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Σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του Σπορέα με την 
ευχή ότι το 2015 θα φέρει εποικοδομητικές αλλαγές και θα 
σηματοδοτήσει μια νέα εποχή προόδου και συνεισφοράς στην 
εκπαίδευση και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Είμαστε πολύ 
περήφανοι που, μέσα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή εξακολουθεί να υπηρετεί πιστά το όραμα και την 
αποστολή της και θέτει στόχους για προώθηση της αριστείας και 

της επιχειρηματικότητας μέσω των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Η ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο 
στην ιστορία της Σχολής αριθμό μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Στο Perrotis College θα φοιτήσουν το 2014-2015 περισσότεροι από 1.000 σπουδαστές. 
Οι εγγραφές στα Δευτεροβάθμια Σχολεία (Γενικό & Επαγγελματικό Λύκειο), στον 
Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο υπερκάλυψαν τις προσφερόμενες θέσεις ενώ 
σημαντική είναι και η ζήτηση για το Δημοτικό Σχολείο μόλις ένα χρόνο από την έναρξη 
λειτουργίας του. Η επιτυχία όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής είναι 
εντυπωσιακή. Πάνω από 90% των αποφοίτων των Δευτεροβάθμιων Σχολείων πέτυχαν 
στις Πανελλήνιες εξετάσεις και έγιναν δεκτοί σε Ανώτερες και Ανώτατες σχολές, ενώ 
σημαντικός αριθμός αποφοίτων συνεχίζει ήδη τις σπουδές του σε πανεπιστήμια της 
Αμερικής με πλήρη υποτροφία. Οι απόφοιτοι του Perrotis College κατευθύνονται σε μεγάλο 
ποσοστό σε μεταπτυχιακές σπουδές ή σε επαγγελματική αποκατάσταση. Η δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων με τη συμβουλευτική υποστήριξη του Κέντρου Αγροδιατροφικής 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας συνεχίζεται με επιτυχία από το 2012, οπότε και 
ξεκίνησε το πρόγραμμα.  Το μονοετές πρόγραμμα εκπαίδευσης του Perrotis College στις 
Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές έχει ήδη ξεπεράσει τα προβλεπόμενα όρια και τους 
αντίστοιχους στόχους.

Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε για τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια που διοργάνωσε 
το νέο Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College στην Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη, 
αλλά και για το 3ο ετήσιο συνέδριο επιχειρηματικότητας του Κέντρου Αγροδιατροφικής 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας με θέμα τις προκλήσεις και τις προοπτικές στην 
παραγωγή ελιάς και ελαιολάδου. Οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν έμπρακτα τις 
προσπάθειες του Perrotis College για ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Ο καθηγητής 
Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης παρουσιάζει την έρευνά του στη βιώσιμη γεωργία και μιλά 
για το μέλλον των βιολογικών καλλιεργειών, ενώ οι ιστορίες επιτυχίας των αποφοίτων 
μας συνεχίζονται με το παράδειγμα του Γιώργου Σδάνη που διαπρέπει και καινοτομεί 
στο γαλακτοκομικό τομέα.

Μέσα στο Σπορέα θα βρείτε, επίσης, τη συνέντευξη του Αντιπροέδρου κ. Τάσου 
Αποστολίδη, ο οποίος συνταξιοδοτείται μετά από 30 χρόνια πολύτιμης προσφοράς στη 
Σχολή. Οι πρόσφατες εκδηλώσεις συγκέντρωσης πόρων στην Ελλάδα και την Αμερική 
ενισχύουν το έργο της Σχολής και αποτελούν παράδειγμα συνεισφοράς και φιλανθρωπίας. 

Είμαστε ευγνώμονες προς όλους τους δωρητές μας, αναλυτική λίστα των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το τεύχος. Η γενναιδωρία τους μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε 
το έργο μας με το ίδιο πάθος και αισιοδοξία. 

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis College
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Πισ το ί  υποσ τηρ ι κ τ έ ς  κα ι  ν έο ι 
φίλοι της Αμερικαν ικής Γεωργικής 
Σχολής παρευρέθηκαν στην ετήσια 
φιλανθρωπική εκδήλωση του Ιδρύματος 
στη Νέα Υόρκη στις 23 Οκτωβρίου, 
με στόχο την ανάπτυξη πόρων γ ια 
τ η ν  Εκσ τ ρ α τ ε ί α  Πρ ωτοβουλ ι ών 
Στρατηγικής Σημασίας του Προέδρου. 
Επίσημη ομιλήτρια της εκδήλωσης 
ήταν η διάσημη και πολυβραβευμένη 
αρχαιολόγος Dr. Joan Breton Connelly, 
η οποία παρουσίασε στους καλεσμένους το νέο της βιβλίο ÇΤο Αίνιγμα του 
Παρθενώνα: Μία Νέα Προσέγγιση του πιο Διάσημου Κττιρίου και των Ανθρώπων 
που το ΔημιούργησανÈ.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Σχολή βράβευσε 
τον κ. Αθανάσιο Φιλίππου, διευθύνοντα σύμβουλο της ΦΑΓΕ Α.Ε. για την επιτυχή 
εισαγωγή και την αυξημένη ζήτηση ελληνικού γιαουρτιού στην αμερικανική 
αγορά. Παρουσιάζοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Σχολής κ. Robert 
W. Uek ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα 
της εταιρείας ΦΑΓΕ καλλιεργείται στους μαθητές και σπουδαστές της Σχολής 
και του Perrotis College».

Ετήσια Φιλανθρωπική Εκδήλωση στη Νέα Υόρκη 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής ανάμεσα στον Πρόεδρο 
της Σχολής & Perrotis College Δρα. Κανέλλη (αριστερά) και την 
Αντιπρόεδρο κα Joann Ryding Beltes (δεξιά). 2. Από αριστερά: Η 
Έφορος και διοργανώτρια της εκδήλωσης κα Joannie Danielides, 
η ιδρύτρια της εταιρείας Hellenic Farms κα Vivianna Karamanis και 
ο πατέρας της κ. Stelios Karamanis. 3. Η oμιλήτρια της εκδήλωσης 
Dr. Joan Breton Connelly. 4. Από αριστερά: ο Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ. και απόφοιτος της Σχολής κ. Παντελής Παντελιάδης, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΑΓΕ Α.Ε. κ. Αθανάσιος Φιλίππου, ο 
δωρητής κ. Chase Landreth της Barclays Bank και ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Σχολής κ. Robert W. Uek.

Φίλοι της Σχολής Γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών 
και την Ίδρυση του Perrotis College

Ο εορτασμός της αμερικανικής παραδοσιακής γιορτής «Ημέρα 
των Ευχαριστιών» αποτελεί πολυετή παράδοση και ιδανική ευκαιρία 
για την έκφραση ευγνωμοσύνης προς όλους όσους συμβάλλουν 
στη συνέχιση της αποστολής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 
Οι φετινοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα 
παραδοσιακό δείπνο μαγειρεμένο με γαλοπούλες και άλλα 
προϊόντα του εκπαιδευτικού αγροκτήματος, συνεισφέροντας 
ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα Υποτροφιών και άλλους εκπαιδευτικούς 
μας στόχους. Ακολουθώντας τα αμερικανικά έθιμα, ο Πρόεδρος 
της Σχολής Δρ. Πάνος Κανέλλης έδωσε «χάρη» σε μια γαλοπούλα 
του αγροκτήματος με το όνομα Ομορφούλα.

Μια μέρα αργότερα, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της Ημέρας 
«Δημήτρη Περρωτή». Φέτος συμπληρώνονται 18 χρόνια από την 
έναρξη λειτουργίας του Perrotis College, που ιδρύθηκε μετά 
από δωρεά της κας Αλίκης Περρωτή στη μνήμη του συζύγου της 
Δημήτρη. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, το όραμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης υπηρετείται με συνέπεια, αριστεία και με συνεχώς 
αυξανόμενες προοπτικές για τους αποφοίτους των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που προσφέρει το Perrotis College. Φέτος, η 
Υποτροφία «Θεοδώρα Βαλεντή» απονεμήθηκε στο σπουδαστή 
Dzaner Sengjuler και στη σπουδάστρια Olga Momat.

1
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43

21

1. Ο Πρόεδρος Δρ. Πάνος Κανέλλης, κόβει την παραδοσιακή γαλοπούλα 
2. Μαθητές του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος χορεύουν Αμερικάνικους Κάντρυ 
Χορούς 3. Οι  κ.κ. Άρτεμη Ζάννα και Tad Lansdale



4 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015

Ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Τάσος Αποστολίδης 
Κάνει Αναδρομή στα 30 Χρόνια Παρουσίας του στη Σχολή

Mιλήστε μας για την επαγγελματική σας πορεία: από που ξεκινήσατε 
και πώς φτάσατε στη θέση του Αντιπροέδρου της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.

Όταν τέλειωσα τις σπουδές και τη θητεία μου, έπρεπε να καλύψω 
οικονομικές, οικογενειακές υποχρεώσεις, στις οποίες οι γονείς μου 
αδυνατούσαν να ανταποκριθούν. Η εύκολη λύση ήταν τα φροντιστήρια 
και τα ιδιαίτερα. Ασχολήθηκα λοιπόν με αυτά για 5-6 χρόνια. Δε μου 
πήγαινε όμως η δουλειά! Εγώ ήθελα να είμαι εκπαιδευτικός λειτουργός 
κι όχι εκπαιδευτικός έμπορος! Έτσι έκανα αιτήσεις για να δουλέψω σε 
σχολεία. Στη Σχολή με δέχτηκαν την ίδια μέρα που ήρθε και ο διορισμός 
μου στο Δημόσιο! Η δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία δε μου ταίριαζε: 
έτσι διάλεξα τη Σχολή. Η Α.Γ.Σ., με τη φιλοσοφία της ολιστικής και 
βιωματικής εκπαίδευσης, με τα καινούρια τότε εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΤΕΛ & ΤΕΣ, με παιδιά από την επαρχία που συνειδητά είχαν επιλέξει 
να φοιτήσουν σε αυτό το σχολείο, ήταν ένας ιδανικός χώρος για μένα, 
γεμάτος προκλήσεις και ενδιαφέροντα που με συνεπήρε.

Πέρα από τη διδασκαλία, δημιούργησα – με τη βοήθεια και άλλων 
συναδέλφων – τις πολιτιστικές ομάδες (θεάτρου, μουσικής, κ.λπ.). 
Διοργάνωνα, επίσης, τις σχολικές αλλά και τις μεγάλες επετειακές γιορτές, 
καθώς και τις Τελετές Αποφοίτησης. Οι διευθυντές με εμπιστεύτηκαν και 
μου ανέθεσαν την οργάνωση του πρωινού προγράμματος, αλλά και την 
ευθύνη της εξεύρεσης και επιλογής των νέων μαθητών. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολήθηκα εντατικά με τη δημιουργία Παιδικού Σταθμού, 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου με έμφαση στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης.

Πώς επηρέασε το έργο σας το γεγονός ότι διοικούσατε ένα λύκειο 
με αμερικανική ιστορία και έδρα την Ελλάδα;

Είχε μια γοητεία  όλο αυτό! Ο Bruce Lansdale, Πρόεδρος στα πρώτα 
χρόνια μου στη Σχολή, είχε τη μοναδική ικανότητα να πετυχαίνει μια 
τέλεια όσμωση της αμερικανικής σκέψης και της ελληνικής παράδοσης. 
Μου άρεσαν πολύ η οργάνωση, η καινοτομία και η ταχύτητα εκτέλεσης 
που διέθεταν οι Αμερικανοί. Συμπορεύτηκα, έμαθα και κέρδισα πολλά 
από τις γνώσεις και την εμπειρία των Διευθυντών, των Προέδρων, αλλά 
και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας στη Σχολή 
όλα αυτά τα χρόνια; Ποια είναι η κληρονομιά που αφήνετε;

Θα έλεγα, η συμβολή μου στις πολιτιστικές δραστηριότητες, μια 
που τα παιδιά, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, δεν είχαν καθόλου πολιτιστικά 
ερεθίσματα στα μικρά χωριά τους.

Γιατί θα πρέπει να διαλέξει ένας μαθητής την Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή; Τι μοναδικό προσφέρει στους μαθητές και σπουδαστές της;

Μα, η Α.Γ.Σ., με τα διάφορα κατά καιρούς εκπαιδευτικά 
προγράμματα, είχε να δώσει πάντα το καλύτερο στο συνειδητοποιημένο 
μαθητή που ερχόταν όχι μόνο απλά για να σπουδάσει, αλλά και για να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του έδινε η Σχολή.

Σας έχει μείνει έντονα αποτυπωμένη η ιστορία κάποιου μαθητή;
Για ποιο λόγο;

Ναι ήταν ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες που τον επέλεξα 
για το ρόλο του Ορέστη στην «Ηλέκτρα» που θα ανέβαζε η ομάδα 
θεάτρου εκείνη τη χρονιά. Στην παράσταση ήταν άψογος, αλλά όλοι 
εκπλαγήκαμε όταν ζήτησε στις εξετάσεις να εξεταστεί γραπτά και όχι 
προφορικά, όπως από το νόμο είχε το δικαίωμα. Έγραψε εξαιρετικά! Η 
μεγάλη έκπληξη, συγκίνηση και χαρά ήταν όμως όταν έδωσε γραπτώς 
και τις πανελλαδικές εξετάσεις και πέρασε Γεωπονία! Το θέατρο τον 
έκανε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και τις αναστολές του.

Πώς  βλέπετε την εξέλιξη της Σχολής τα επόμενα χρόνια;

Πιστεύω ότι η Σχολή είναι ένα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που αφουγκράζεται τις ανάγκες του πληθυσμού, 
διαμορφώνει ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα και παράγει καινούρια 
προϊόντα, έτσι ώστε να τις ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο, μένοντας 
πάντα πιστή στην αποστολή της.

Μιλήστε μας για την καλλιτεχνική σας φύση. Είστε πολύ γνωστός 
σεναριογράφος κόμικς. Πώς προέκυψε η ενασχόληση με την τέχνη; 

Από πάντα μου άρεσε να γράφω στις μαθητικές, στις φοιτητικές κι 
αργότερα στις… κανονικές εφημερίδες και περιοδικά, χρονογραφήματα 
και πρωτοσέλιδα ευθυμογραφήματα. Ήθελα να γράψω πράγματα που 
να κάνουν τον κόσμο να γελάει! Από αυτό το στάδιο – και με δεδομένο 
ότι ήμουν φανατικός αναγνώστης των κόμικς – το να περάσω στο στάδιο 
του δημιουργού κόμικς η απόσταση δεν ήταν μεγάλη! Αυτοδίδακτος 
σεναριογράφος (με πολλή μελέτη όμως) είχα πει να ασχοληθώ με την 
9η Τέχνη, όσο μου έκανε κέφι. Από τότε πέρασαν 33 χρόνια, αλλά δε 
λέω να ξεκολλήσω από αυτή!

Σε αυτό βέβαια βοήθησε και η τύχη που είχαν τα βιβλία μου, 44 στο 
σύνολο. Δώδεκα μεταφράστηκαν αγγλικά, δύο γαλλικά, δύο γερμανικά 
και τρία τουρκικά! Πήραν διεθνή βραβεία και στην Ελλάδα πουλήσανε 
συνολικά πάνω από 1.000.000 αντίτυπα, ενώ μερικά επανεκδίδονται 
συνεχώς από το 1983! Πάντως πρώτα είμαι περήφανος για τους 
μαθητές μου και μετά για τα βιβλία μου, άλλωστε όλοι και όλα (μαθητές 
και βιβλία) είναι παιδιά μου!

Ποια είναι τα σχέδιά σας μετά τη συνταξιοδότηση;

Θέλω να γράψω τρία βιβλία, κόμικς πάντα, που το καθένα θα 
αναφέρεται σε ένα φιλόσοφο: Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη. 
Θα περιγράφουν τις θεωρίες τους απλά και κατανοητά, αφού θα 
απευθύνονται σε παιδιά, αλλά και την προσωπική τους ζωή, τις 
σχέσεις τους με την πολιτική και κοινωνική ζωή. Θα ήθελα, επίσης, να 
υποστηρίζω ένα “studio εικόνων” που είναι μαζί βιβλιοπωλείο κόμικς 
Ελλήνων δημιουργών, φωτογραφείο και σουίτα μοντάζ. Ήταν μια ιδέα 
που δουλέψαμε οικογενειακώς, άρχισε ήδη να κάνει τα πρώτα της 
βήματα στη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να πάει καλά! Είδομεν!

Μετά από 30 χρόνια στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ο κ. Τάσος Αποστολίδης 
συνταξιοδοτείται από τη θέση του Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Θεμάτων. Η 
συνεισφορά του κ. Αποστολίδη στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της Σχολής είναι ανεκτίμητη, ενώ η χαρισματική του φυσιογνωμία ως δασκάλου 
επηρέασε γενιές μαθητών και αποτέλεσε κίνητρο για τους συναδέλφους του. Ο 
Πρόεδρος, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και το προσωπικό της Σχολής 
τον ευχαριστούν από καρδιάς για ένα έργο ζωής!

Ο Αντιπρόεδρος της Σχολής, κ. Τάσος Αποστολίδης.
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Το Πρατήριο Προϊόντων της 
Σχολής, όπου διατίθενται τα προϊόντα 
του εκπαιδευτικού αγροκτήματος αλλά 
και μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία 
προϊόντων αποφοίτων, εξακολουθεί 
να λειτουργεί υπό «σπουδαστική» 
διεύθυνση. Η λειτουργία του Πρατηρίου 
από ομάδα σπουδαστών, η οποία 
χαρακτηρίστηκε ως καλή πρακτική από 
εκπροσώπους του Cardiff Metropolitan 

University, έχει καθαρά εκπαιδευτικό σκοπό. Υπό την καθοδήγηση των 
καθηγητών τους, οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν στην πράξη 
όσα διδάσκονται στη θεωρία και να συμμετέχουν ενεργά στην επιλογή των 
προϊόντων στα πλαίσια του μαθήματος «Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων». Οι 
γνώσεις που αποκτούν σε θέματα όπως η διασφάλιση της ποιότητας των 
τροφίμων, η τήρηση αρχείων και οικονομικών στοιχείων, η τροφοδοσία, 
η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση κρίσεων και η συνεργασία με 
άλλα τμήματα της Σχολής αποδεικνύονται ιδιαίτερα πολύτιμες για τη 
μετέπειτα πορεία τους. Εργασία καθηγητών του Perrotis College με θέμα 
τη λειτουργία του Πρατηρίου παρουσιάστηκε σε διεθνές συνέδριο, ενώ 
σχετική έρευνα ανέδειξε τον υψηλό βαθμό ικανοποίηση των καταναλωτών 
από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της Σχολής www.afs.edu.gr/el

Πρόγραμμα Υποτροφιών του Προέδρου

Απόφοιτοι της Σχολής Διαπρέπουν 
στο Γαλακτοκομικό Τομέα 

Σπουδαστές του Perrotis College 
Λειτουργούν το Πρατήριο 
Προϊόντων της Σχολής

Συνεργασία του Perrotis College 
με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

Ο Γιώργος Σδάνης μαζί με Εφόρους της Σχολής κατά την επίσκεψή τους 
στη Βερδικούσα.

Πέντε πλήρεις υποτροφίες χορηγήθηκαν σε μαθητές της Α΄Λυκείου ως 
μέρος του προγράμματος «Υποτροφίες του Προέδρου». Η πρωτοβουλία αυτή 
στοχεύει στην προσέλκυση μαθητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις στις 
θετικές επιστήμες. Η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση των υποτροφιών 
περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις, συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής 
Υποτροφιών και αξιολόγηση της βαθμολογίας, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
και άλλων χαρακτηριστικών των υποψηφίων. Οι μαθητές που επιλέχθηκαν για 
την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 είναι, σύμφωνα με σειρά κατάταξης,οι: 
Ελένη Γκίνη, Ανδριάνα Γιαννοπούλου, Άρτεμις Στεφανίδου – Τσιάβου, Θεόφιλος 
Κυριακίδης και Νικολέτα Καρύδα.

Ο απόφοιτος της Σχολής Γιώργος 
Σδάνης (Τάξη 1996) μαζί με τα δύο 
αδέρφια του, επίσης αποφοίτους, 
Γιάννη (Τάξη 1998) και Νίκο (Τάξη 
1999), από τη Βερδικούσα Λάρισας, 
έχουν αναλάβει την οικογενειακή 
γαλακτοκομική επιχείρηση και την 
έχουν αναδείξει σε επιχείρηση-
μοντέλο του τομέα. Οι νέες 
εγκαταστάσεις της οικογένειας 

Σδάνη φιλοξενούν κτηνοτροφική ομάδα βοοειδών για την παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος. Και οι τρεις αποφοίτησαν από τη Σχολή 
με έπαινο ενώ παρέλαβαν και το παραδοσιακό βραβείο της 
αποφοίτησης, το μοσχαράκι. 

Με αφετηρία την πρωτοποριακή του σκέψη, ο Γιώργος 
Σδάνης δεν περιόρισε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 
στην οικογενειακή επιχείρηση. Είναι ένας από τους ιδρυτές 
και αντιπρόεδρος του «ΘΕΣ.ΓΑΛΑ», του πρώτου πρότυπου 
παραγωγικού συνεταιρισμού αγελαδινού γάλακτος που ιδρύθηκε 
στην Ελλάδα. Ο συνεταιρισμός σήμερα μετρά 102 μέλη και παράγει 
130 τόνους γάλακτος ημερησίως, δηλαδή το 10% της συνολικής 
παραγωγής στη χώρα. Στόχος του συνεταιρισμού είναι η διάθεση 
φρέσκου γάλακτος σε χαμηλή τιμή κατευθείαν στον καταναλωτή, 
η διασφάλιση της ποιότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής, η 
βελτίωση του διαχειριστικού επιπέδου των μονάδων και η αύξηση 
της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου. Μία από τις καινοτομίες 
που εισήγαγε είναι τα δημοφιλή μηχανήματα ανάληψης φρέσκου 
γάλακτος (σαν ΑΤΜ τράπεζας) που λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία 
σε διάφορες περιοχές της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Γιώργος ανυπομονεί να επεκτείνει ακόμα 
περισσότερο τις δραστηριότητες του στον τομέα. Όπως ο ίδιος τονίζει 
«υπάρχουν ακόμα πολλές ανεξερεύνητες προοπτικές». 

Σε συνέχεια της προσπάθειας για την παροχή των καλύτερων 
δυνατών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους σπουδαστές του, 
το Perrotis College εγκαινίασε συνεργασία με το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό τη μορφή  τηλε-διαλέξεων με στόχο 
την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των σπουδαστών. 
Το θέμα της πρώτης διάλεξης που πραγματοποιήθηκε το 
Νοέμβριο ήταν «Επιχειρηματικότητα από το Α μέχρι το Ω: η 
επιτυχία της εταιρείας Engino», ενώ μέσα στους επόμενους 
μήνες οι σπουδαστές του Perrotis College θα παρακολουθήσουν 
διαλέξεις για την επιχειρηματικότητα στη γεωργία, την ψυχολογία 
της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 
τις καινοτόμες τεχνολογίες συντήρησης οπωροκηπευτικών 
προϊόντων. Εισηγητές είναι καθηγητές και ερευνητές των δύο 
Ιδρυμάτων, καθώς και επιτυχημένοι επιχειρηματίες.
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Ο Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης, βοηθός καθηγητής του προγράμματος B.Sc. Διαχείριση 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Perrotis College, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών 
από το University of California, Berkeley και έχει διδακτική εμπειρία σε ιδρύματα όπως το 
Stanford University, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων και το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 
Ο Δρ. Βασιλικιώτης πιστεύει ακράδαντα ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια ανταλλαγή 
ανάμεσα σε δασκάλους και μαθητές που έχει ως αποτέλεσμα κοινές ανακαλύψεις.

Ο Καθηγητής του Perrotis College Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης 
Μιλά για την Έρευνά του στη Βιώσιμη Γεωργία

Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά της κας Αλίκης Περρωτή 
για προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα, 
βρίσκεστε στο Perrotis College εδώ και λίγα χρόνια. Ποια 
μαθήματα διδάσκετε φέτος και με ποια ερευνητικά προγράμματα 
ασχολείστε; 

Διδάσκω τρία μαθήματα: Εισαγωγή στα Αγρο-Περιβαλλοντικά 
Συστήματα, Φυσιολογία των Φυτών και Οικολογική Γεωργία & 
Ξηροφυτική. Είμαι, επίσης, υπεύθυνος για τον έλεγχο πτυχιακών 
εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών, μια εντελώς διαφορετική, αλλά 
σίγουρα ωφέλιμη και ενδιαφέρουσα διδακτική εμπειρία. Πέρα όμως 
από αυτά, συμμετέχω και ως σύμβουλος σε θέματα αγρο-οικολογικού 
σχεδιασμού και βιολογικής διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει το Κέντρο Αγροδιατροφικής 
Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. 

Στο πρόσφατο τριήμερο εκδηλώσεων διατροφικού ενδιαφέροντος 
"Food, Taste and Society” που διοργάνωσε το Perrotis College, 
παρουσιάσατε μια έρευνά σας που κίνησε το ενδιαφέρον 
πολλών. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή;

Στην αειφορική γεωργία, ο κύριος στόχος είναι η 
αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση φυσικών πηγών. Ένα από 
τα πιο πολύτιμα βελτιωτικά εδάφους που έχουμε στη διάθεσή μας 
είναι η κοπριά. Δυστυχώς, αν χρησιμοποιηθεί με τον παραδοσιακό 
τρόπο εφαρμογής στο έδαφος χωρίς επεξεργασία, μπορεί να 
αποτελέσει πηγή ρύπανσης. Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι η χρήση 
εναλλακτικών μεθόδων κομποστοποίησης, όπως η κομποστοποίηση 
με γεωσκώληκες (vermicomposting). Χρησιμοποιούμε γεωσκώληκες 
για την αποσύνθεση απορριμάτων, καθώς τα περιττώματά τους 
αποδίδουν λίπασμα υψηλής ποιότητας που περιέχει υψηλά ποσοστά 
εδαφοβελτιωτικών στοιχείων. Αλλά αυτό δεν αποτελεί νέο. Η 
καινοτομία μας έγκειται στην προσθήκη πάστας ελιάς στην κοπριά 
των ζώων στο σύστημα vermicomposting. Η πάστα ελιάς, υποπροϊόν 
της παραγωγής ελαιολάδου, είναι ιδιαίτερα τοξική για τα φυτά εάν 
δεν επεξεργαστεί, αλλά η επεξεργασία της μπορεί να είναι δαπανηρή 
και χρονοβόρα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η παραγωγή 
ελαιολάδου γίνεται σε μεγάλη κλίμακα, οι επιπτώσεις για την 
ποιότητα του εδάφους και των φυτών δε μπορούν να αγνοηθούν. Η 
κομποστοποίηση με γεωσκώληκες αποτελεί μια απλή και χαμηλού 
κόστους εναλλακτική λύση για ένα βιώσιμο σύστημα μείωσης των 

αποβλήτων. Πολλοί σπουδαστές του Perrotis College συμμετείχαν 
στην έρευνα και μάλιστα διάφορες πτυχές της ενσωματώθηκαν στις 
πτυχιακές τους διατριβές. 

Ποια είναι τα ερευνητικά σας σχέδια για αυτή τη χρονιά;
Μία από τις προτεραιότητές μου για αυτή τη χρονιά είναι να κάνω 

ένα βήμα παραπέρα στη συγκεκριμένη μέθοδο κομποστοποίησης 
δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα λιπάσματος που προέρχεται 
από την κομποστοποίηση με στερεά απόβλητα ελιάς σε σχέση 
με άλλα υλικά. Καθώς η πρακτική έρευνα αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο της διδασκαλίας στο Perrotis College, το νέο αυτό στάδιο θα 
αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για τη συμμετοχή σπουδαστών, οι οποίοι 
θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο των προκατόχων τους. 

Ποιες είναι οι προοπτικές της βιολογικής καλλιέργειας στην 
Ελλάδα υπό τις τρέχουσες συνθήκες (μεταβαλλόμενη οικονομία, 
γεύσεις/συνήθειες, εξαγωγικές ευκαιρίες, κλπ.);

Πρωτίστως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην προώθηση 
αειφόρων συστημάτων και πρακτικών γεωργίας. Το θέμα είναι πώς 
μπορούμε να πετύχουμε το μέγιστο της παραγωγής, περιορίζοντας 
παράλληλα στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η βιολογική 
γεωργία αποτελεί μία από τις καλύτερες λύσεις στο πρόβλημα αυτό 
επειδή έχει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών. Η 
γεωργική πολιτική αρχίζει να αναγνωρίζει αυτές τις περιβαλλοντικές 
ανησυχίες και παρατηρούνται ήδη αλλαγές στα κριτήρια επιδοτήσεων 
– για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια 
χορήγησης επιδοτήσεων είναι ο δείκτης αειφορίας μπορεί να ωθήσει 
πολλούς Έλληνες καλλιεργητές στη βιολογική γεωργία. 

Αυτό που πολλοί αδυνατούν 
να συνειδητοποιήσουν, είναι 
το πόσο καλά «σχεδιασμένη» 
για τη βιολογική γεωργία είναι 
πραγματικά η Ελλάδα. Ένα 
από τα κύρια εμπόδια είναι η 
καταπολέμηση των ζιζανίων, 
επειδή η χρήση ζιζανιοκτόνων 
απαγορεύεται. Η βιολογική 
διαχείριση των ζιζανίων γίνεται 
συνήθως μηχανικά και απαιτεί 
πολύ περισσότερο χρόνο από τη 

συμβατική. Σε μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις αυτό μπορεί να 
είναι πολύ δαπανηρό. Υπό αυτή την έννοια, η Ελλάδα είναι ιδανική 
για βιολογική γεωργία, διότι η γεωργική παραγωγή γίνεται σε μικρής 
έκτασης μονάδες και η γη είναι διαιρεμένη σε μικρά αγροτεμάχια. 
Η ελληνική γη αποτελεί, λοιπόν, πρόσφορο έδαφος για βιολογικές 
καλλιέργειες.Το πιο σημαντικό εμπόδιο που χρειάζεται να ξεπεραστεί 
σε μια τέτοια μετατροπή θα είναι να μάθουμε να λειτουργούμε ως 
μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας. Η συνεργασία μπορεί να 
αποφέρει ευεργετικά αποτελέσματα και να συμβάλλει σημαντικά στην 
προσπάθεια για βιωσιμότητα, όχι μόνο στον τομέα της γεωργίας αλλά 
και σε άλλους τομείς δραστηριότητας.

Ο Δρ. Βασιλικιώτης με τους σπουδαστές Ιωάννη Κακαρή (αριστερά) και Κωνσταντίνο 
Σταμάτη (δεξιά).

Ο Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης
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Το Κέντρο Ελιάς Krinos του Perrotis College, με την υποστήριξη του 
Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς (IOC-International Olive Council) και του 
Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, διοργάνωσε πρόσφατα 
Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Καινοτομικά Συστήματα Παραγωγής Ελιάς 
Προσαρμοσμένα στη Μηχανική Συγκομιδή: Ολιστικές Προσεγγίσεις στην 
Αειφορική Διαχείριση» στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Θεσσαλονίκη. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 
για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο στην Ελλάδα 
και τις κυριότερες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ελιάς και 
ελαιολάδου μέσα από παρουσιάσεις και αναλύσεις συμβατικών 
και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής, συγκομιδής, μεταποίησης και 
ποιότητας. Επιστήμονες από διάφορες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, 
Ελλάδα, ΗΠΑ, κ.α). είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη 
πρότυπης μηχανικής συλλογής ελιών σε πυκνές φυτεύσεις, καθώς 
και οργανοληπτική ανάλυση του προϊόντος από τον Πειραματικό-
Εκπαιδευτικό Ελαιώνα του Perrotis College. 

Νωρίτερα μέσα στο φθινόπωρο, το Perrotis College σε συνεργασία με 
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας, το Cardiff Metropolitan 
University και το Μανιατάκειον Ίδρυμα διοργάνωσαν το Διεθνές Συνέδριο 
«Παγκόσμιες Τάσεις στον Αγροδιατροφικό Τομέα» στην Καλαμάτα. 
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Δρ. Βασίλης Τζαναβάρας, Καθηγητής 
Διεθνών Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ στο Minnesota State University 
των ΗΠΑ, o Δρ. Ιωάννης Θανόπουλος, Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο Δρ. Ευγένιος Κατσανίδης, Επίκουρος 

Επιστημονικό Συνέδριο του Κέντρου Ελιάς Krinos

Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και 
ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, Καθηγητής Διαχείρισης Περιβαλλοντικών 
Συστημάτων στο Perrotis College και Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς 
Krinos. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια 
μάρκετινγκ, βιώσιμης διαχείρισης αγρο-οικοσυστημάτων, τεχνολογίας 
τροφίμων, μεσογειακής δίαιτας και επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, 
οργανώθηκαν συνεδρίες με θέμα τις σχέσεις βιομηχανίας και ακαδημαϊκής 
κοινότητας και τη δυνατότητα συνεισφοράς της μεσογειακής κουζίνας στην 
τοπική ανάπτυξη.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο το 3ο 
Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & 
Επιχειρηματικότητας παρουσία επίσημων καλεσμένων, παραγωγών, 
καταναλωτών, σπουδαστών και ερευνητών. Το συνέδριο με θέμα 
«Επιχειρώντας Ελληνικά: Ελαιόλαδο και Ελιά» είχε ως στόχο την 
προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και την ενθάρρυνση 
επιχειρηματικών ιδεών στο συγκεκριμένο τομέα.

Ο Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος του ΣΕΒΕ και 

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας "Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ", 
ως κεντρικός ομιλητής, αναφέρθηκε στην ελληνική επιχειρηματική 
πραγματικότητα και τις εξαγωγές, ενώ ο κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μίλησε για τις παραμέτρους αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής. 
Τέλος, συμμετέχοντες και απόφοιτοι του Κέντρου παρουσίασαν 
επιτυχημένα παραδείγματα «επιχειρείν» ενώ πραγματοποιήθηκε 
και γευσιγνωσία ελαιολάδου υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας 
του Perrotis College, Δρος Κυριακής Ζηνοβιάδου.

3ο Ετήσιο Συνέδριο του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας 
& Επιχειρηματικότητας

Το νέο Κέντρο Ελιάς Krinos του 
Perrotis College θα στεγάζεται σε 
ανακαινισμένο κτίριο, επιφάνειας 
140 τ.μ. εν τός της Σχολής. 
Το κτίριο που ανακαινίστηκε 
χ ά ρ η  σ ε  γ ε ν ν α ι ό δ ω ρ η 
δ ω ρ ε ά  τ ο υ  Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς 
Μοσκαχλαΐδη,αποτελείται από 

δύο μέρη: τον εσωτερικό χώρο όπου θα πραγματοποιείται η 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων και έναν ημι-υπαίθριο χώρο για 
πρακτική άσκηση, αποθήκευση και άλλες χρήσεις. Επίσης, θα 
δημιουργηθεί αίθουσα σεμιναρίων χωρητικότητας 35 ατόμων, ενώ 
ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
πάγκους εργαστηριών για εφαρμοσμένη έρευνα, ελαιοτριβείο 
και μονάδα εμφιάλωσης. Στόχος του νέου Κέντρου είναι η 
διάδοση της γνώσης και της τεχνογνωσίας στην παραγωγή ελιάς 
και ελαιολάδου.

Διεθνή διάκριση έλαβε η επιστημονική εργασία που εκπόνησε 
μετά από επιτόπια έρευνα στους χώρους της Σχολής η φοιτήτρια 
του University of Florida Casey Parkey με θέμα τον περιορισμό 
των κουνουπιών σε αστικές περιοχές. Η εργασία, στην οποία 
συμμετείχαν οι καθηγητές του Perrotis College Δρ. Αλεξάνδρα 
Χασκοπούλου (Ερευνήτρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιολογικής 
Καταπολέμησης Εντόμων του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ) και 
Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης, βραβεύτηκε στις 3 καλύτερες διεθνώς 
ανάμεσα σε 60 συμμετοχές. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου του European Society of Vector 
Ecology για τους διαβιβαστές ασθενειών που έλαβε χώρα στη 
Θεσσαλονίκη τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ υπό την αιγίδα του 
συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο 
στις εγκαταστάσεις του Perrotis College.

Βράβευση Έρευνας στον 
Τομέα της Εντομολογίας

1. Από αριστερά: ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο Πρόεδρος της Krinos Foods Canada 
Ltd. κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης και ο Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Krinos 
Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης. 2. Επιστήμονες του τομέα παραγωγής ελαιολάδου 
από διεθνείς φορείς.

1. Από αριστερά: ο κ. Ιωάννης Ταχματζίδης και ο Δρ. Πάνος Κανέλλης. 2. Από 
αριστερά: Ο Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής του Perrotis College, Δρ. Ευάγγελος Βέργος, ο 
Δρ. Πάνος Κανέλλης και η κα. Joann Ryding Beltes.

1 2

1 2
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Πρόσφατες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις της Σχολής

1. Η Εθελοντική Ομάδα Κυριών (GSS) μαζί με μαθητές του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος και προσωπικό της Σχολής. 2. Από 
αριστερά: Ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, η κα Joann Ryding Beltes, ο Δρ. Πάνος Κανέλλης και η Έφορος κα. Άννη Λεβή 3. Από αριστερά: 
Η Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδας της Aegean Airlines κα Ειρήνη Σιδηροπούλου και η κα Δώρα Αναστασιάδου. 4. Ο 
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής κ. Τάσος Αποστολίδης και η κα Βίκυ Χατζηβασιλείου.

1. Από αριστερά: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συλλόγου Φίλων ΑΓΣ στην Αθήνα κ. Πόλυς Πολυχρονιάδης, η Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών (GSS) 
κα Κατερίνα Οικονόμου και η κα. Λένα Μπίτση. 2. Από αριστερά: Η κα Joann Ryding Beltes και η κα Μαρινέλα Σαμούρκα με την κόρη της. 3. Από αριστερά: Η  
Έφορος της Σχολής κα Νταίζη Παππά, η κα Μαριάννα Βιλδιρίδη και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων ΑΓΣ κ. Γιώργος Βιλδιρίδης.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς μας

Χορηγοί «Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα» Φάρμα Αγγέλου, Aegean Airlines, Public, Mondelez International, Mastiha Shop, Φάρμα Κουκάκη, Μέλισσα – Κίκιζας 
Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Lucia, Hellenic Farming, Sms-marketing, Ήπειρος Α.Ε.Β.Ε., Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS

Χορηγοί «Country & Western Barbecue» Φάρμα Αγγέλου, Aegean Airlines, Mondelez International, Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών, El Sabor, Heatwave, Νikas 
A.B.E.E., Μέλισσα-Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Jack Daniel’s, Ayachtco Ltd., Sms-marketing, Agnomarket-meat, Hondos Center Γιάννης Χόντος, Lucia, Hellenic 
Farming, The Sweet Pot, Veta S.A., Heinz, Mastiha Shop, Public, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., Πολυχρόνης Πολυχρονιάδης, Νικόλαος Πισσάρης, Λέανδρος και Κατερίνα Μπάσμπα, 
Ross Larson, Melinda & Randy Redburg, Isabel Cabell, Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε., Ειρήνη Πολυχρονιάδη

Χορηγοί «Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας» SCONTO Supermarket , Denny Vildiridis, Lydia’s Garden, Αμπελόφυλλα της Μαριάννας, TUVUNU, 
Γιώτης, Ο Δρόμος του Τσαγιού, Ροσβίτα Ράμνιαλη, Φυτώρια Νικολαΐδη, The Nut Store, Pόδι Ελλάς ABEEE, Εθελοντική Ομάδα  Κυριών GSS

Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα στη Θεσσαλονίκη

Country & Western Barbecue στην Αθήνα

Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας

Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας παίζει 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 3E για την προσφορά προϊόντων σε όλες τις εκδηλώσεις μας.

1 2 3

1 2 3

4

1 2 3

1. Από αριστερά: Οι κ.κ. Αγνή Καράτζιου, Κατερίνα Παπανδρώνη, Δέσποινα Ιωαννίδου, Ευστρατία Κεραμιδά, Μαρία Κωνταντινίου και Μελίδου Δέσποινα. 2. Από 
αριστερά: Οι κ.κ. Σοφία Χατζηνικολάου, Τίτη Τουρσουζιάν και  Έφη Τσιόλα 3. Άπο αριστερά: οι κ.κ. Μαρία Ροïδου, Ντέμυ Παπαδοπούλου, Μαρίτα Αραμπατζή.



Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 9:00 π.μ.

Για να φυτέψετε ένα δέντρο εις μνήμη κάποιου, 
συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση 
των εκπαιδευτικών σκοπών της Σχολής: 

• Καλέστε μας στα 2310-429-725 & -726 ή 
• Στείλτε e-mail στο events@afs.edu.gr

Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό 
Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου στη Σχολή 
και Δενδροφύτευση εις μνήμη 
αγαπημένων προσώπων.

Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο sporeas@afs.edu.gr 
για να σας στείλουμε τον Σπορέα ηλεκτρονικά.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Joann Ryding Beltes, Δώρα Αναστασιάδου, Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Τάσος Αποστολίδης, Χρήστος 
Βασιλικιώτης, Αθανάσιος Γκέρτσης, Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, Πηνελόπη Κούλογλου, Αθηνά 
Περιστεροπούλου, Μαρία Πετράκη, Κώστας Ρότσιος, .

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
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BPABEIO 2001

©2015 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Οι μαθητές των Δευτεροβάθμιων 
Σχολείων Σαρόγλου Άννα και Μπαρτζώκας Γιάννης 
με τους μαθητές της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 
Αναστάσιο Καπόλλα και Ναταλία Μπρούσσα. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Αλέξανδρος Αβραμίδης

ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αλέξανδρος Αβραμίδης, 
Michael Hauck, Κώστας Μπέκας, Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου, Αρχείο της Σχολής.

Ημέρα Δενδροφύτευσης

Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΑΓΣ

H Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένα καταξιωμένο ίδρυμα 
με υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές και κεντρική φιλοσοφία 
τη βιωματική και ολιστική εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

•	 Παιδικό Σταθμό 
•	 Νηπιαγωγείο 
•	 Δημοτικό 
•	 Γενικό Λύκειο 
•	 Επαγγελματικό Λύκειο 
•	 Perrotis College 

(τριτοβάθμια πτυχιακά προγράμματα)

Tηλέφωνα Eπικοινωνίας: 2310-492-870, 492-758, 492-854
Fax 2310-492-864   Email: admissions@afs.edu.gr
www.afs.edu.gr

Επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά 
και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας.


