
Αθηνούλα Α. Μαρτίνου στον καθηγητή Νικόλαο Χατζηλία. Κατά 
τη διάρκεια της τελετής η κα Θεοδώρα Βαλεντή, σύζυγος του 
κ. Βαλεντή και εγγονή της μεγαλοευεργέτριας της Σχολής κας 
Αλίκης Περρωτή, βράβευσε τους αριστεύσαντες σπουδαστές. 
Με μεγάλη χαρά συνεχάρη τους τελειόφοιτους και δήλωσε 
εντυπωσιασμένη από τα επιτεύγματά τους, ενώ δε δίστασε να 
αναφερθεί στην περηφάνια που αισθάνεται η γιαγιά της για την 
ανάπτυξη και εξέλιξη του Perrotis College.

1. Αναμνηστική φωτογραφία της τάξης 2014, παρουσία του Δρα. Πάνου Κανέλλη, του κ. Βαλέντιου Βαλεντή, της κας Θεοδώρας Βαλεντή, του Διευθυντή Σπουδών 
Δρα Φίλιππου Παπαδόπουλου και καθηγητών του Perrotis College.  2. Η κα Θεοδώρα Βαλεντή.  3. Ο κ. Βαλέντιος Βαλεντής.  4. Ο σπουδαστής Ιωάννης Μπούζιος.

Το κοινό συγκίνησε η ομιλία του αριστεύσαντα σπουδαστή 
του προγράμματος «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές» Ιωάννη 
Μπούζιου από το Κιβέρι Αργολίδας, ο οποίος, ως παιδί αγροτικής 
οικογένειας, δήλωσε:

«Τελειώνοντας το λύκειο δε σκέφτηκα ούτε στιγμή ποιο 
μπορεί να είναι το μέλλον μου. Η ζωή και οι κόποι των γονιών 
μου, η γη μου, η παραγωγή μας, ο τόπος μου, οι συντοπίτες μου, 
όλα μου έδειχναν προς  τη σωστή κατεύθυνση: την ενασχόλησή 
μου με τον αγροτικό τομέα... Το νέο πρόγραμμα «Σύγχρονες 
Γεωργικές Πρακτικές» από το οποίο αποφοιτώ, απευθύνεται 
σε νέους σαν και εμένα: που αγαπούν τη γη, που θέλουν να 
γίνουν αγρότες – όχι όμως χωρίς παιδεία, χωρίς πρόγραμμα, 
επαναλαμβάνοντας τα λάθη των γονιών τους. Το πρόγραμμα 
ήταν απαιτητικό. Ήταν όμως και αυτό ακριβώς που ζητούσα... 
Η σκληρή δουλειά, το διάβασμα, η προσήλωση στο στόχο, 
τελικά απέδωσαν. Και τώρα, βρίσκομαι εδώ μπροστά σας, 
τελειόφοιτος πλέον και υπερήφανος που εγώ, το παιδί από το 
Κιβέρι, θα συνεχίσω τις σπουδές και τα όνειρά μου. Και την 
επόμενη φορά που θα σας απευθύνω ομιλία, υπόσχομαι στους 
γονείς μου, τους καθηγητές και τους φίλους μου ότι θα είναι 
από τη θέση του τελειόφοιτου σπουδαστή του Perrotis College 
που σύντομα θα κρατάει στα χέρια του το πολυπόθητο πτυχίο 
του προγράμματος B.Sc.»

Ο Δρ. Χρήστος Κολυμπίρης, απόφοιτος του Perrot is 
College (τάξη 2001), διαπρέπει ως Βοηθός Καθηγητής 
Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Μάνατζμεν τ στο 
Wageningen University της Ολλανδίας – μία θέση που κατέχει 
από το Σεπτέμβριο του 2011.

Ο Δρ. Κολυμπίρης μεγάλωσε σε αγροτική οικογένεια της 
Θήβας και επέλεξε το Perrotis College για το πτυχίο B.Sc. Η 
εμπειρία του στο Perrotis και η αυτοπεποίθηση που απέκτησε 
κατά την παραμονή του εδώ, τον ώθησαν να κάνει το επόμενο 
βήμα σπουδάζοντας με υποτροφία στο Arkansas University στο 
Fayetteville των ΗΠΑ, ενώ λίγα χρόνια αργότερα έγινε κάτοχος 
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στον τομέα των Γεωργικών και 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών από το University of Missouri. 

Σήμερα, ο Δρ. Κολυμπίρης, ως ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του στους μαθητές 
του – όπως ακριβώς έκαναν οι καθηγητές του Perrotis 
College για τον ίδιο. Ένα μικρό δείγμα της επιτυχημένης 
πορείας του στο χώρο είναι η διάκριση που έλαβε προσφάτως 
από το Wageningen University ως Σύμβουλος Καλύτερης 
Διπλωματικής Εργασίας στον τομέα των κοινωνικών επιστημών.

Το Perrotis College προσφέρει ένα νέο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης με 
τίτλο "Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές", το 
οποίο διδάσκεται στα ελληνικά και παρέχει 
Π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό  Π α ρ α κο λ ο ύ θ η σ η ς  κα ι 
Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα 
φιλοδοξεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες 
πρακτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
εν τοπίζον ται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
γεωργικό τομέα. Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα 
απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριο Γενικού ή 
Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής 
Σχολής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μονοετούς 
κύκλου των μαθημάτων και της πρακτικής 
άσκησης, οι απόφοιτοι αποκτούν δεξιότητες 
που τους επιτρέπουν να οργανώσουν, να 
δ ια χειρ ισ τούν, να παρακολουθήσουν κα ι 
να ελέγξουν τις λειτουργίες μιας γεωργικής 
εκμετάλλευσης εφαρμόζον τας σύγχρονες 
πρακτικές. 

Το  ν έο  πρόγρα μμα  δ ι α γράφε ι  ήδη 
επιτυχημένη πορεία, με τη ζήτηση να ξεπερνά 
τις προσφερόμενες θέσεις. Για πληροφορίες/
εγγραφές μπορείτε να καλέσετε στο 2310 492 
870 ή 854 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
του Perrotis College: perrotis.edu.gr.

 Ο Δρ. Χρήστος Κολυμπίρης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Τελετή 
Αποφοίτησης του Perrotis College.

1 2

3 4
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Η Δρ. Κυριακή Ζηνοβιάδου, Καθηγήτρια στην ειδικότητα Επιστήμη και 
Τεχνολογία Τροφίμων του Perrotis College, πρεσβεύει επάξια τις αρχές της 
επιστημονικής αναζήτησης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Κατέχει Μεταπτυχιακό 
Τίτλο Σπουδών (M.Sc.) από το Wageningen University της Ολλανδίας και 
Διδακτορικό Τίτλο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα, 
το άρθρο της για το ρόλο της μεμβράνης από πρωτεΐνη ορού γάλακτος ως φορέα 
αντιμικροβιακών παραγόντων, συγκαταλέχθηκε στα 15 δημοφιλέστερα άρθρα 
του επιστημονικού περιοδικού “Meat Science” των τελευταίων πέντε ετών. Μας 
μίλησε για τη δουλειά της και μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις της για τη σημασία 
ανάπτυξης ερευνητικού πνεύματος.

Το Συνέδριο «Ένα Ταξίδι στις Γεύσεις: η Προσέγγιση του 
Perrotis College» πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά στη Σπουδαστική Εστία «Αλίκη Περρωτή» από τις 30 
Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Η φετινή εκδήλωση είχε ως θέμα 
«Τα Γευστικά Τοπία της Ελλάδας: Παράδοση και Καινοτομία» 
και αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το κατάλληλο έδαφος για 
την επίδειξη του έργου των σπουδαστών του Perrotis College 
αλλά και συζήτηση για τις πρακτικές προώθησης καινοτόμων 
προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τοπικοί και διεθνείς εκπρόσωποι 
εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα, καθηγητές και σπουδαστές 
του Perrotis College, σπουδαστές και απόφοιτοι του Κέντρου 
Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕ) 
και πλήθος κόσμου. Από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές ήταν η 
αναβίωση του γευστικού μωσαϊκού της παλιάς Θεσσαλονίκης 

Η Καθηγήτρια του Perrotis College Δρ Κυριακή Ζηνοβιάδου 
Μιλάει για την Έρευνά της στην Τεχνολογία Tροφίμων

Τριήμερο Εκδηλώσεων Διατροφικής Ενημέρωσης 
στο Perrotis College

Μιλήστε μας για το διακριθέν άρθρο και για τις πρακτικές 
παραμέτρους των πορισμάτων σας.

Παρόλο που το πρώτο στάδιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε 
το 2009 στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, συνεχίζω 
τη συγκεκριμένη έρευνα, εδώ, στο Perrotis College. Το εν 
λόγω άρθρο εξετάζει τη χρήση των εδώδιμων μεμβρανών από 
πρωτεΐνες ορού γάλακτος, ενός παραπροϊόντος της βιομηχανίας 
τυριού, ως μέσο μεταφοράς φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών. Τα 
ευρήματα είναι ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώσαμε πως, παρόλο 
που οι πρωτεΐνες ορού απο μόνες τους δε θα μπορέσουν ποτέ 
να αντικαταστήσουν τα πλαστικά υλικά συσκευασίας εξαιτίας της 
διαπερατότητας τους σε νερό, η ενσωμάτωση ελαίου ρίγανης 
στις μεμβράνες πρωτεϊνών είχε ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό 
της διάρκειας ζωής του βοείου κρέατος. Παράλληλα, αποτελεί 
βιοαποικοδομήσιμο υλικό που προέρχεται από ένα υποπροϊόν 
της βιομηχανίας τροφίμων. Η εδώδιμη συσκευασία αποτελεί 
σίγουρα την τάση του μέλλοντος, είμαστε όμως ακόμα σε 
πρωταρχικό στάδιο – απαιτείται χρόνος για την υιοθέτηση αυτών 
των αλλαγών, συνεπώς και μεγάλο πεδίο μελέτης.

Πώς μια τέτοια εργασία επιδρά στο Perrotis College αλλά 
και στην ευρύτερη κοινωνία; 

Η έρευνα αποτελεί θετικό πόλο έλξης – όχι μόνο για την 
επιστημονική κοινότητα αλλά και για επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς 
οργανισμούς και υποψήφιους σπουδαστές. Πορίσματα σαν και 
αυτό αποδεικνύονται πολύτιμα με πολλούς τρόπους καθώς έχουν 
απτά πρακτικά αποτελέσματα στον τομέα της αγροδιατροφής. 

Ποια είναι η συμμετοχή των σπουδαστών στις έρευνές σας; 

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών μας στον 
τομέα της ακαδημαϊκής έρευνας αποτελεί κύριο ζητούμενο για 
το Perrotis College. Πιστεύουμε πολύ στη βιωματική μάθηση 
και γι’αυτό τους συμβουλεύουμε και τους βοηθάμε στη σύνταξη 
εργασιών που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά. Επί του 
παρόντος, συνεργάζομαι με μία σπουδάστρια του προγράμματος 
B.Sc. ως μέρος της διπλωματικής της εργασίας. Προσπαθούμε 
όλο και περισσότεροι σπουδαστές να συμμετέχουν ενεργά σε 
ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς η ειδικότητα της επιστήμης 
και τεχνολογίας τροφίμων συνεχώς αναπτύσσεται. 

Ποια είναι τα ερευνητικά σας σχέδια αυτόν τον καιρό;

Στην παρούσα φάση ασχολούμαι με τη διάρκεια ζωής 
των τροφίμων και τις μεθόδους συντήρησής τους. Μελετάμε 
τους τρόπους διατήρησης του ελαιολάδου με την προσθήκη 

αρωματικών φυτών και τον επόμενο χρόνο θα ασχοληθώ με τη 
χρήση μαρινάδων με αιθέρια έλαια και αρωματικά φυτά ως φυσικό 
μέσο για τη συντήρηση του κρέατος.  Η ενασχόληση μου με το 
αντικείμενο της διάρκειας ζωής των τροφίμων είναι κάτι που με 
ενθουσιάζει γιατί συνδυάζει την επιστήμη με την τεχνολογία και 
παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για τις βιομηχανίες τροφίμων.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές ευκαιρίες για νέους 
ανθρώπους στον τομέα; 

Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει 
ο ικονομ ικές δυσκολίες. Αυτό ε ί να ι  γεγονός. Είμασ τε, 
παρ’όλα αυτά, τυχεροί που βρισκόμαστε στο επίκεντρο ενός 
εκκολαπτόμενου τομέα – η επιστήμη τροφίμων, η αγροδιατροφή 
και οι περιβαλλοντικές σπουδές γνωρίζουν τρομερή άνθηση. 
Πάντοτε ενθαρρύνω τους σπουδαστές μου να δουν τους εαυτούς 
τους ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου. Είναι όλοι τους πολίτες 
του κόσμου και γνώστες μιας παγκόσμιας γλώσσας, της επιστήμης. 

Η Δρ. Ζηνοβιάδου με την απόφοιτη σπουδάστρια του Perrotis College Natalija 
Kozarevska (τάξη 2014) στα Ερευνητικά Εργαστήρια «Αλίκη Περρωτή».

Η Δρ. Κυριακή Ζηνοβιάδου.

με τη συμμετοχή όλων των εθνικών κοινοτήτων της εποχής 
εκείνης (Αρμένιοι, Βούλγαροι, Εβραίοι, Πόντιοι). Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία προϊόντων από βουβαλίσιο 
κρέας, γαλοπούλες, σαλιγκάρια και ορτύκια αλλά και προϊόντων 
που παράγουν απόφοιτοι του ΚΑΕ μέσω των νέων επιχειρήσεών 
τους. Συνταγές εμπνευσμένες από το Μινωικό Πολιτισμό και 
το Βυζάντιο ταξίδεψαν γευστικά τους συμμετέχοντες σε άλλες 
εποχές. Γευτήκανε την ιστορία με σκεύη, τεχνικές και υλικά 
αρχαιολογικών εκσκαφών, υπό την καθοδήγηση της ομάδας της 
γνωστής ανθρωπολόγου και αρχαιολόγου Jerolyn Morisson.

Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και 
εταιρειών του αγροδιατροφικού τομέα, η εκδήλωση προσέλκυσε 
πλήθος κόσμου που είχε την ευκαιρία να μάθει, να γνωρίσει και 
να δοκιμάσει ελληνικά προϊόντα. 
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Η Σχολή διοργάνωσε και φέτος τη "Μέρα Μαγιού", μια μοναδική γιορτή της Άνοιξης, την Κυριακή 
11 Μαΐου 2014 στις καταπράσινες εγκαταστάσεις της. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στη Σχολή, να ενημερωθούν για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, να προμηθευτούν 
βιολογικά και άλλα προϊόντα του αγροκτήματος και ταυτόχρονα να παρακολουθήσουν δεκάδες 
ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώμενα. Στη φετινή γιορτή συμμετείχε το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας 
που ίδρυσε η απόφοιτος της Σχολής Σοφία Ρωκ-Μελά και η Μουσική Σχολή "Σείριος".

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:

Την εταιρεία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την προσφορά οίνου, τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε. για την προσφορά της Μπύρας 
Βεργίνα και Τσάι Tuvunu και την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως A.E. για την προσφορά προϊόντων σε όλες τις εκδηλώσεις μας.

Χορηγοί Μέρας Μαγιού Χορηγοί Διαγωνισμού Φασολάδας Χορηγοί Χορού κάτω από τα Άστρα

Νίκας Α.Ε
Hellenic Farming
Lucia
Θεοχαράκης Α.Ε.
Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.
Nounou Gouda
Motion Bike Megastore
Grafo A.E.
Let’s Dance
Fendt
Mastiha Shop
Taxi Way

Praktiker
AN.AN.AS
«Η Δήμητρα» Α.Ε.
Massey Ferguson
Παιδικό Μουσείο Αθήνας
Δήμος Θεσσαλονίκης
Crazy Holidays

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους 
χορηγούς επικοινωνίας Alpha 96.5 και 
Πυγολαμπίδες στο κλουβί.

Αμπελόφυλλα Μαριάννας
Αφοί Χαΐτογλου Α.Β.Ε.Ε.
Hellenic Farming
Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου
Pelopac A.E.
Φάρμα Κουκάκη
Mastiha Shop
Οικογένεια Μπέκα
Tsantali
Νικολαΐδη Φυτά
Αγροκήπιο
Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS

Σαμαράς & Συνεργάτες
Domotel – Les Lazaristes
Automation System Hellas
DSM
IG – Papathanasopoulos
Issue Print
Hy-Line
Stravaridi Kappa ET
Pom Star Ρόδι Ελλάς
Πυθάρι Center
Hyatt Regency
Ioniki

Τελετή Προς Τιμή των Δωρητών του Δημοτικού Σχολείου

Εκδήλωση της ΑΓΣ
στην Ουάσινγκτον

Ο ι  δ ω ρη τ έ ς  τ ου  ν έ ου 
Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  Σ χ ο λ ε ί ο υ 
του Ομίλου Βιωματ ικής 
Μάθησης σ τους χώρους 
της Σχολής, τιμήθηκαν σε 
μια ειδική τελετή στις 19 
Ιουνίου. Οι μικροί μαθητές 
ευχαρίστησαν τους δωρητές 
- α ν ά μ ε σ α  σ ε  α υ τ ο ύ ς 
τον Πρόεδρο Δρα Πάνο 
Κανέλλη αλλά και Εφόρους 
της Σχολής- προσφέροντας 

χειροποίητες κατασκευές που έφτιαξαν με τη βοήθεια των δασκάλων 
τους. Η διαμόρφωση του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου 
πραγματοποιήθηκε μέσω γενναιόδωρων δωρεών από τους εξής: 
Estate of Charles Storrs Barrows III, General Mills Foundation, 
Barbara K. Heming, Jaharis Family Foundation, Samourkas 
Foundation, Αλουμίλ Α.Ε., Charlotte P. Armstrong, Σύλλογο Φίλων 
ΑΓΣ στην Ελλάδα, Επιτροπή Φίλων ΑΓΣ σε Cincinnati, Greenwich 
και Νέα Υόρκη, Δρ & κα Σταύρου Κωνσταντινίδη, Constantine & 
Katherine Darras, Friends of Father John Sarantos, Sophia & 
Tim Hartch, Ideal Standard A.Β.Ε.Ε., Δρ & κα Πάνου Κανέλλη, 
Dan & Mayo Morgan, Morgan-Worcester Inc., Manita Scocimara 
& Family, John & Sherry Crunkilton, Sharon & Jann Vaino και 
Μάριο Φιλίππου.

Η πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον φιλοξένησε 
πρόσφατα την εκδήλωση «Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
Θεσσαλονίκης: Προώθηση της Επιχειρηματικότητας στους 
Τομείς Τροφίμων και Γεωργίας στην Ελλάδα». Μετά τον 
εγκάρδιο χαιρετισμό του Πρέσβη κ. Χρήστου Παναγόπουλου, 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον Έφορο κ. David 
Acker με θέμα «Βιωσιμότητα των Συστημάτων Γεωργίας και 
Τροφίμων και ο Ρόλος της ΑΓΣ». Στη συνέχεια, ο Δρ. Κανέλλης  
αναφέρθηκε στις Πρωτοβουλίες Στρατηγικής Σημασίας του 
Ιδρύματος, ενώ ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
κ. Daniel Bennett Smith εξήρε τη μοναδική και πολυετή 
συνεισφορά της Σχολής στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Χορηγός 
της επιτυχημένης εκδήλωσης ήταν το Κτήμα Κυρ-Γιάννη. 

1. Η Έφορος της Σχολής Barbara K. Heming με μαθητές και δασκάλες.  2 Ο κ. 
Γιώργος Βιλδιρίδης.  3. Ο εκπρόσωπος της General Mills κ. Γιώργιος Ξανθόπουλος.  
4. Ο Έφορος κ. Γιώργος Μυλωνάς.  5. Η Έφορος Manita Scocimara με τον κ. Τάσο 
Αποστολίδη.  6. Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου κ. Τάσος Μπάρμπας, η κα 
Joann Ryding, ο αρχιτέκτονας του κτιρίου κ. Χρήστος Κουλουκούρης και ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Σχολής κ. Robert W. Uek.  7. Οι Έφοροι Manita Scocimara, Joannie 
Danielides και Bill Tsacalis.

1. Ο Έφορος κ. David Acker.  2. Ο Πρέσβης κ. Χρήστος Παναγόπουλος. 
3. Η κα Diane Smith, ο κ. Daniel Bennett Smith, ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, 
η κα Joann Ryding και ο κ. Χρήστος Παναγόπουλος.

Το Πρόγραμμα Study Abroad
Προωθεί τον Εθελοντισμό

Στο πρόγραμμα “Study Abroad” του Perrotis College συμμετέχουν 
κάθε χρόνο φοιτητές από πανεπιστήμια των ΗΠΑ που επιθυμούν 
να συλλέξουν πολύτιμες θεωρητικές και πρακτικές εμπειρίες στη 
χώρα μας. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η Kylee Short, φοιτήτρια 
Γεωργικής Επιστήμης στο Truman State University του Missouri, η 
οποία πραγματοποιεί πρακτική άσκηση στον Ιππικό Όμιλο Θέρμης 
και η Rachel Craig, φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, η οποία προσφέρει 
εθελοντική εργασία στο Άσυλο του Παιδιού, ένα φιλανθρωπικό 
σωματείο για την κάλυψη των βασικών αναγκών παιδιών εργαζόμενων 
γονέων. Η Nikki Szlamnik, φοιτήτρια Ανθρώπινης Ανάπτυξης στο 
Eckerd College στη Florida, εργάζεται και αυτή εθελοντικά στο 
Άσυλο του Παιδιού και στο ειδικό πρόγραμμα σίτισης παιδιών 
που δημιουργήθηκε χάρη στην πολύτιμη δωρεά της κας Αλίκης 
Περρωτή και του Εφόρου κ. Seth Frank. 

Φιλανθρωπικές και άλλες Εκδηλώσεις προς Υποστήριξη των 
Εκπαιδευτικών Στόχων της Σχολής

1. Από αριστερά: οι κυρίες Λένα Μπίτση, Ρία Κάλφα, Κατερίνα Οικονόμου και Λίζα Βογιατζόγλου. 2. Κριτές και νικητές του Διαγωνισμού Φασολάδας. 3. Η κα Εύα 
Κανέλλη, ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο κ. Δημήτρης Σαμαράς και η κα Μαρία Βογιατζή στο Χορό κάτω από τα Άστρα. 4. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑΓΣ κ. Γιώργος 
Βιλδιρίδης με τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργο Ορφανό στο Χορό κάτω από τα Άστρα. 5. Ο Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Perrotis College Δρ. Αθανάσιος 
Γκέρτσης, ο Διευθυντής του University of California at Davis Olive Center κ. Dan Flynn με τη σύζυγό του και η Έφορος κα Αναστασία Παππά στη διάλεξη του Συλλόγου 
Φίλων στην Αθήνα «Η Ελιά στο Επίκεντρο». 6. Ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert Sanders, η κα και ο κ. Dan Flynn, o Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, 
η κα Joann Ryding και ο Διευθυντής Σπουδών του Perrotis College Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος σε διάλεξη του Κέντρου Ελιάς Perrotis College στη Θεσσαλονίκη.

4 5 6
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Μέρα Μαγιού: Μια Μοναδική Γιορτή της Άνοιξης
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Η Σχολή και το Perrotis 
College Συμμετέχουν σε 
Εκπαιδευτικές Εκδηλώσεις 
στην Αθήνα

Η Συνεργασία της ΑΓΣ με το ACS Συνεχίζεται

 Ως αναγνώριση του έργου της στον τομέα της οικολογίας, η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή έγινε δεκτή στο Διεθνές Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων – μετά 
από εισήγηση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης – και τιμήθηκε με 
την Πράσινη Σημαία Οικολογικών Σχολείων. Μαθητές και καθηγητές συμμετείχαν 
ενεργά και με μεγάλο ενθουσιασμό στο τετραετές πρόγραμμα για βελτίωση της 
βιωσιμότητας εντός της Σχολής με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και του 
νερού. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και άλλου 
είδους εκδηλώσεις με θέμα τη διατήρηση των υδάτινων πόρων στη γεωργία και τις 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ δημιουργήθηκε και διαδικτυακό κανάλι Youtube 
για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 
Στο πνεύμα προστασίας του περιβάλλοντος κινείται και η νέα πρωτοβουλία του 
Προέδρου Δρα. Πάνου Κανέλλη για πολιτική μείωσης της χρήσης του χαρτιού στις 
καθημερινές δραστηριότητες εντός της Σχολής. 

Ομάδα μαθητών του club Επιχειρηματικότητας του Δευτεροβάθμιου 
Προγράμματος της Σχολής απέσπασε Έπαινο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθησίας στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητικών Εικονικών 
Επιχειρήσεων του Σωματείου Επιχειρηματικότητας ΣΕΝ (Junior 
Achievement Greece) με τη δημιουργία της επιχείρησης “Ecotech”. 

Οι τριάντα συνολικά μαθητές, σε συνεργασία με το club Ρομποτικής, προώθησαν στην αγορά μια οικολογική μπρικέτα από 
πριονίδι, ροκανίδι και φύλλα – υλικά που υπάρχουν σε αφθονία στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα της Σχολής – ενώ κατασκεύασαν 
και χειροκίνητη πρέσα, μια πατέντα που κατάφερε να τους δώσει το τελικό προϊόν. Για να δείτε σχετικό βίντεο επισκεφτείτε 
http://youtu.be/nitXpyeJ3L4

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Ειδική 
Θεματική Δραστηριότητα", μαθητές της 
Β' ΕΠΑ.Λ. σχεδίασαν και κατασκεύασαν 
ένα γεωργικό μηχάνημα – καλλιεργητή.
Για να δείτε τη διαδικασία σχεδιασμού, 
κατασκευής και την εξέλιξη του project 
των μαθητών παρακολουθήστε το 
σχετικό βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://youtu.be/Q4A7dzDOQ_o

 Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε το μαθητικό πρόγραμμα ανταλλαγής ανάμεσα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το American 
Community Schools στην Αθήνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται δίνει έμφαση στην εξερεύνηση επιστημονικών 
αρχών και τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της γεωργίας και των επιστημών ζωής. Τη φετινή χρονιά, ομάδες των δύο σχολείων 
πραγματοποίησαν από κοινού πειράματα και επιτόπιες έρευνες στη χημική ανάλυση υδατανθράκων, τη ρομποτική και άλλα θέματα. Πέρα 
από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το πρόγραμμα περιελάμβανε και αθλητικές δραστηριότητες με παιχνίδια ποδοσφαίρου και μπάσκετ. 
Φέτος, για πρώτη φορά, μαθητές των δύο Ιδρυμάτων συμμετείχαν σε ένα διαδικτυακό μάθημα Moodle πριν την επίσημη έναρξη του 
προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος με θέμα το Ολοκαύτωμα, οι μαθητές εξερεύνησαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
τοπικής και παγκόσμιας ιστορίας, ενώ, ταυτόχρονα, έμαθαν να αναγνωρίζουν το ρόλο της ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών 
πηγών στις κοινωνικές επιστήμες μέσω της συνομιλίας τους με τρεις επιζώντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μαθητές 
της Σχολής και σπουδαστές του Perrotis College συμμετείχαν σε 
εκδηλώσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, 
πέν τε μαθητές του Club Ρομποτικής των Δευτεροβάθμιων 
Προγραμμάτων της Σχολής μαζί με τον υπεύθυνο καθηγητή τους 
κ. Νίκο Πεγιόπουλο, παρακολούθησαν Συνέδριο Ρομποτικής στο 
Ευγενίδειο Ίδρυμα. Εκεί, ενημερώθηκαν για τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τομέα από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες και 
συνομίλησαν με το Δρα Νίκο Μαυρίδη, ιδρυτή και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Interactive Robots and Media Lab. Αντίστοιχα, 
πέντε σπουδαστές του Perrotis College συμμετείχαν σε δημόσια 
συζήτηση με θέμα «Ελευθερία του Λόγου και Δημοκρατία» στο 
American Community Schools. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν τα δομημένα επιχειρήματα εκπροσώπων 
διακεκριμένων πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Αμερικής και να 
διαμορφώσουν με την ψήφο τους το τελικό πόρισμα της συζήτησης. 

Η καθηγήτρια κα Άννα Καλίντσεβα, οι μαθητές Στελίνα 
Κρατσιώτη, Σπύρος Τσαούσης, Σεμέλη Κασσιά και 
Στέλιος Στέφας και ο καθηγητής Απόστολος Βουρκούδης.

Πράσινη Σημαία Οικολογικών Σχολείων Κυματίζει στη Σχολή Συνεργασία με Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ για την Καταπολέμηση 
των Κουνουπιών

Νέες Καλλιέργειες στους Χώρους της Σχολής

 Στο πλαίσιο της συνεχούς συνεργασίας ανάμεσα στο Perrotis 
College και το Τμήμα Εντομολογίας του Florida University, η φοιτήτρια 
Casey Parker διεξήγαγε τετράμηνη επιτόπια έρευνα στη Σχολή υπό 
την επίβλεψη της Δρος Αλεξάνδρας Χασκοπούλου, αποφοίτου του 
ίδιου πανεπιστημίου, επιστημονικής ερευνήτριας του Εργαστηρίου 
Ευρωπαϊκού Βιολογικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας των 
ΗΠΑ και καθηγήτριας του Perrotis College. 

 Στην έρευνά της, η οποία επικεντρώνεται στον περιορισμό των 
κουνουπιών σε αστικές περιοχές, η Casey μελέτησε την κατανομή 
διαφορετικών ειδών κουνουπιών και τους τόπους αναπαραγωγής 
τους στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα της Σχολής, χρησιμοποιώντας 
διάφορες μεθόδους παγίδευσης και τεχνικές επιτήρησης, όπως η 
παγίδα του Κέντρου Διαχείρισης Ασθενειών και Πρόληψης που 
απεικονίζεται δεξιά. Το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά τη 
βελτίωση της παγίδας για την περαιτέρω μείωση του πληθυσμού 
κουνουπιών στις πόλεις. 1. Δρ. Αλεξάνδρα Χασκοπούλου.  2. Casey Parker.

 Μ ε  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  τ ο υ 
επ ι κεφαλής  του  τμήμα το ς 
Φυτικής Παραγωγής κ. Γιάννη 
Γκατζώλη και του Διευθυντή του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος 
Δρα. Αθανάσιου Γιαμουστάρη, 
ν έ α  φυ τά  κα λλ ι ε ργού ν τα ι 
στη Σχολή σε έκταση πέν τε 
στρεμμάτων. Μέχρι σ τ ιγμής, 
έχουν φυτευτεί 15 συνολικά είδη 

παραδοσιακών ελληνικών αρωματικών φυτών που είναι γνωστά για 
τις ευεργετικές τους ιδιότητες όπως δάφνη, λουίζα, φασκόμηλο, 
μέντα, δυόσμος, μελισσόχορτο, ρίγανη, φλαμουριά κ.α., ενώ μέσα 
στο επόμενο διάστημα θα προστεθεί πράσινο τσάι, τσάι του βουνού, 
θρούμπι, πράσινος και κόκκινος βασιλικός, στέβια, γλυκάνισος και 

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής & Perrotis College, υπό τη διεύθυνση του Δρα Ευάγγελου 
Βέργου, ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με το ξενοδοχειακό και συνεδριακό 
κέντρο Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, 
σπουδαστές του Perrotis College φύτεψαν έναν κήπο με μεσογειακά λαχανικά 
και αρωματικά φυτά στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου. Η σοδειά 
από τον κήπο θα χρησιμοποιηθεί, μαζ ί με προϊόντα του Εκπαιδευτικού 
Αγροκτήματος της Σχολής, από τον Σεφ κ. Αραμπατζή στα τρία εστιατόρια 
του συγκροτήματος. Τέλος, η Σχολή πρόκειται να αποτελέσει προορισμό 
αγροτουριστικού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες του Hyatt.

Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας σε Μαθητές της ΑΓΣ

Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς ,  τ ο 
προσωπικό, οι μαθητές, 
οι σπουδαστές και η 
συντακτική ομάδα του 
Σπορέα  ευχα ρ ι σ τ ε ί 
από καρδ ιάς την κα 
Randall Warner για την 
πολύτ ιμη προσφορά 
της ως Δ ιευθύν τρ ια 
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  τ η ς 
Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. Για 27 χρόνια, 
η κα Warner προσέφερε με ενθουσιασμό τις 
γνώσεις, την ενέργεια και τη δημιουργικότητά 
της και μετέδωσε αρχές συνεργασίας και 
ομαδικότητας. Με ακούραστο πνεύμα, 
αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί 
για όλους μας πηγή έμπνευσης. Για όλα αυτά 
και για ακόμα περισσότερα, την ευχαριστούμε 
και της ευχόμαστε καλή συνταξιοδότηση.

δίκταμο. Η διαχείριση της καλλιέργειας γίνεται σύμφωνα με τα 
πρότυπα του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  Agro 2.1 – 2.2 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 Συγκεκριμένα, γ ίνετα ι παρακολούθηση των συνθηκών 
ανά πτυξης μυκητών με μετεωρολογικά δεδομένα, έλεγχος του 
πληθυσμού των εντόμων με εντομοπαγίδες και έλεγχος των ζιζανίων 
με τη χρήση εδαφόπανων. Η καλλιέργεια ακολουθεί αρχές αειφόρου 
γεωργίας και μηχανικές ή χειρονακτικές τεχνικές που είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον. Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η 
εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των προγραμμάτων 
της Σχολής αλλά ιδιαίτερα των σπουδαστών του προγράμματος 
«Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές» του Perrotis College. Τα 
περισσότερα από τα είδη αυτά διατίθενται ήδη προς πώληση στο 
Πρατήριο Προϊόντων της Σχολής. 
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Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Τάσος Αποστολίδης, Δώρα Αναστασιάδου, Γιάννης Γκατζώλης,
Κατερίνα Διάφα, Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, Πηνελόπη Κούλογλου, Έλλη Κωνσταντίνου,
Αθηνά Περιστεροπούλου, Μαρία Πετράκη, Δημήτρης Σλαβούδης, Γρηγόρης Σούγγαρης,
Joann Ryding Beltes.
 
Σχεδιασμός-Παραγωγή: Red Creative, Εκτύπωση: Σκορδόπουλος

Περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 54, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-492-700, Fax: 2310-492-710,  
e-mail: info@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr/el
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BPABEIO 2001

©2014 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΕξΩΦΥΛΛΟ: Μαθήτριες των Δευτεροβάθμιων 
Προγραμμάτων της Σχολής κατά τη διάρκεια
της Μέρας Μαγιού.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕξΩΦΥΛΛΟΥ: Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου
ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου, Heinz Troll, 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.

www.afs.edu.gr/el

Εγγραφές – Πληροφορίες: 2310 492-850 & 829, lll@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr/adulteducation 

Προγράμματα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
2014-2015

Επιλέξτε την Ηλεκτρονική Ενημέρωση

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

Κυριακή 28 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.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Country & Western BBQ στην Αθήνα

Ο Σύλλογος Φίλων της Σχολής στην Αθήνα 
διοργανώνει ένα παραδοσιακό μπάρμπεκιου 
με χορό country και αμερικανικό μπουφέ 
στον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών.

Υποστηρίξτε μας! Ελάτε στις Επερχόμενες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις μας:

Τμήμα 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης & 
Συμβουλευτικής

Εξάμηνα Σεμινάρια κάθε 
Οκτώβριο και Φεβρουάριο


