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Παρά τις πρωτοφανείς δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η χώρα τους τελευταίους μήνες, 
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή εργαζόμαστε 
σκληρά για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 
θεωρώντας ότι είναι η πιο ασφαλής επένδυση 
για το μέλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη 
όλης της χώρας.  

 
Ανάμεσα σε όλα αυτά που έγιναν το εξάμηνο 

που μας πέρασε και που αναφέρονται σε αυτό 
το τεύχος είναι και η Τελετή Αποφοίτησης των 
Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων (Γενικό & 
Επαγγελματικό Λύκειο) με κεντρικό ομιλητή 
τον κ. Δημήτρη Βλάχο, απόφοιτο της Σχολής και 
επιτυχημένο επιχειρηματία στις ΗΠΑ, καθώς 

και η Τελετή Αποφοίτησης του Perrotis College με ομιλητή το Δρα. Αθανάσιο Τσαυτάρη, 
πρώην Υπουργό Ανάπτυξης και Tροφίμων. 

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας συνεχίζει να 
αποτελεί εστία ανάπτυξης νέων επιχειρηματιών, εντός και εκτός συνόρων, όπως 
καταδεικνύουν οι επιτυχίες των αποφοίτων του. Συγχρόνως, αυξάνονται οι συμβουλευτικές 
συνεργασίες με ηγετικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα. Το εκπαιδευτικό 
προσωπικό και οι σπουδαστές του Κολεγίου εξακολουθούν να αναπτύσσουν την 
ερευνητική τους δραστηριότητα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοποριακών 
μεθόδων συντήρησης τροφίμων, όπως ο υγρός καπνός, αλλά και στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, όπως το πρώτο παγωτό της ελληνικής αγοράς από φυτικές ύλες. Το Perrotis 
College μέσω πολλαπλών επιστημονικών εκδηλώσεων - όπως  η ετήσια διοργάνωση του 
Food, Taste & Society - αποτελεί πόλο έλξης για την ακαδημαϊκή κοινότητα, εταιρείες 
και καταναλωτές.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε, επίσης, τη συνέντευξη του νέου Αντιπροέδρου 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σχολής, Δρα. Γιώργου Πασιαρδή. 
Οι εγγραφές νέων μαθητών σε όλα τα τμήματα της Σχολής συνεχίζονται παρά την 
οικονομική κρίση. Ιδιαίτερα ανοδική πορεία παρατηρείται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποδεικνύοντας την απήχηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της βιωματικής 
μάθησης, ενισχυμένων από υψηλού επιπέδου διδασκαλίας της Αγγλικής και της 
Τεχνολογίας. Ένδειξη των μοναδικών ευκαιριών που προσφέρει η Σχολή στους μαθητές 
της αποτελούν οι πλήρεις υποτροφίες που δόθηκαν σε πέντε νέους μαθητές με υψηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις. 

 Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται με ευρεία συμμετοχή, συμβάλλουν καθοριστικά 
στην αναγνώριση του συνεχιζόμενου έργου της Σχολής και ενισχύουν σημαντικά τα 
εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η γενναιόδωρη συνεισφορά και οικονομική στήριξη όλων 
σας, ειδικά αυτή την περίοδο, μας δίνει κουράγιο και δύναμη να επιδιώκουμε με ακόμη 
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την επίτευξη των σκοπών μας. Αναλυτική κατασταση 
των δωρητών μας για το έτος 2014-2015 συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το τεύχος.

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

& Perrotis College
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Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αποχαιρέτησε πρόσφατα τους 
τελειόφοιτους μαθητές των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων (Γενικό 
& Επαγγελματικό Λύκειο) σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή. 
Κεντρικός ομιλητής της Τελετής Αποφοίτησης ήταν ο κ. Δημήτρης 
Βλάχος, απόφοιτος της Σχολής (τάξη 1954) και επιτυχημένος 
επιχειρηματίας στον τομέα καλλιέργειας και εμπορίας ξηροφυτικών 
ειδών στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγκινημένος για την 
επιστροφή του στο μέρος που, όπως δηλώνει ο ίδιος, του άλλαξε τη 
ζωή, συμβούλεψε τους τελειόφοιτους μαθητές να εκμεταλλευτούν 
τα εφόδια που τους έδωσε η Σχολή και να πραγματοποιήσουν τα 
όνειρά τους με πάθος. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ 
στη Θεσσαλονίκη κ. Robert Sanders, λίγο πριν λήξει η θητεία του, 
εξήρε το έργο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και την προσπάθειά 
της να αναδείξει την αμερικανική κουλτούρα προσαρμόζοντάς την 
στα ελληνικά δεδομένα. Ο κ. Sanders έδωσε και το παραδοσιακό 
μοσχαράκι, χαρακτηριστικό βραβείο της Τελετής, στο μαθητή του 
ΕΠΑ.Λ Γαϊτάνη Γκαντά.  

Μαθητές που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους βραβεύτηκαν με 
υποτροφίες για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ 
φέτος, για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος της ΑΓΣ & Perrotis College Δρ. 
Πάνος Κανέλλης παρουσίασε και παρέδωσε το “Humanitarian Award”, 
ένα βραβείο που θεσπίστηκε για ειδικές περιστάσεις. Παραλήπτης 
του βραβείου ήταν ο δεκαεξάχρονος μαθητής Δημήτρης Λειβαθινός, 
ο οποίος πρόσφατα έσωσε από βέβαιο θάνατο τη ζωή μιας κοπέλας 
κατά τη διάρκεια ταξιδιού του με το τρένο (βλ. σελ. 6). 

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και εταιρείες που υποστηρίζουν 
με θέρμη το έργο της Σχολής. Ανάμεσά τους και οι εκπρόσωποι της 
εταιρείας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. κ.κ. Δημήτρης Γοργίας και Φίλιππος 
Γοργίας αλλά και της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., κ.κ. Ράνια 
Σουλάκη και Ξανθή Καρέζη, οι οποίες συνεχάρησαν από κοντά το 
Βασίλη Αντωνιάδη, μαθητή που λαμβάνει τη στήριξη της εταιρείας 
μέσω υποτροφίας.

Τελετή Αποφοίτησης ΑΓΣ

1.Απο αριστερά στην πρώτη σειρά: Ο Πρόεδρος της Σχολής & Perrotis College Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο κ. Δημήτρης Βλάχος, η Αντιπρόεδρος της Σχολής κα Joann Ryding 
Beltes, ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Robert Sanders, ο Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σχολής Δρ. Γιώργος 
Πασσιαρδής και ο Διευθυντής του Επαγγελματικού Λυκείου κ. Σωτήρης Γιαλαμάς 2. Ο κ. Δημήτρης Βλάχος βραβεύει το μαθητή Χρήστο Τανίδη για τις επιδόσεις και τη 
διαγωγή του 3. Ο κ. Robert Sanders δίνει το παραδοσιακό μοσχαράκι στο μαθητή Γαϊτάνη Γκαντά. 4. Πανοραμική θέα της Τελετής Αποφοίτησης

Με την υποστήριξη και καθοδήγηση του Γραφείου Συμβουλευτικής για Σπουδές 
στις ΗΠΑ, το οποίο λειτουργεί στη Σχολή από το 2011 με στόχο να βοηθά 
τους μαθητές στην προετοιμασία των αιτήσεων, την επιλογή πανεπιστημίων, 
την προετοιμασία για τις τυποποιημένες εξετάσεις (SAT, SAT Subject Tests 
και TOEFL) και την προετοιμασία για συνεντεύξεις, μαθητές της Σχολής έγιναν 
δεκτοί με υποτροφία σε πανεπιστήμια της Αμερικής. Οι μαθητές και τα αντίστοιχα 
πανεπιστήμια για το 2015 είναι (από αριστερά): Γιώργος Φαλέγκος - Rhodes 
College, Πέτρος-Άγις Τσάρας - Sewanee: The University of the South, Δημήτρης 
Τσιακμάκης - Worcester Polytechnic Institute και Κατερίνα Γκάγκου - University 
of Richmond.

Πέντε πλήρεις υποτροφίες χορηγήθηκαν σε μαθητές 
της A' Λυκείου για δεύτερη συνεχή χρονιά ως μέρος 
του προγράμματος «Υποτροφίες του Προέδρου», μίας  
πρωτοβουλίας του Δρα Κανέλλη που στοχεύει στην 
προσέλκυση μαθητών με εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις 
στις θετικές επιστήμες. Οι μαθητές που επιλέχθηκαν για 
την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 είναι οι (από αριστερά) 
Παρασκευή Λούπεση, Δανάη Ψαραδέλλη, Ελένη Κυτούδη 
και οι Μαρία-Νεφέλη Ιβάνοβιτς και Θωμάς Κηπουρός 
(δεν απεικονίζονται).
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Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η Τελετή 

Αποφοίτησης του Perrotis College για τους 

σπουδαστές του BSc προγράμματος και 

του μονοετούς προγράμματος «Σύγχρονες 

Γεωργικές Πρακτικές» που ολοκλήρωσαν 

με επιτυχία τις σπουδές τους.  

Κεντρικός ομιλητής της Τελετής ήταν ο Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, Κα-

θηγητής Γενετικής Βελτίωσης Φυτών του Α.Π.Θ. και π. Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Δρ. Τσαυτάρης μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για 

τις πρωτοπόρες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρει το Perrotis College 

στους νέους και τις νέες της χώρας και τη συνεισφορά του στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. 

Γονείς, καθηγητές και επίσημοι καλεσμένοι χειροκρότησαν με ενθουσια-

σμό τον τελειόφοιτο σπουδαστή του προγράμματος «Σύγχρονες Γεωργικές 

Πρακτικές» Χρήστο Ιωάννου, ο οποίος μίλησε για την καταπολέμηση του 

φόβου και της αβεβαιότητας της σύγχρονης εποχής μέσω της γνώσης και 

της ενασχόλησης με τη γη.  Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ας μη γίνουμε 

προϊόντα, θύματα των περιστάσεων. Προτιμώ να γίνω προϊόν των επιλογών 

μου. Αυτό εδώ το χαρτί, αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από ένα τυπικό 

πτυχίο. Είναι η ίδια μου η πεποίθηση πως αυτό που θα κάνω στο μέλλον 

είναι σπουδαία δουλειά και νιώθω τυχερός που πλέον είμαι σίγουρος ότι θα 

την κάνω, όχι από έλλειψη άλλων επιλογών, αλλά από μεράκι και αγάπη».

Τελετή Αποφοίτησης Perrotis College

1.Τελειόφοιτοι σπουδαστές του Perrotis College 3. Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές 
μαζί με το Δρα. Πάνο Κανέλλη, το Δρα. Αθανάσιο Τσαυτάρη, το Διευθυντή 
Σπουδών του Perrotis College Δρα. Φίλιππο Παπαδόπουλο, το Διευθυντή του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος Δρα. Αθανάσιο Γιαμουστάρη, τον Αναπληρωτή 
Διευθυντή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής του Perrotis College 
Δρα. Ευάγγελο Βέργο, το Διευθυντή του Κέντρου Ελιάς Krinos Δρα. Αθανάσιο 
Γκέρτση και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σπουδών Διοίκησης και Επιχειρησιακής 
Ανάπτυξης κ. Κώστα Ρότσιο

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 
(ΚΑΕ) ξεχωρίζει με τις πρωτοβουλίες του και συνεχίζει να επιφέρει 
εποικοδομητικές αλλαγές στον πρωτογενή τομέα. Το Γραφείο Μελετών 
και Συμβουλευτικής του Κέντρου εκπαιδεύει παραγωγούς και συντελεί 
στην κατάρτιση βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών για επιχειρήσεις. 
Την περασμένη χρονιά, το ΚΑΕ εκπαίδευσε περισσότερους από 
300 γεωργούς και συνεργάστηκε με ηγετικές εταιρείες της εθνικής 

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας 
Πρωτοπορεί και Ανοίγει Δρόμους Επιτυχούς Συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της Τελετής σπουδαστές του Perrotis College βρα-

βεύτηκαν για τις επιδόσεις τους αλλά και για την προσφορά τους στη ζωή 

του οικοτροφείου και άλλων δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Παράλληλα, 

η εταιρεία Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Μπύρα Βεργίνα A.E., συνεχί-

ζοντας την παράδοση των τελευταίων ετών, προσέφερε μία υποτροφία στη 

σπουδάστρια της ειδικότητας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων Δήμητρα 

Μαρίνου για τη συνέχιση των σπουδών της.

Τριάντα παραγωγοί πατάτας από το 
χωριό Νότια Αριδαίας συμμετείχαν σε 
ένα πρόγραμμα κατάρτισης 45 ωρών 
με στόχο την ενίσχυση των πρακτικών 
τους γνώσεων, την εισαγωγή σε νέες 
τεχνολογίες και τη βελτ ίωση των 
επιχειρηματ ικών τους δεξ ιοτήτων. 
Χορηγός του προγράμματος, που θα 
συνεχιστεί μέχρι το 2017, είναι η McCain 
Foods Ltd.

αλλά και παγκόσμιας βιομηχανίας, προσφέροντας την τεχνογνωσία 
του ως προς την επαγγελματική κατάρτιση σε σύγχρονες γεωργικές 
πρακτικές και τεχνολογίες αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
Ανάμεσα στους συνεργάτες του ΚΑΕ συγκαταλέγονται οι: McCain 
Foods Limited, Μέλισσα-Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Food Production 
S.A., Sharrcem Τitan Group Company, Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., 
Παπαστράτος Α.Β.Ε.Σ., Δωδώνη Α.Ε., Ήπειρος Α.Ε. και Pelopac S.A.

Η εταιρεία Sharrcem Titan Group Company και το ΚΑΕ ανέλαβαν μια φιλόδοξη 
πρωτοβουλία για τη μείωση της ανεργίας στο Κόσσοβο. Στόχος της προσπάθειας 
είναι η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μέσω 
της εκπαίδευσης τοπικών παραγωγών. Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα με επιτυχία.  

Η εταιρεία ζυμαρικών Μέλισσα-
Κίκ ιζας Α.Β.Ε.Ε.  Τροφίμων 
συνεργάστηκε με το ΚΑΕ στη 
δημιουργία ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος εκπαίδευσης για 
παραγωγούς σκληρού σίτου. Οι 
τριάντα συμμετέχοντες διδάχθηκαν 
αρχές διασφάλισης της ποιότητας 
και τεχνικές παραγωγής βασισμένες 
στη γεωργία ακριβείας και σε πρακτικές προστασίας των φυτών.  Το πρόγραμμα 
θα συνεχιστεί για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Επίσης, στα πλαίσια της 
συνεργασίας, δημιουργήθηκαν και τα προϊόντα ζυμαρικών «Χρυσή Επιλογή» 
της εταιρείας Μέλισσα-Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων.
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Με την υποστήριξη του ΚΑΕ και του Κέντρου Ελιάς Krinos του Perrotis College, η κα Άννα Πουσκούρη και 
ο κ. Johannes Hoffman (απεικονίζονται αριστερά) ίδρυσαν την εταιρεία Olive Joy με βασική δραστηριότητα την 
παραγωγή, συσκευασία, τυποποίηση και εξαγωγή ελαιολάδου στη Γερμανία. Το Κέντρο Ελιάς Krinos, καθώς 
και οι καθηγητές του Perrotis College Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, Δρ. Κική Ζηνοβιάδου και κ. Νίκος Χατζηλίας 
συνεργάζονται με την εταιρεία ως ειδικοί εμπειρογνώμονες. https://www.olive-joy.com/ 

Με έδρα τη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής, ο κ. Ιωάννης Πρόδρομος και η κα Εύη Ψούνου ίδρυσαν την εταιρεία 
Yanni’s Olive Grove που ασχολείται με την παραγωγή ελαιολάδου αποκλειστικά από τοπικές ποικιλίες. Ανάμεσα σε 
άλλα, η εταιρεία παράγει Αγουρέλαιο και Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ανώτατης ποιότητας με το μεγαλύτερο 
ποσοστό αντιοξειδωτικών και πολυφαινόλων από οποιοδήποτε άλλο ελαιόλαδο στην αγορά. Η διαδικασία της 
καλλιέργειας και η οργάνωση της επιχείρησης βρίσκεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Ελιάς Krinos του Perrotis 
College και του Γραφείου Μελετών και Συμβουλευτικής του ΚΑΕ. http://yannisolivegrove.gr/

Έρευνα του Perrotis College για το Ρόλο του Υγρού 
Καπνού στη Συντήρηση του Κρέατος 

Υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους Δρα. Κυριακή Ζη-
νοβιάδου και χρησιμοποιώντας τον επιστημονικό εξοπλισμό των 
Ερευνητικών Εργαστηρίων «Αλίκη Περρωτή», οι σπουδαστές της 
ειδικότητας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Παναγιώτης Μα-
νασιάν, Νικόλαος Γούναρης, Αλέξιος Μπισδικιάν και Μάνος Κα-
ραστεργίου δοκίμασαν την επαλήθευση της υπόθεσης ότι ο υγρός 
καπνός μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής νωπού κοτόπουλου.  

Ο υγρός καπνός που παράγεται από συμπυκνωμένο καπνό ξύλου 
περιέχει μια ποικιλία συστατικών υπεύθυνων για τη γεύση, το χρώμα 
και τις αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Καθώς πολλά βακτήρια αλ-
λοίωσης τροφών και παθογόνοι μικροοργανισμοί που εντοπίζονται 
στις τροφές έχουν αποδειχτεί ευαίσθητοι σε αυτό το στοιχείο, οι 
σπουδαστές δημιούργησαν μια ειδική μαρινάδα για να μετρήσουν 
την αποτελεσματικότητά του ως φυσικού αντιμικροβιακού παράγοντα.  

Ως μέλος της ομάδας των σπουδαστών, ο Μάνος Καραστεργίου 
επέλεξε να εστιάσει στην αξιολόγηση της μαρινάδας σύμφωνα με 
το χρώμα, την τρυφερότητα και την επίδραση στη συρρίκνωση του 

κρέατος μετά το μαγείρεμα. Τα πορίσματα της έρευνάς του συμπε-
ριλήφθηκαν στην πτυχιακή του εργασία με τίτλο «Επιμήκυνση της 
ζωής νωπού κοτόπουλου μέσω της χρήσης μαρινάδας με υγρό 
καπνό: η επίδραση στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κρέα-
τος». Τα αποτελέσματα της έρευνάς του θα παρουσιαστούν στο 29ο 
Διεθνές Συνέδριο EFFoST (European Federation of Food Science 
and Technology) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον ερχόμενο 
Νοέμβριο πάνω στο θέμα «Έρευνα και Καινοτομία Επιστήμης Τροφί-
μων: Βιώσιμες Λύσεις για την Παγκόσμια Οικονομία και Κοινότητα».  

Απόφοιτος τόσο του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος όσο και 
του Perrrotis College, ο Μάνος ανέπτυξε τις ερευνητικές του δε-
ξιότητες μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση και την καρποφόρο 
συνεργασία με τους καθηγητές του. Σύμφωνα με τη Δρα. Ζηνο-
βιάδου η έρευνά του έχει δείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα ως 
προς τη μελλοντική εμπορική εφαρμογή της μεθόδου. Μέσα στην 
επόμενη χρονιά ο Μάνος στοχεύει να αποκτήσει πρακτική επαγγελ-
ματική εμπειρία και να υποβάλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπου-
δές στην Οργανοληπτική Ανάλυση ή τη Μοριακή Γαστρονομία.

Food, Taste and Society 2015
Το Perrotis College διοργάνωσε, για τρίτη συνεχή χρονιά, το 

τριήμερο εκδηλώσεων γεύσεων, γνώσης και επιχειρηματικότητας 

“Food, Taste and Society” με θέμα  «Γαστρονομική Ελλάδα: Σύντηξη 

Ιδεών, Ανθρώπων και Υλικών». Οι εκδηλώσεις αναπτύχθηκαν 

σε δύο κεντρικούς άξονες: ο πρώτος αφορούσε τον εναλλακτικό 

τουρισμό, τη διερεύνηση της γαστρονομικής ταυτότητας της 

Θεσσαλονίκης και το fusion cuisine, και ο δεύτερος τη χρήση 

φυσικών προϊόντων στη φαρμακευτική και την κοσμητολογία. 

Το πλαίσιο των εκδηλώσεων αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος 

γ ια επαφές και συνεργασίες ανάμεσα σε εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα και επιχειρήσεις, ενώ σπουδαστές του Perrotis 

College και του ΚΑΕ είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

τις δικές τους ιδέες, προτάσεις και επιχειρηματικά σχέδια. 

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Τμήμα 

Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Food 

Festival, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο και το Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής, με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος 

Νιάρχος» αλλά και πολλών γνωστών επιχειρήσεων και βιομηχανιών. 

ΚΑΕ: Ιστορίες Επιτυχίας Αποφοίτων
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Ο Δρ. Γιώργος Πασιαρδής είναι ο 
νέος Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Σχολής. Απόφοιτος του Τμήματος Χημικών 
Επιστημών του University of East Anglia, 
Norwich, κάτοχος μεταπτυχιακού από το 
ίδιο πανεπιστήμιο αλλά και διδακτορικού 
τίτλου σπουδών από το University of 
Paris XI, όπου μαθήτευσε δίπλα στο 
νομπελίστα Sir Derek Barton, ο Δρ. 
Πασιαρδής προσδοκά να συνεχίσει το 
έργο του προκατόχου του και να φέρει 
νέα πνοή στη Σχολή. 

Θα θέλατε να συστηθείτε στο αναγνωστικό κοινό του Σπορέα και 
τους φίλους και υποστηρικτές της Σχολής;

Έχω αναλάβει καθήκοντα του Αντιπροέδρου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΑΓΣ από τις αρχές του 2015. 
Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που ζω και εργάζομαι στην Θεσσαλονίκη. 
Προηγουμένως εργαζόμουν ως υπεύθυνος ανάπτυξης νέων προϊόντων 
σε φαρμακοβιομηχανία στην Αττική από το 2008. Επί 30 χρόνια ζούσα 
στο εξωτερικό, έχοντας φύγει αρχικά από την Ελλάδα για τις σπουδές μου 
με σκοπό να γυρίσω πίσω μόλις τις ολοκλήρωνα. Ωστόσο, οι ευκαιρίες 
περαιτέρω σπουδών και επαγγελματικών ευκαιριών με κράτησαν 
μακριά. Στην επαγγελματική μου πορεία ακολούθησαν εκπαιδευτικοί, 
ερευνητικοί και διοικητικοί ρόλοι οι οποίοι εναλλάσσονταν. Είχα την τύχη 
και τις ευκαιρίες να αναπτύξω την καριέρα μου σε μεγάλα κέντρα όπως 
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το ερευνητικό κέντρο της Sanofi στο 
Παρίσι και το Πανεπιστήμιο του Poitiers στη Γαλλία.

Ποιοι είναι οι στόχοι και οι προσδοκίες σας όσον αφορά την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Σχολή;

Διεθνής Διάκριση για Μαθητή της ΑΓΣ 
Εδώ και πενήντα χρόνια, η Διεθνής Αγροτική Έκθεση του Παρι-

σιού αποτελεί τόπο συνάντησης καλλιεργητών και κτηνοτρόφων πα-
γκοσμίως. Η φετινή έκθεση φιλοξένησε περισσότερους από 1.000 
εκθέτες και 700.000 επισκέπτες – ανάμεσά τους και τους συμμε-
τέχοντες του Διαγωνισμού Νέων Κτηνοτρόφων που διοργανώνεται 
από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασοκομίας της Γαλλίας 
με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ευρώπη. Ένας από τους 
διακριθέντες του διαγωνισμού ήταν ο μαθητής της Σχολής Χρήστος 
Μάσχας, ο οποίος κατέλαβε την υψηλότερη θέση που έχει πετύχει 
ποτέ μαθητής από την Ελλάδα, κερδίζοντας το 3ο βραβείο στην κα-
τηγορία αξιολόγησης βοοειδών. Στο διαγωνισμό διακρίθηκαν, επί-
σης, οι μαθητές της ΑΓΣ Γιώτα Καπούτση και Στέλιος Τουμπέλης.

Παρουσίαση του Νέου Αντιπροέδρου της Σχολής
Και στα δύο επίπεδα της εκπαίδευσης ο στόχος είναι να συνεχίσουμε 

να προσφέρουμε ένα υψηλού επιπέδου βιωματικό και διαθεματικό 
πρόγραμμα, με έμφαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις θετικές 
επιστήμες και τα αγγλικά, δίνοντας τη σπάνια δυνατότητα στους μαθητές 
μας να εφαρμόζουν άμεσα αυτό που μαθαίνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν 
να εξελιχθούν σταδιακά σε σκεπτόμενους ενήλικες που θα συμμετέχουν 
ενεργά στη συνεχή βελτίωση των γνώσεών τους και να συνδράμουν 
θετικά στην εξέλιξη του κόσμου που τους περιβάλλει.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
τομέας της εκπαίδευσης και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν 
εποικοδομητικά;

Η βασικότερη πρόκληση της εκπαίδευσης σήμερα, δεδομένου 
ότι ο κόσμος γύρω μας συνεχώς αλλάζει και κανείς δε μπορεί – όπως 
συνέβαινε παλαιότερα – να περιγράψει με ακρίβεια πώς θα είναι σε 5 ή 
10 χρόνια, είναι να εκπαιδεύσει μαθητές οι οποίοι θα είναι εφοδιασμένοι 
με τις κατάλληλες μεθοδολογίες σκέψης και πρακτικής, ώστε να 
απαντούν αποτελεσματικά στα ποικίλα ερωτήματα και ζητήματα που θα 
συναντούν στη ζωή τους, όχι μόνο προς όφελός τους, αλλά και προς το 
κοινό όφελος όλων.

Στο διάστημα που βρίσκεστε εδώ, τι πιστεύετε ότι κάνει μοναδικό 
αυτό το εκπαιδευτικό Ίδρυμα;

Όλοι οι άνθρωποι της Σχολής και το περιβάλλον είναι πραγματικά 
μοναδικά στην ικανότητα να υποδέχονται τον επισκέπτη, αλλά πολύ 
περισσότερο τον καινούριο μαθητή ή συνεργάτη. Παρόλο που βρίσκομαι 
στη Σχολή μαζί με την οικογένειά μου μόλις λίγους μήνες, έχουμε όλοι 
την αίσθηση πως είμαστε ήδη εδώ πολύ καιρό. Η Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος συνεχώς βελτιώνεται και 
έχει έναν πυρήνα αξιών πάνω στον οποίο προστίθενται νέες εμπειρίες. 
Απόδειξη αυτού είναι το ισχυρό δέσιμο των αποφοίτων, οι οποίοι όπου 
και να βρίσκονται και να ευδοκιμούν, πάντα αναφέρονται στις αξίες που 
έλαβαν από τη Σχολή.

Τον περασμένο Μάιο και καθώς 
ταξίδευε με το τρένο, ο μαθητής της 
Σχολής Δημήτρης Λειβαθινός αντιλήφθηκε 
ότι μια νεαρή συνεπιβάτης βρισκόταν σε 
καρδιαναπνευστική ανακοπή και χρειαζόταν 
άμεση ιατρική βοήθεια. Αφού ειδοποίησε 
να κληθεί γιατρός από τα μεγάφωνα, 
ο Δημήτρης, έχοντας παρακολουθήσει 
σεμινάριο πρώτων βοηθειών στη Σχολή, 
έσπευσε να βοηθήσει. Μαζί με τη γιατρό 
Μαριέττα Παπαδοπούλου κατόρθωσαν 
να επαναφέρουν την κοπέλα και να της 
σώσουν τη ζωή. Σε συγχαρητήρια επιστολή 

Ο Δημήτρης Λειβαθινός παραλαμβάνει 
το “Humanitarian Award” από τον 
Πρόεδρο Δρα. Πάνο Κανέλλη κατά τη 
διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης.

Μαθητής της Σχολής Γίνεται Παράδειγμα Προς Μίμηση
προς τη Σχολή, η γιατρός γράφει: «Ο Δημήτρης 
στάθηκε πολύτιμος συνεργάτης σε όλη τη διάρκεια της 
αναζωογόνησης και χωρίς τη βοήθειά του αμφιβάλλω αν 
θα είχαμε καταφέρει να σώσουμε την κοπέλα. Επιπλέον, 
ήταν εκείνος που είχε μαζί του τα στοιχειώδη για τη 
χορήγηση πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιήσαμε. 
Αισθάνομαι πραγματικά την ανάγκη, σε μια χρονική 
περίοδο που η κοινωνία μας κρατιέται όρθια από την 
ανθρωπιά και την αλληλοβοήθεια, να συγχαρώ μέσα 
από την καρδιά μου το Δημήτρη! Είμαι σίγουρη πως 
τόσο οι γονείς του όσο και η εκπαίδευση που λαμβάνει 
στη Σχολή σας έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να γίνει ο 
Δημήτρης ο αξιοθαύμαστος νεαρός που είναι!».
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Σπουδαστές του Perrotis College, 
θέλοντας να ικανοποιήσουν τη διαρκώς 
αυξανόμενη καταναλωτική ανάγκη για ένα 
δροσερό επιδόρπιο χωρίς ζωικά συστατικά, 
δημιούργησαν το πρώτο παγωτό χωρίς 
γάλα της ελληνικής αγοράς. Με τη βοήθεια 
του καθηγητή τους κ. Νίκου Χατζηλία, 
σπουδαστές της ειδικότητας Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων χρησιμοποίησαν 
μόνο φυτικά συστατικά για να φτιάξουν 
παγωτό ισάξιο σε γεύση και ποιότητα των 
αντίστοιχων προϊόντων του εξωτερικού. 

Η αναγνώριση των αναγκών του 
καταναλωτικού κοινού και η διερεύνηση τρόπων γεφύρωσης του κενού ανάμεσα στη ζήτηση 
και την προσφορά, αποτελούν δομικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προγράμματος του Perrotis 
College που έχει ως στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος. Το φυτικό παγωτό 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην εκδήλωση Food, Taste and Society 2015 και πρόκειται, 
επίσης, να παρουσιαστεί σε δύο διεθνείς εκθέσεις της Ιταλίας: τη Διεθνή Έκθεση Παγωτού MIG 
2015 στο Belluno και τη Διεθνή Έκθεση Παγωτού SIGEP στο Rimini. 

Το πρόγραμμα "Arcadia" της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
ιδρύθηκε με στόχο την παροχή βοήθειας σε μαθητές που αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες και αποτελεί, ακόμα και σήμερα, ένα από τα λίγα 
προγράμματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα για αυτό το σκοπό. Υπό 
την καθοδήγηση της ειδικού παιδοψυχολόγου της Σχολής κας Κατερίνας 
Σταματίκα, η ομάδα εφαρμογής του προγράμματος που απαρτίζεται 
από καθηγητές της Σχολής, προσφέρει διαφοροποιημένη διδασκαλία 
προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών. 

Στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται 
περιλαμβάνονται η συν-διδασκαλία στην τάξη, η επιμόρφωση σε μικρές 
ομάδες και η συμβουλευτική πάνω σε θέματα εξετάσεων και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων. Στους μαθητές παρέχονται, επίσης, εναλλακτικά μέσα 
μάθησης, όπως τεχνολογικές εφαρμογές, βοηθητικά μελέτης κ.α. 

Τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην ανάπτυξη και την εφαρμογή 
του προγράμματος "Arcadia" έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό χάρη 
στην αμέριστη συμπαράσταση του Androus Foundation και άλλων 
υποστηρικτών της Σχολής – όπως το Ίδρυμα Σαμούρκα και το Demos 
Foundation – οι οποίοι έχουν δωρίσει μεγάλα ποσά για τη δημιουργία, τον 
εξοπλισμό και την κάλυψη δαπανών του προγράμματος. Οι βελτιωμένες 
ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών του "Arcadia" οδήγησαν στην 
επέκταση του προγράμματος και στο Δημοτικό Σχολείο της Σχολής. Η 
εφαρμογή του σε μαθητές μικρότερης ηλικίας αναμένεται να βοηθήσει 
στον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών και να συντελέσει στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών μάθησης.

Πρόγραμμα “Arcadia” για Μαθητές με  Μαθησιακές Δυσκολίες

Η Ειδική Παιδοψυχολόγος κα Κατερίνα Σταματίκα μαζί με τους μαθητές της 
Σχολής (από αριστερά προς τα δεξιά) Σωτηρία Μποζίκη, Αγάπιο Νιναχίδη και 
Χάρη Κάκαρη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με ηλεκτρονικά μέσα στη 
Βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή».

Η κα Ελένη Χειμάρα και η κα Μαρία Ράπτη πραγματοποιούν συν-διδασκαλία 
σε τμήμα του Λυκείου. 

Το Πρώτο Παγωτό Χωρίς Γάλα Είναι Γεγονός!

Σπουδαστές του Perrotis College μαζί με τον καθηγητή 
τους κ. Νίκο Χατζηλία.

Μικροί Επιστήμονες
Στο πλαίσιο του βιωματικού προγράμματος του 

Δημοτικού Σχολείου με τίτλο «Το Νερό», μαθητές 
της πρώτης τάξης πραγματοποίησαν πειράματα στα 
ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής. Με τη βοήθεια της 
καθηγήτριας Χημείας και μαθητών των Δευτεροβάθμιων 
Προγραμμάτων, οι μικροί μαθητές ανακάλυψαν τις 
ιδιότητες του νερού σε όλες τις μορφές του, αλλά 

και την αντίδραση του στοιχείου όταν έρχεται σε 
επαφή με αλάτι ή χρώμα. Οι βιωματικές δράσεις 
αποτελούν κύριο άξονα του εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Δημοτικού που μπαίνει αισίως 
στον τρίτο χρόνο επιτυχούς λειτουργίας του.
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Το Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα Αποκτά 
Νέο Γεωργικό Ελκυστήρα

Ένα νέο τρακτέρ Zetor τελευταίας τεχνολογίας προστέθηκε στο γεωργικό 
εξοπλισμό της Σχολής χάρη στη δωρεά των εταιρειών «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. 
και Zetor S.A. Η παράδοση του τρακτέρ έγινε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. κ. Φίλιππο Γοργία στο Διευθυντή του Εκπαιδευτικού 
Αγροκτήματος της Σχολής Δρα. Αθανάσιο Γιαμουστάρη κατά τη διάρκεια της 
Τελετής Αποφοίτησης των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων. Ευχαριστούμε 
θερμά την οικογένεια Γοργία για τη γενναιόδωρη αυτή δωρεά που αναμένεται 
να ωφελήσει σημαντικά τους μαθητές της Σχολής και να διευκολύνει τη 
λειτουργία του Αγροκτήματος.

Απόφοιτος της Σχολής Επιτυχημένος Οινοπαραγωγός
Συνεχίζοντας την εκατονταετή παράδοση της 

οικογένειάς του στην οινοπαραγωγή, ο απόφοιτος 
της Σχολής Χρήστος Ζαφειράκης (τάξη του 1995) 
αποτελεί, σήμερα, έναν από τους πιο επιτυχημένους 
επιχειρηματίες στην παραγωγή κρασιών υψηλής 
ποιότητας από αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας. 

Αφού πραγματοποίησε τις προπτυχιακές 
του σπουδές στην οινολογία στην Αθήνα και τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Μιλάνου στην Ιταλία, ο Χρήστος επέστρεψε στον 
τόπο καταγωγής του και ίδρυσε το Κτήμα Ζαφειράκη 
στον Παλαιόμυλο Τυρνάβου. Η εταιρεία ασχολείται 
τόσο με ξένες ποικιλίες κρασιού όπως Syrah, 

Μέρα Μαγιού: Μια Μοναδική Γιορτή της Άνοιξης
Η Σχολή διοργάνωσε και φέτος τη "Μέρα Μα-

γιού" την Κυριακή 10 Μαΐου στις καταπράσινες εγκα-
ταστάσεις της. Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη Σχολή, να ενημερω-
θούν για τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, να προ-
μηθευτούν προϊόντα του Εκπαιδευτικού Αγροκτήμα-
τος και ταυτόχρονα να παρακολουθήσουν δεκάδες 
ψυχαγωγικά και πολιτιστικά δρώμενα. Αυτή ήταν η 
τελευταία φορά που η Μέρα Μαγιού διοργανώθη-
κε από τον πρώην Αντιπρόεδρο της Σχολής κ. Τάσο 
Αποστολίδη, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε.

Merlot, Sangiovese και Chardonnay όσο και με 
την αναβίωση τοπικών ποικιλιών όπως η Λημνιώνα. 
Η εξαιρετική ποιότητα των οίνων του προσδίδεται 
στο πηλώδες έδαφος με έντονη την παρουσία 
τσακμακόπετρας, στη χαμηλή στρεμματική απόδοση 
των αμπελιών και στον υψηλό αριθμό φυτεμένων 
πρέμνων ανά στρέμμα. 

Θέλοντας να ανταποδώσει αυτά που του χάρισε 
η Σχολή και να υποστηρίξει έμπρακτα το έργο της, ο 
Χρήστος θα χορηγήσει με τα εξαιρετικά εξαγώγιμα 
κρασιά του το Γκαλά που διοργανώνει η Σχολή στη 
Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο προς υποστήριξη του 
Προγράμματος Υποτροφιών.



11

Φιλανθρωπικές και άλλες Εκδηλώσεις προς Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Στόχων της Σχολής

Ευχαριστούμε τους Xορηγούς μας

Χορηγοί Διαγωνισμού Φασολάδας: Αμπελόφυλλα Μαριάννας, Hellenic Farming, Lucia,  Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου, Pelopac A.E., Οικογένεια Μπέκα, Tsantali, 
Νικολαΐδη Φυτά, Αγροκήπιο, Komninos Byros, P.A.P Corp. S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Ήπειρος Α.Ε., Μέλισσα – Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Αφοί Μενεξόπουλοι – The 

Nut Store, Transair, Ζαχαροπλαστείο «Διδυμότειχο» Χορηγοί Μέρας Μαγιού: Νίκας Α.Ε, Hellenic Farming, Lucia, Θεοχαράκης Α.Ε., Motion Bike Megastore, Grafo 
A.E., Let’s Dance, Praktiker, AN.AN.AS, «Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Πυγολαμπίδες στο Κλουβί, Lindy Hop Greece, Oriflame, Ελληνικές Πατάτες Μυρτώ, 

Μέλισσα Χρυσή Επιλογή Χορηγοί Χορού Κάτω από τα Άστρα: A.S. Συστήματα Αυτοματισμού Ελλάδος Α.Ε., Stravaridi – Kappa Vet, Αφοί Μενεξόπουλοι – The Nut 

Store, Issue Print, Les Lazaristes – Domotel Χορηγοί Διαλέξεων: Aegean Airlines, Κυρ-Γιάννη, Meals Catering, Metro Α.Ε.Β.Ε., Buona Forchetta, Top of the Crop

Διαγωνισμός Φασολάδας

Χορός Κάτω από τα Άστρα

Διαλέξεις Συλλόγου Φίλων

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. Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών GSS 2. Από αριστερά: οι κριτές του Διαγωνισμού κ. Νίκος Φέσσας και ο απόφοιτος της Σχολής κ. Κώστας Κράββας
3. Ο Πρόεδρος της Σχολής & Perotis College Δρ. Πάνος Κανέλλης βραβεύει την κα Χριστίνα Χατζηνικολάου για τη φασολάδα της

1. Μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών GSS 2. Από αριστερά: ο Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σχολής Δρ. Γιώργος 
Πασιαρδής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Σχολής κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, o Δρ. Πάνος Κανέλλης, η Αντιπρόεδρος της Σχολής κα Joann Ryding Beltes 
και ο επικεφαλής του Συλλόγου Φίλων στην Αθήνα κ. Πόλυς Πολυχρονιάδης 3. Στιγμιότυπο από το χορό

1. Από αριστερά: οι ομιλητές Δρ. Κωνσταντίνος Γαρδίκης και κ. Νίκος Χατζηανδρέου, η κα Joann Ryding Beltes, η ομιλήτρια κα Μαριλένα Κάβουρα και η 
διοργανώτρια και έφορος της Σχολής κα Αναστασία Παππά στη διάλεξη του Συλλόγου Φίλων στην Αθήνα «Πρωτοποριακές Εταιρίες & Ελληνικά Αρωματικά Φυτά» 
στις 21 Ιανουαρίου 2015. 2. Από αριστερά: ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, ο Δρ. Χρήστος Βασιλικιώτης, η κα Αναστασία Παππά, η ομιλήτρια Δρ. Ελένη Μυριβήλη, 
ο ομιλητής κ. Κωνσταντίνος Ζαρμπής και ο κεντρικός ομιλητής κ. Ben Flanner στη διάλεξη του Συλλόγου Φίλων στην Αθήνα «Καλλιεργώντας την πόλη μας: 
Δημιουργία Πράσινων Χώρων» στις 29 Απριλίου 2015. 3. Ο Δρ. Γιώργος Πασιαρδής και η έφορος της Σχολής κα Άννη Λεβή στη διάλεξη του Συλλόγου Φίλων 
στη Θεσσαλονίκη στις 28 Απριλίου 2015 με το ίδιο θέμα. Οι τρεις διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών GSS για την πολύτιμη υποστήριξη και την προσφορά του χρόνου τους προς 
όφελος των μαθητών και σπουδαστών μας.

1

1

1 2 3

2 3

2 3



Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Joann Ryding Beltes, Δώρα Αναστασιάδου, Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Μαρία Δέλιου, Κατερίνα Διάφα, 
Λίλα Ζήζουλα, Κυριακή Ζηνοβιάδου, Πάνος Κανέλλης, Έλλη Κωνσταντίνου, Τάσος Μπάρμπας, Ανίσα 
Μπέλλου, Γιώργος Πασιαρδής, Αθηνά Περιστεροπούλου, Μαρία Πετράκη, Γεωργία Προεστοπούλου, Βίκυ 
Σαρέγκου, Μαρία Σουμελίδου
 
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

©2015 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου (Photo Stories – Comics Store)
ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γιάννης Αγγέλου 
(Fresh Image), Κώστας Μπέκας, Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου, 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
2015-2016

Επιλέξτε την Ηλεκτρονική Ενημέρωση

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

Κυριακή 27 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 11 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 Επόμενες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις μας:

Τμήμα 
Συνεχιζόμενης 
Εκπαίδευσης & 
Συμβουλευτικής

Εξάμηνα Σεμινάρια κάθε 
Οκτώβριο και Φεβρουάριο




