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Η Σχολή παράγει ÇΣπιτικό φαγητόÈ
Το Κολέγιο Περρωτής αριστεύει στην έρευνα



Έχοντας ολοκληρώσει τον πρώτο χρόνο της θητείας 
μου ως Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το αίσθημα 
αισιοδοξίας που με διακατέχει και που πηγάζει από 
την προσωπική μου εμπειρία σ’ αυτό το μοναδικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα. Με έχει εντυπωσιάσει επίσης 
η βαθιά αφοσίωση των δωρητών, ιδιωτών, εταιρειών 
και ιδρυμάτων από Αμερική, Ελλάδα και Ευρώπη, 
που έχοντας πιστέψει στο όραμα και την αποστολή 
μας, μας ενισχύουν δίνοντάς μας τη δυνατότητα να 
συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο.

Ίσως η πιο στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, που 
ενέκρινε πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο των 
Εφόρων της Σχολής, είναι η ίδρυση παιδικού σταθμού, 
και νηπιαγωγείου μέσα στις εγκαταστάσεις της Σχολής. 
Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται – και αυτό θα μας 
διαφοροποιήσει από άλλα αντίστοιχα ιδρύματα στην 
Ελλάδα – στην αφοσίωσή μας στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση. Σε νεαρή 
ηλικία, τα παιδιά αποκτούν γνώσεις από την άμεση 

επαφή τους με τη φύση – φυτά και ζώα – γύρω από και μέσα στις καταπράσινες εγκαταστάσεις της 
Σχολής εφαρμόζοντας την χαρακτηριστική τεχνική του «μαθαίνω στην πράξη». Καθώς μεγαλώνουν, 
είναι δεκτικά στην ανάληψη καθηκόντων και στην υιοθέτηση οικολογικών αρχών και πρακτικών, 
τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους γύρω τους. Τα πρώτα αυτά επίπεδα εκπαίδευσης θα 
ακολουθήσει η δημιουργία δημοτικού σχολείου και γυμνασίου, συνδέοντάς τα, κατ’ αυτό τον τρόπο, 
με το Λύκειο και το Κολέγιο Περρωτή, τα οποία και θα αποτελούν τη φυσική εξέλιξή τους.

Στις σελίδες αυτού του Σπορέα, θα διαβάσετε για τις πολλές και ενδιαφέρουσες νέες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Δευτεροβάθμιου προγράμματος, αλλά και για τις καινοτόμες προσπάθειες στον 
τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στο Κολέγιο Περρωτή. Η συμμετοχή των μαθητών και σπουδαστών 
σε τέτοιου είδους έρευνες αυξάνει τις γνώσεις τους και τους εφοδιάζει με τα απαιτούμενα προσόντα, 
ώστε ως απόφοιτοι πλέον να είναι ανταγωνιστικοί επαγγελματίες στην παγκόσμια αγορά.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2009-2010 μεγάλος αριθμός δωρητών – όπως εσείς και οι 
υπόλοιποι φίλοι της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου Περρωτή – με την υποστήριξή 
σας προς το Πρόγραμμα Υποτροφιών στηρίξατε και διευκολύνατε το έργο μας. Εκ μέρους των μαθητών, 
των σπουδαστών και του προσωπικού της Σχολής, σας ευχαριστώ θερμά για τη γενναιοδωρία ψυχής 
που επιδεικνύετε.

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος
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Μήνυμα του Προέδρου

Ίσως η πιο στρατηγικής σημασίας 
πρωτοβουλία, που ενέκρινε πρόσφατα 
το Διοικητικό Συμβούλιο των Εφόρων 
της Σχολής, είναι η ίδρυση παιδικού 
σταθμού, και νηπιαγωγείου μέσα στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής.



Επισκέψεις - Αιτήσεις - Προεγγραφές:

Από τον Φεβρουάριο του 2011 (Περιορισμένες θέσεις)

Πληροφορίες: 2310-492-758, 492-853

Ανακοίνωση

Από τον Σεπτέμβριο του 2011
στο καταπράσινο, υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσουμε:

Παιδικό Σταθμό & Νηπιαγωγείο

Αξιοποιώντας τις υποδομές και τις δραστηριότητες του 
μοναδικού στην Ελλάδα εκπαιδευτικού αγροκτήματος, 
δημιουργούμε βιωματικά προγράμματα για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που προάγουν την περιβαλλοντική 
ευαισθησία και διαμορφώνουν οικολογική συνείδηση.

Τα εξειδικευμένα στελέχη, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
βοηθήματα, η έμφαση στην αγγλική γλώσσα, οι καθημερινοί 
υγειονομικοί έλεγχοι, καθώς και η δυνατότητα δύο 
γευμάτων, απόλυτου διατροφικού ελέγχου, με βάση 
και τα προϊόντα του αγροκτήματος, εξασφαλίζουν την 
ολοκληρωμένη φροντίδα των μικρών παιδιών.
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Στις 7 Οκτωβρίου 2010, ημέρα όπου συμπληρώνονταν 14 
χρόνια από την ίδρυση του Κολεγίου Περρωτής, τελέστηκαν τα 
εγκαίνια της πολυαναμενόμενης νέας Σπουδαστικής Εστίας Αλίκη 
Περρωτή. Το νέο κτήριο φέρει το όνομα της κυρίας Περρωτή, 
προς τιμήν της σημαντικής αυτής φιλανθρώπου και ευεργέτιδας 
της Σχολής, με τη δωρεά της οποίας πραγματοποιήθηκε, εξ 
ολοκλήρου, η κατασκευή του. 

Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι, εκπρόσωποι του 
πολιτικού κόσμου, επιχειρηματίες από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, Έφοροι, απόφοιτοι, προσωπικό, σπουδαστές και 
φίλοι της Σχολής, μαζί με τον Πρόεδρο της Σχολής, Δρ.Πάνο 
Κανέλλη, συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την κα Αλίκη Περρωτή. 
Αυτή η χαρμόσυνη εκδήλωση σηματοδοτούσε την υλοποίηση 
ενός ονείρου να παρέχονται εγκαταστάσεις ενός αμερικανικού 
τύπου, ιδιωτικού κολεγίου-οικοτροφείου στους Έλληνες και 
διεθνείς σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής. 

Την κα Περρωτή ευχαρίστησαν για τη φιλανθρωπία της 
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας 
Σκανδαλίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Κανελλόπουλος, η Γενική Πρόξενος των 
Η.Π.Α. κα Catherine E. Kay, ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 
και Έφορος της Σχολής κ. Χρήστος Φώλιας και μία εκπρόσωπος 
της τάξης των τελειοφοίτων του Κολεγίου Περρωτής, μέσα από 
τις ομιλίες τους. 

Η ίδια η κα Περρωτή στην ομιλία της ανέφερε χαρακτηριστικά 
τα εξής: «Τώρα σαν ένα παιδί που φεύγει από το σπίτι του 
για να σπουδάσει ή να παντρευτεί, έτσι και η Σπουδαστική 
Εστία Αλίκη Περρωτή, περνάει από τα χέρια του αρχιτέκτονα 
Π. Μακρίδη και του κατασκευαστή Δ. Τσούφη στα δεκτικά 
χέρια των σπουδαστών του Κολεγίου Περρωτής, οι οποίοι 
θα είναι οι φροντιστές κατά τη διάρκεια των σπουδαστικών 
τους χρόνων», ενώ παρακάτω επισήμανε ότι: «Σήμερα το 
Κολέγιο Περρωτής, έχει την ευχαρίστηση και την ικανότητα, 
γεγονός που επιβεβαιώνει και αυτή η σπουδαστική εστία, να 
προσελκύσει νέους και νέες οι οποίοι επιδιώκουν να λάβουν 
το πολυτιμότερο δώρο που μπορεί να τους προσφερθεί, μια 
ποιοτική εκπαίδευση από την οποία θα εμπλουτίσουν τις ζωές 
τους και τη μελλοντική τους καριέρα».

Η νέα Σπουδαστική Εστία Αλίκη 
Περρωτή σχεδιάστηκε από τους 
Θεσσαλονικείς αρχιτέκτονες Π. 
Μακρίδη + Συνεργάτες Α.Ε. και 
κατασκευάστηκε από την εταιρία 
του αποφοίτου της Σχολής (’83) 
Δημήτρη Τσούφη, Προβολή Α.Ε. 
Το κτίριο απέσπασε το Α’ βραβείο 
του διαγωνισμού [B]green του 
περιοδικού RE+D στην κατηγορία 
«κατοικία» μοιράζοντας την κορυφή 
με το κτήριο της Alpha Bank 
που απέσπασε το Α’ βραβείο στη 

κατηγορία εμπορικών κτηρίων. Ο διαγωνισμός, που έχει ως σκοπό την ανάδειξη κτηρίων που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν με 
οικολογική συνείδηση, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Το τριώροφο κτήριο των 4.000 τ.μ. μπορεί να στεγάσει περίπου 100 σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής, παρέχοντας ταυτόχρονα 
κοινόχρηστους χώρους πολλαπλών χρήσεων, ικανούς να φιλοξενήσουν διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Συνδεδεμένη 
με το κυρίως κτήριο είναι μια ιδιαίτερα μεγάλη και μοντέρνα τραπεζαρία για τις ανάγκες σίτισης των σπουδαστών και όχι μόνο. Αρχαιολογικά 
ευρήματα ενός συστήματος ύδρευσης από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που ανακαλύφθηκαν κατά την ανέγερση του νέου κτηρίου, 
διατηρούνται εντός και εκτός της εστίας.

ÇΕγκαινιάζοντας ένα όνειροÈ
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1. Ο κ. Seth Frank, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, κα Αλίκη Περρωτή και ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, 
Πρόεδρος της Σχολής, κόβουν την κορδέλα των εγκαινίων για το νέο κτήριο. 2. Τα εγκαίνια τελέστηκαν στην αίθουσα 
συναθροίσεων «Seth Frank». 3. Η κα Catherine E. Kay, Γεν. Πρόξενος των ΗΠΑ, o κ. Seth Frank, η κα Περρωτή, ο 
Δρ. Κανέλλης. 4. Οι σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την κα Περρωτή με το πανό 
αυτό. 5. Η σπουδάστρια του Κολεγίου Περρωτής, Δόμνα Ζέρβα, η κα Αλίκη Περρωτή, ο Δρ. Κανέλλης και ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κώστας Σκανδαλίδης. 6. Ο υποδιευθυντής του Κολεγίου Περρωτής, κ. Κώστας 
Ρότσιος, ο πρώην Υφυπουργός και μέλος του Δ.Σ. της Σχολής κ. Χρήστος Φώλιας, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Αγρ. 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργος Κανελλόπουλος και η κα Catherine E. Kay. 7. Η κα Αλίκη Περρωτή, ανάμεσα στις 
κ.κ. Θεοδώρα Βαλέντη, αριστερά, και Marie Louise Νικολαΐδου, δεξιά, εγγονή και κόρη της κας Περρωτή, αντίστοιχα. 8. Οι 
κ.κ. Joann Ryding Μπελτέ, και Εύα Κανέλλη. 9. Ο κ. Θέμης Τσούφης, η κα Αλίκη Περρωτή, ο κ. Δημήτρης Τσούφης, 
κατασκευαστής του κτηρίου. 10. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονία, Δρ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου και η σύζυγος 
του, Μαρία. 11. Η κα Αλίκη Περρωτή, ο κ. Πέτρος Μακρίδης, αρχιτέκτονας του κτηρίου και η σύντροφός του κα Κατερίνα 
Μιχαήλ. 12. Οι κ.κ. Χρήστος Φώλιας και Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. 
13. Η κα Περρωτή παραδίδει στην εξέχουσα σπουδάστρια του Κολεγίου Περρωτής, Anisa Bello (αριστερά) την υποτροφία 
«Αθηνά Καρρά», ενώ οι συσπουδαστές της, Violeta Stefanoska και Δημήτρης Παπαδόπουλος παρακολουθούν. 14. Ο 
κ. Seth Frank κάνει μία πρόποση υπέρ της κας Περρωτή και του νέου κτηρίου. 15. O Δρ. Κανέλλης και η κα Περρωτή 
ανταποκρίνονται στην πρόποση. 16. Η κα Tad Lansdale συγχαίρει την κα Περρωτή.

Το νέο κτήριο έχει σχεδιαστεί με τις αρχές 
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με γνώμονα 
το σεβασμό και την αρμονία προς το φυσικό 
περιβάλλον. Όλο το κτήριο έχει δημιουργηθεί, 
ώστε να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα το 
φυσικό φως και τη θέρμανση. Οι κλίσεις στη 
στέγη, για παράδειγμα, βοηθούν στη συλλογή 
ηλιακής ενέργειας, ενώ λειτουργούν ταυτόχρονα 
και ως καμινάδες φωτός και αέρα, επιτρέποντας 
τη μεγαλύτερη είσοδο του φωτός και την καλύτερη 
κυκλοφορία-ανακύκλωση του αέρα και στους 
τρεις ορόφους του κτηρίου, διαδικασία η οποία 
διευκολύνεται και από τα εμφανή κενά ή περάσματα 
ανάμεσα στους τρεις κύριους διαδρόμους και 
τους εσωτερικούς τους τοίχους. Όλα τα υλικά 
ανοικοδόμησης του κτηρίου επιλέχτηκαν για 
την καταλληλότητά τους στο τοπικό κλίμα και, 
βασικότερα, τις λίγες απαιτήσεις συντήρησης. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, τέλος στη χρήση 
ανακυκλώσιμων υλικών με υψηλή απόδοση σε 
θερμομόνωση και υδρομόνωση.
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Η Kathy Li Yue, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Πεκίνου με πτυχίο στη γραφιστική, και η Nazli 
Gurkas, απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Ουλουντάγκ στην Μπούρσα της Τουρκίας με πτυχίο 
στη διδασκαλία αγγλικών, εμπλουτίζουν τη ζωή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και του Κολεγίου Περρωτής, τη φετινή χρονιά. Και οι δύο ήρθαν στη Σχολή μέσω του AIESEC, 
ενός διεθνούς οργανισμού πανεπιστημιακών φοιτητών από 107 χώρες, ο οποίος κάθε χρόνο 
τοποθετεί πάνω από 5.000 φοιτητές-μέλη σε θέσεις ειδίκευσης σε όλο τον κόσμο. Η Nάζλι 
έχει αναλάβει τρεις ομάδες μαθητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις οποίες διδάσκει 
τουρκικά δύο φορές την εβδομάδα, ενώ η Κάθυ διδάσκει κινεζικά δύο φορές την εβδομάδα, 
σε πέντε ομάδες μαθητών. Η Νάζλι και η Κάθυ έχουν εκτεταμένη εθελοντική και ταξιδιωτική 
εμπειρία προσφέροντας έτσι πολλές νέες ιδέες και προοπτικές στους μαθητές, σε συνδυασμό 
με τη διδασκαλία της γλώσσας και της κουλτούρας της πατρίδας τους. Με τη διαμονή τους στο 
Ellis House, οι δύο ειδικευόμενες έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε εξωσχολικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες, παρέχοντας έτσι έναν ολόκληρο κόσμο νέων εμπειριών, καλής 
θέλησης και κατανόησης τόσο στους μαθητές του δευτεροβάθμιου προγράμματος, όσο και στους 
σπουδαστές του Κολεγίου. Οι μαθητές της Σχολής είναι ενθουσιασμένοι με τη νέα ευκαιρία που 
τους παρέχεται. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η μαθήτρια Κική Ορφανίδου, η οποία διδάσκεται 
κινεζικά, «Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη δυνατότητα μάθησης μιας ξένης γλώσσας κάπου εκτός 
από τα φροντιστήρια. Αισθάνομαι πολύ τυχερή που μου δίνεται η ευκαιρία να διδαχτώ μια τέτοια 
γλώσσα. Αν και στην αρχή ξεκίνησα για πλάκα, τώρα το έχω πάρει πολύ σοβαρά».

Επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη αφοσίωση της Σχολής στην αναγνώριση της σημασίας προσφοράς βοήθειας 
σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι καθηγητές και το προσωπικό της Σχολής βρέθηκαν στην 
ευχάριστη θέση να φιλοξενήσουν την ετήσια ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων 
Παιδιών με Δυσλεξία, στους χώρους της Σχολής το Δεκέμβριο. Η ημερίδα είχε τίτλο ‘’Μαθησιακές Δυσκολίες: 
προσεγγίζοντας από τη θεωρία την πράξη’’ και σ’αυτήν συμμετείχαν διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες. Πιο 

συγκεκριμένα ακούστηκαν ομιλίες από τη Δρ. Ελένη Λιβανίου, Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας, την 
κα. Αγγελική Παππά, Εκπαιδεύτρια Καθηγητών κι Επιστημονική Υπεύθυνη του χώρου βιωματικής διδασκαλίας ‘’I Love Dyslexia’’ και τον κ. 
Ιωάννη Καραγιαννάκη, Υποψήφιο Διδάκτορα στον τομέα Ειδικής Αγωγής και Ψυχολογίας του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι έθιξαν 
το θέμα από διάφορες πλευρές και πρότειναν, ο καθένας δικούς τους τρόπους αντιμετώπισης. Τελευταίος μίλησε ο κ. Τάσος Αποστολίδης, 
Αντιπρόεδρος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Σχολής, ο οποίος αναφέρθηκε στον πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο η Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή, η οποία έχει ευαισθητοποιηθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και αρκετά χρόνια, αντιμετωπίζει τέτοιου είδους καταστάσεις, ξεσηκώνοντας 
έτσι το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

Δύο νέα επιστημονικά εργαστήρια και μία μεγάλη αίθουσα 
διδασκαλίας, στο νέο κτίριο του Κέντρου Εκπαίδευσης 
Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
είναι πλέον διαθέσιμα στους μαθητές της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Η διδασκαλία των εργαστηρίων της 
Χημείας, της Φυσικής και της Βιολογίας γίνεται επίσης 
εκεί, όπως και τα εξειδικευμένα εργαστήρια της νέας 
ειδικότητας Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας για τους μαθητές 
της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) που αφορούν στην 
επεξεργασία γάλακτος και την παραγωγή τυριού. Τα 
εργαστήρια θα χρησιμοποιηθούν και από σπουδαστές 
του Κολεγίου Περρωτής οι οποίοι θα ακολουθήσουν τη 

νέα ειδικότητα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. 
Η Σχολή θέλοντας να ικανοποιήσει την απαίτηση των 
επιχειρηματιών και των εργαζομένων στην ανομοιογενή 
βιομηχανία γαλακτοκομικών της Ελλάδας για συνεχή 
εκπαίδευση και κατάρτιση, προσφέρει την πρώτη της 
τετράμηνη, εντατική διδασκαλία παραγωγής τυριού για 
ενήλικες, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του 
2011. Οι νέοι χώροι των εργαστηρίων και της αίθουσας 
φέρουν τα ονόματα του καθηγητή της κτηνιατρικής του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Iowa, Dr. J.W. Sexton, 
και του εκλιπόντος Γερουσιαστή των ΗΠΑ, J. William 
Fulbright.

Οι μαθήτριες του δευτεροβάθμιου προγράμματος Μαριάνθη Ταγγίλη και Δήμητρα Χήνα με 
τον Έφορο Seth Frank, ο οποίος χρηματοδότησε τη συμμετοχή τους στo Camp Rising Sun, στο 
Rhinebeck της Νέας Υόρκης, τη φετινή χρονιά. Ο κ. Frank παρακολούθησε το ίδιο πρόγραμμα 
στα τέλη της δεκαετίας του '40. Είναι τα πρώτα κορίτσια της Σχολής που συμμετείχαν στην 
κατασκήνωση, και βρήκαν και οι δύο έμπνευση και κίνητρα στην πρόκληση να αναλάβουν 
ηγετικούς ρόλους και να λειτουργήσουν ως «sachem» (η λέξη σημαίνει «αρχηγός» στην 
τοπική διάλεκτο της φυλής των αυτοχθόνων Αμερικανών Algonquin) για τους κατασκηνωτές 
που ήταν μαζί τους από όλο τον κόσμο. Η Μαριάνθη και η Δήμητρα σκοπεύουν να συνεχίσουν 
τις σπουδές τους στην Αμερική μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, ακολουθώντας 
έτσι τα βήματα του Βασίλη Πρασσά, ο οποίος συμμετείχε επίσης στo Camp Rising Sun και 
τώρα σπουδάζει με πλήρη υποτροφία στο πανεπιστήμιο St. Lawrence στη Νέα Υόρκη. Η Όλγα Τσιοχάρη, ο Τρύφων Μπουκουβίδης, 
η Βίβιαν Σωτηρίου και ο Παναγιώτης Τοπαλίδης πέρασαν το καλοκαίρι τους στο πανεπιστήμιο του Mississippi, με υποτροφίες που 
τους παρείχε το πανεπιστήμιο για να μελετήσουν αγγλικά. Παρακολούθησαν, μαζί με άλλους μαθητές από το Αφγανιστάν, τη Βραζιλία, την 
Κίνα, το Εκουαδόρ, τη Γεωργία, την Ιαπωνία, την Κορέα και τη Βενεζουέλα, εντατικά μαθήματα αγγλικών και ανακάλυψαν τον πολιτισμικό 
πλούτο της πανεπιστημιούπολης του Oxford, MI, καθώς και του γειτονικού Memphis, TN όπου είχαν τη χαρά να επισκεφτούν το σπίτι του 
Elvis Presley, την επονομαζόμενη Graceland.



1. Ο Δρ. Γκέρτσης και ο Βασίλης Αναστασόπουλος  
με τη μηχανή συγκομιδής 
2. Ο σπουδαστής Arzybek Madraimov επιδεικνύει την 
απόσταση μεταξύ των δέντρων στη φύτευση υψηλής 
πυκνότητας.
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Τα ελληνικά ζυμαρικά που, παραδοσιακά, φτιάχνονται από 
αγροτικές οικογένειες είναι από τα αγαπημένα πρϊόντα των 
Ελλήνων καταναλωτών, τόσο αυτών που κατοικούν στις πόλεις 
όσο και αυτών που κατοικούν στην ύπαιθρο. Φτιαγμένα από το 
σκληρό σιτάρι, που καλλιεργείται στις περισσότερες περιοχές της 
Ελλάδας, και από τα αυγά και το γάλα που παρέχονται από τις 
κότες και την αγελάδα της οικογένειας, ο τραχανάς και οι χυλοπίτες 
αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή είδη ζυμαρικών.
Η διεύθυνση της Σχολής, σε συνεργασία με τον τομέα φυτικής 
παραγωγής του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος, αποφάσισε να 
προσφέρει στην αγορά εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά 
ζυμαρικά, χρησιμοποιώντας το σκληρό σιτάρι που καλλιεργείται στη 

Σχολή, σε συνδυασμό με το πρώτης ποιότητας γάλα και τα αυγά 
με Ωμέγα 3 της Σχολής. Αυτά τα δύο θρεπτικά και οικονομικά 
ελληνικά «σπιτικά φαγητά» είναι δημοφιλή στους καταναλωτές. Η 
Σχολή επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της στην αγορά, από το 
ψυγείο, με το καθιερωμένο πλέον γάλα και τα αυγά, στα ειδικά 
ράφια που κάποια σούπερ-μάρκετ και μπακάλικα έχουν για 
παραδοσιακά προϊόντα. Έτσι, η διεύθυνση είναι σίγουρη πως το 
όνομα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στα νέα αυτά προϊόντα 
θα κερδίσει αμέσως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης 
όλο αυτό το εγχείρημα παρέχει στους μαθητές της Σχολής άλλη 
μία ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στους τομείς 
της παραγωγής και του μάρκετινγκ τροφίμων.

Αν και πολλές χώρες εντός και εκτός της περιοχής της 
Μεσογείου έχουν εντατικοποιήσει την καλλιέργεια ελιάς τα 
τελευταία χρόνια και έχουν κερδίσει κύρος στην παγκόσμια 
αγορά για την παραγωγή ελαιολάδου, οι ελληνικές ελιές 
και το ελαιόλαδο συνεχίζουν να θεωρούνται ανώτερα σε 
ποιότητα, πράγμα που δίνει στους Έλληνες παραγωγούς 
ένα ανταγωνιστικό προβάδισμα. Παρόλα αυτά το υψηλό 
κόστος της συγκομιδής παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο 
για τους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και δυσχεραίνει όλο 
και περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της.
Η οικογένεια Αναστασόπουλου (www.anastasopoulos-
nurseries.com), διορατικοί ιδιοκτήτες μιας φυτωριακής 
επιχείρησης στο Κιάτο Κορινθίας, θα ήθελαν να δουν την 
Ελλάδα να υιοθετεί μια τεχνολογία που έχει αποδειχθεί 
επιτυχής σε άλλες χώρες του εξωτερικού: την πυκνή 

έως υπέρ-πυκνη φύτευση ελαιόδεντρων, η οποία διευκολύνει τη μηχανική συγκομιδή 
τους, με σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τη χειροσυλλογή. Με την πρωτοβουλία των 
γιων τους Βασίλη (Perrotis College, ’98) και Κώστα (ΑΓΣ, ’97), η οικογένεια ενθαρρύνει 
γεωργούς να φυτεύσουν ελαιόδεντρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Ένας τέτοιος ελαιώνας 8 
στρ., ο οποίος φυτεύτηκε το 2007 στους Νέους Επιβάτες, Θεσσαλονίκης, ήταν έτοιμος 
για συγκομιδή το Δεκέμβριο 2010. Υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Αναστασόπουλου, 
του πατέρα του και του Δρ. Αθανάσιου Γκέρτση, ο οποίος επιβλέπει την ειδίκευση στη 
Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων, οι σπουδαστές παρακολούθησαν την πρώτη 
μηχανική συγκομιδή ελιάς στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο Δρ. Γκέρτσης θεωρεί τη συνεργασία αυτή ως μια ευκαιρία για αποδοτική και καινοτομική 
έρευνα. Οι σπουδαστές, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υψηλής πυκνότητας, φύτευσαν 
ελαιόδεντρα σε δυο πειραματικούς αγρούς, σε ένα χωράφι κοντά στην είσοδο της Σχολής, 
και σε έναν αγρο της εταιρείας GAB Hellas, μακροχρόνιας συνεργάτιδας της Σχολής. Έχει, 
μάλιστα, αναπτυχθεί ένα 8ετές πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των τριών φορέων, ώστε 
να μπορέσουν οι σπουδαστές του Κολεγίου να ερευνήσουν τρείς πυκνότητες φύτευσης 
(πολύ υψηλή, υψηλή και τυπική), σε σχέση με δυο διαφορετικες ποσότητες άρδευσης 
και λίπανσης σε δυο ποικιλίες (Ελληνική Κορωνέικη και Ισπανική Αρμπεκίνα). Στο έργο 
αυτό θα εφαρμοσθούν αρχές της Γεωργίας Ακριβείας και προβλέπονται μελλοντικές 

δυνατότητες για μεταπτυχιακή έρευνα, σε συνδυασμό 
με το Πανεπιστήμιο της Georgia (Η.Π.Α.) και άλλα 
ενδιαφερόμενα ιδρυματα και εταιρείες. 

Η Σχολή παράγει ÇΣπιτικό φαγητόÈ, έτοιμο για κατανάλωση

Πρωτοποριακή έρευνα στο Κολέγιο Περρωτής: 
Συστήματα φύτευσης και συγκομιδής ελιάς

Φοιτητές του Κολεγίου Perrotis Edi Mitre, Άννα 
Τιντζογλίδου, Nertila Gojani, Ergi Bonja, 
Λουκάς Περβέλης, Violeta Stefanoska, 
Monika Pavlovska με τον Στέλιο Χουλιάρα, 
11/2 έτους, Stela Cazacu 

Φοιτητές και καθηγητές του Κολεγίου 
Perrotis,  σε στενή συνεργασία 
με τον διευθυντή και στελέχη του 
εκπαιδευτικού  Αγροκτήματος και με 
την βοήθεια των μαγείρων της Σχολής, 
οργάνωσαν γευστική – οργανοληπτική 
δοκιμή με την μέθοδο «sensory 
evaluation panel». Στο πάνελ συμμετείχαν 
δέκα γυναίκες ηλικίας από εικοσιπέντε 
μέχρι  πενήντα ετών. Ο στόχος της 
έρευνας ήταν διττός. Αφενός μεν, 
μας ενδιέφερε να αξιολογήσουμε με 
επιστημονικό τρόπο τις οργανοληπτικές 
και μηχανικές ιδιότητες του νέου προϊόντος 
της Σχολής – χυλοπίτες. Αφετέρου δε, 
να δοκιμάσουμε στην πράξη τις νέες 
δεξιότητες που αναπτύσσονται εντατικά 
μέσα στο κολέγιο ενόψει της νέας 
ειδικότητας BSc (Hons) στον τομέα 
Food Science and Technology που 
δρομολογούμε να προσφέρουμε από το 
νέο ακαδημαϊκό έτος. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά, 
τόσο για την αποδοχή του προϊόντος 
από τους καταναλωτές όσο και για την 
ικανότητα μας, συλλογικά σαν σχολή, να 
εκτελούμε με φερεγγυότητα  τα αντίστοιχα 
πειράματα. 

1

2



8 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2011

Δείπνο Ευχαριστιών
1. Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ιωάννης Μυλόπουλος, η κα Δώρα Αποστολίδου, η κα Εύα 
Κανέλλη και ο κ. Τάσος Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 2. Το ζεύγος Μάριου και Αγγελικής Παπαδόπουλου. 3. 
Οι κ.κ. Νέλλυ Μυλωνά, Ειρήνη Μενεξοπούλου και Μαρία Διαλύνα. Ο σύζυγος της κας Μυλωνά, Γεώργιος, έγινε πρόσφατα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. 4. Οι κ.κ. Δημήτρης Συμεωνίδης, Δημήτρης Τσάμης και Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης. 5. Οι 
κ.κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Αντιπεριφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Άννη Λεβή, και ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
Πάνος Κανέλλης. 

Στιγμιότυπα από τις πρόσφατες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μας,  
οργανωμένες από της Σχολή και την Εθελοντική Ομάδα Κυριών (GSS)

Η Επιτροπή Φίλων της Σχολής στην Αθήνα, 
είναι μία ομάδα με μακρά ιστορία οργάνωσης 
φιλανθρωπικών και άλλων εκδηλώσεων 
μεγάλου ενδιαφέροντος, για μέλη της 
πολιτείας και της επιχειρηματικής κοινότητας 
της πρωτεύουσας της χώρας. Στα τόσα 
χρόνια της ενεργής παρουσίας της, η ομάδα, 
ενημερώνει κυβερνητικούς αξιωματούχους, 
εταιρικούς ηγέτες αλλά και πολίτες που 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της, για τα 
εκπαιδευτικά τεκταινόμενα της Σχολής αλλά 
και τα επιτεύγματά της στην γεωργία.

Η πρώτη από μια σειρά διαλέξεων, που προγραμματίστηκε από την 
ομάδα, έγινε τον Δεκέμβριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκεί 
ο καθηγητής Μελισσοκομίας και απόφοιτος της Σχολής (τάξη του ’69), 
Δρ. Πασχάλης Χαριζάνης, και ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος 
της Σχολής, Δρ Αθανάσιος Γιαμουστάρης, παρουσίασαν από κοινού μία 
ομιλία με τίτλο «Μέλι και Γάλα». Άλλες εκδηλώσεις της ομάδας που θα 
λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του 2011 περιλαμβάνουν ένα απόγευμα 
jazz στο Bacaro Jazz Club & Restaurant που θα υποστηρίξει το Ετήσιο 
Πρόγραμμα Υποτροφιών, αλλά και μια πληθώρα διαλέξεων που θα 
πραγματοποιηθούν αργότερα εντός του έτους.
Φέτος, η προεδρία της ομάδος πέρασε στην κα Αναστασία Παππά, από 
την προκάτοχο της κα Λύδια Λεγάκη που τώρα έχει αναλάβει την θέση της 
Επίτιμης Προέδρου. Και οι δύο είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Σχολής. 

Χριστουγεννιάτικο Τσάι 
της Αγ. Βαρβάρας
6. Οι κ.κ. Ειρήνη Μενεξοπούλου, Εύα Κανέλλη η Αντιπρόεδρος 
Joann Ryding Μπελτέ. 7. Οι κ.κ. Φυλλίς Χατζηγιαννάκη και Ειρήνη 
Καρύδα. 8. Οι κ.κ. Δέσποινα Φέσσα, Βάσω Δεληγκάρη και Χριστίνα 
Χατζηγεωργίου. 9. Οι κ.κ. Κατερίνα Οικονόμου και Άννα Ευθυμίου. 
10. Ειρήνη Μενεξοπούλου και Μαριάννα Βιλδιρίδη.

Οι Φίλες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σας προσκαλούν την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010 στις 6:30 μ.μ.
στη νέα Σπουδαστική Εστία «Αλίκη Περρωτή» του Κολεγίου Περρωτής στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

 
Απολαύστε την παραδοσιακή «Βαρβάρα» και άλλα νόστιμα, σπιτικά, Χριστουγεννιάτικα εδέσματα

και επισκεφθείτε το bazaar με τα χειροποίητα προϊόντα των εθελοντριών μας.
 

Τα έσοδα θα διατεθούν για το Πρόγραμμα Υποτροφιών.

1 Δεκεμβρίου 2010

Νο 271 Νο 271

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία Ε. Ι. 
Παπαδοπούλου Α.Ε. για την γενναιόδωρη χορηγία στην 
εκδήλωση. 
Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν ο Αγγελιοφόρος, ο Αγγελιοφόρος 
της Κυριακής, το web portal του Αγγελιοφόρου, και το 
Μακεδονία TV. Είμαστε ευγνώμονες για τις δωρεές σε 
είδος που βοήθησαν στο να διοργανωθεί μία πραγματικά 
επιτυχής εκδήλωση: Οινοποιητική Μπουτάρης, Coca-Cola 
3E, Αβέρωφ, The Nut Store, Θερμοκήπια Νικολαΐδη 
και ΛΑΧΤΑ. 

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους  
χορηγούς των πρόσφατων φιλανθρωπικών  
εκδηλώσεων της Σχολής
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Χαρίστε στον εαυτό σας λίγες ώρες χαράς, χαλάρωσης και προσωπικής ανάπτυξης μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τα αντικείμενα των τμημάτων αφορούν κυρίως το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται στο μοναδικό περιβάλλον μας,σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και εργαστήρια, μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν 
28 ώρες. Γραφτείτε τώρα για τα μαθήματα που θα διαρκέσουν από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2011. Μερικά από τα μαθήματα 
που προσφέρουμε είναι τα εξής:

Τυροκομία: Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν τις σωστές πρακτικές υγιεινής παρασκευής και διατήρησης 
τυριών από γάλα διαφόρων ειδών παραγωγικών ζώων.
Εκτροφή και περιποίηση αλόγων: Το πρόγραμμα αναφέρεται σε άτομα που αγαπούν τα άλογα και θέλουν να μάθουν για την εκτροφή 

και την περιποίησή τους.
Εισαγωγή στη δημιουργία και φροντίδα μικρών κήπων: Διευρύνετε τις γνώσεις σας σε θέματα 
διαμόρφωσης μικρών εξωτερικών χώρων και γνωρίστε τον κόσμο των φυτών και πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο μπαλκόνι, στον κήπο, στην ταράτσα. 
Αξιοποίηση αυτοφυών φυτών με αρωματική  και καλλωπιστική χρήση: Γνωρίστε την προέλευση, 
τη γεωγραφική κατανομή, τα χαρακτηριστικά και τις χρήσεις των αυτοφυών φυτών.  Μάθετε τις μεθόδους 
συλλογής, πολλαπλασιασμού και χρήσης των αυτοφυών φυτών στην ανθοδετική, την κηποτεχνία και 
την κοσμετολογία.
Αμπελουργία: Αποκτήστε πρακτικές γνώσεις για το terroir της αμπέλου, τις καλλιεργητικές φροντίδες, 
το χειμερινό και θερινό κλάδεμα, τη λίπανση και θρέψη, τη φυτοπροστασία της αμπέλου. 
Οικολογική Γεωργία: Μάθετε να καλλιεργείτε τα δικά σας υγιεινά και θρεπτικά λαχανικά με σεβασμό 
στο περιβάλλον. Οργανώστε τον κήπο σας με βάση την αμειψισπορά και τη συγκαλλιέργεια, συλλέξτε 
και διατηρήστε ντόπιες ποικιλίες σπόρων, πολλαπλασιάστε και καλλιεργήστε θερινά είδη.
Καλλιέργεια μανιταριών: Καλλιέργεια τρούφας. Καλλιέργεια μανιταριών σε επιχειρηματικό επίπεδο 
και σε μορφή οικογενειακής επιχείρησης.

Επίσης, προσφέρουμε τα παρακάτω μαθήματα:
Ανθοδετική, Ιστορία της Τέχνης, Εργαστήρι Kεραμικής, Κόσμημα, Ξυλογλυπτική, Ψηφιακή 
Φωτογραφία, Εκμάθηση Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για Αρχαρίους, Προγράμματα 
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Χρήσης Η/Υ ECDL.

Για πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στο τηλ.: 2310 492-850 ή στο 
e-mail: lll@afs.edu.gr ή επισκεφθείτε το www.afs.edu.gr/adulteducation

Η μακρά 
π α ρ ά δ ο σ η 
της Σχολής 
στην παροχή 

εκπαίδευσης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης 
ενηλίκων, έχει ανοίξει το δρόμο για την 
υλοποίηση ενός νέου προγράμματος, 
στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου 
Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διάρκειας 
ενός έτους που θα αρχίσει την Άνοιξη 
του 2011 με τίτλο «Για την ενίσχυση 
της καινοτομίας και του επιχειρηματικού 
πνεύματος», ή For Enhancing Learning 
Innovation & Sense of Entrepreneurship 
(FUR ELISE). Tα προϊόντα του 
προγράμματος αυτού θα είναι ένα εγχειρίδιο 
μεθοδολογιών και καλών πρακτικών για 
την προώθηση της δημιουργικότητας, του 
επιχειρηματικού πνεύματος, της καινοτομίας 
και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
στα πλαίσια του εθνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος και της άτυπης εκπαίδευσης, 
αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία 
μέχρι και την άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. 
Επίσης θα διοργανωθεί ένα συνέδριο για 
την προώθηση του εγχειριδίου και την 
διανομή του. 

Χωριά του Ελληνικού 
Καλοκαιριού 
(“Greek Summer”)

Συμμετέχοντες του Ελληνικού 
Καλοκαιριού ("Greek Summer"), 
του δημοφιλούς προγράμματος 
πολιτ ισμικών ανταλλαγών, 
κοινωνικής προσφοράς και 
ταξιδίων, από τέσσερις δεκαετίες, 
γιόρτασαν πρόσφατα την 40η 
επέτειο αυτής της σημαντικής 
πρωτοβουλίας της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής να βοηθήσει τα χωριά της Βορείου Ελλάδας και να φέρει εφήβους 
από την Αμερική σε επαφή με αγροτικές, ελληνικές οικογένειες. Ήδη από το 1970, η 
Σχολή έχει οργανώσει προγράμματα κοινωνικής εργασίας σε χωριά από τη Θεσσαλονίκη 
και τη Χαλκιδική, μέχρι το Κιλκίς, την Πέλλα και την Καβάλα, όπου οι μαθητές έπρεπε 
να χτίσουν κάποιο πάρκο, ή παιδική χαρά, ή ακόμα και τμήμα κάποιου δρόμου, προς 
όφελος των κατοίκων, ενώ ο κάθε μαθητής είχε την ευκαιρία να ζήσει, να γνωρίσει και να 
αγαπήσει μια ξεχωριστή ελληνική οικογένεια. Φέτος, το πρόγραμμα "Greek Summer" θα 
λάβει χώρα στο χωριό Νέα Γωνιά της Χαλκιδικής (http://www.neagonia.com), όπου 
αρκετοί συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν από αποφοίτους της Σχολής που ζουν εκεί. Για να 
δείτε όλα τα χωριά όπου έχει λάβει χώρα το πρόγραμμα ‘’Greek Summer’’ μέχρι στιγμής, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Google Maps στη διεύθυνση: http://bit.ly/bCXzbp.  
Για να απολαύσετε ένα βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα από διάφορα χρόνια του 
προγράμματος "Greek Summer", επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://vimeo.com/17424534 
και δώστε τον κωδικό: Greek Summer.
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Το Ιστορικό Αρχείο της Σχολής στην Europeana  
και σε όλο τον κόσμο

Η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή 
συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στους 
7  π ρ ώ τ ο υ ς 
ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς 
στην Ελλάδα που 
δ ιέθεσε μέρος 
του  Ι σ τορ ι κού 
Α ρ χ ε ί ο υ  τ η ς 
στην Ευρωπαϊκή 

Ψηφιακή Βιβλ ιοθήκη, γνωστότερη 
με το όνομα Europeana.  Από το 
καλοκαίρ ι  του 2009 ο ι  συλλογές 
αυτές είναι διαθέσιμες στο ψηφιακό 
αποθετήριο της Σχολής στη σελίδα:  
http://ouranos.afs.edu.gr/dspace, 
ενώ από το καλοκαίρι του 2010 και 
στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  
www.europeana.eu

Σε μ ια  εποχή που η ψηφιακή 
διάθεση της πληροφορίας αποτελεί 
αναγκαιότητα, η ψηφιακή προβολή των 
Ιστορικών Αρχείων της Σχολής αυξάνει 
την αναγνωρισιμότητα της σε πανελλήνιο, 
πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο 
ενώ αναδεικνύει το πλούσιο ιστορικό 
και πολιτιστικό απόθεμα της. Απόδειξη 
αποτελούν οι αυξανόμενες αιτήσεις για 

χρήση των αρχείων από εξωτερικούς 
χρήστες με τελευταία το ενδιαφέρον του 
Τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας και 
Πολιτισμού, της Αγγλικής Φιλολογίας 
του Αριστοτελε ίου Πανεπ ιστήμ ιου 
Θεσσαλονίκης.

Η Σχολή ασχολήθηκε αρχικά με το 
συγκεκριμένο εγχείρημα κατόπιν μιας 
πρότασης από την Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Βέροιας, τον Σεπτέμβριο του 
2008, να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα 
Europeana Local. Το πρόγραμμα αυτό 
βοηθάει τοπικές και περιφερειακές 
β ιβλιοθήκες, μουσεία,  αρχε ία και 
πολιτιστικούς οργανισμούς, να καταφέρουν 
να αναδείξουν περισσότερο τον τεράστιο 
πλούτο ψηφιοποιημένων συλλογών τους 
μέσα από την πύλη της Europeana. Με την 
πολύτιμη καθοδήγηση και υποστήριξη του 
επιστημονικού υπεύθυνου του Europeana 
Local στη βιβλιοθήκη μας Δρ Εμμανουήλ 
Γαρουφάλλου Καθηγητή Εφαρμογών 
του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και 
Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης ψηφιοποιήθηκαν 1000 
τεκμήρια από 3 συλλογές των Αρχείων 
μας: η Οικοκυρική Σχολή Κουακέρων, 
μια συλλογή Καρτ ποστάλ και Διάφορες 
Φωτογραφίες της Σχολής. 

Στα μελλοντικά σχέδιά περιλαμβάνεται 
η ολοκλήρωση της οργάνωσης των 
Αρχείων μας, η συνέχιση της δημιουργίας 
περιεχομένου υψηλής ποιότητας και η 
εκπαίδεύση των χρηστών μας, καθηγητών 
και μαθητών με στόχο να παρουσιάσουμε 
την Europeana ως ένα χώρο όπου 
μπορούν να βρουν την γνώση και τις πηγές 
που σχετίζονται με τα μαθήματά τους και 
να τους βοηθήσουμε στην δημιουργία 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Το Ιστορικό Αρχείο βρίσκεται στους 
χώρους της Βιβλιοθήκης Δημήτρης & 
Αλίκη Περρωτή. Προτού περιέλθει υπό 
την εποπτεία της Βιβλιοθήκης είχανε γίνει 
σημαντικές προσπάθειές οργάνωσης τους 
προκειμένου ο πλούτος των αρχείων να 
βρίσκεται διαθέσιμος στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα, σε ερευνητές, αποφοίτους και 
στο προσωπικό της Σχολής. Προσπάθειες 
είχαν καταβληθεί από τις Niki Meyer, 
Brenda Marder, Charlotte Draper, και 
την Randall Warner. Από το 2007 η 
ομότιμη καθηγήτρια Αρχειονομίας και 
Βιβλιοθηκονομίας του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου του Kent, Ohio Nancy 
Birk ανέλαβε και οργανώνει εθελοντικά 
το Ιστορικό Αρχείο της Σχολής. 

Ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, κ. Daniel Bennett Smith και η σύζυγός του, 
Diane, συναντούν τον Πρόεδρο της Σχολής, Δρ. Πάνο Κανέλλη στη βιβλιοθήκη 
«Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή». Για να γιορτάσει τη 10η επέτειο της λειτουργίας της 
συγκεκριμένης βιβλιοθήκης, η Σχολή ανακήρυξε το 2010-2011 Χρονιά της Βιβλιοθήκης. 
Εβδομαδιαίες εκδηλώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται παρουσιάσεις βιβλίων από 
γνωστούς συγγραφείς, ποιητικές αναγνώσεις, επιδείξεις μαγειρικής και εκθέσεις έργων 
τέχνης, έχουν προγραμματιστεί για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην αμερικανική κουλτούρα, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στους μαθητές και 
άλλους χρήστες, κάθε ηλικίας, της βιβλιοθήκης να ανακαλύψουν το λογοτεχνικό, μουσικό, 
χορευτικό και καλλιτεχνικό κόσμο των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μαθητές 
ενθαρρύνονται να πληροφορηθούν για 

τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική και να έρθουν σε επαφή με 
το έργο του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα. Η βιβλιοθήκη θα παρουσιάσει ένα 
ειδικό πρόγραμμα στις 18 Ιανουαρίου στο οποίο θα συμμετάσχουν: ο Δρ. Αθανάσιος 
Γιαμουτσάρης, μέλος του Ιδρύματος Fulbright και Διευθυντής του Εκπαιδευτικού 
Αγροκτήματος, ο John Papaspanos, Ελληνοαμερικανός υπότροφος του Ιδρύματος, 
ο οποίος διεξάγει έρευνα στη Θεσσαλονίκη πάνω στην ενεργειακή πολιτική της 
Ε.Ε., τις ενεργειακές γεωπολιτικές και την πράσινη ανάπτυξη στην Ελλάδα, η Kate 
Peterson, υπότροφος του Fulbright ως καθηγήτρια αγγλικών, η οποία βρίσκεται στη 
Σχολή τη φετινή χρονιά. Δύο μεγάλα κάδρα, που θα απεικονίζουν το πρόγραμμα το 
οποίο δημιουργήθηκε από το Γερουσιαστή J. William Fulbright, θα εκτίθενται στη 
βιβλιοθήκη προτού μεταφερθούν αργότερα μες τη χρονιά στη «μόνιμη κατοικία» τους, 
την τάξη, η οποία φέρει το όνομά του στο Κέντρο Εκπαίδευσης Παραγωγής Γάλακτος 
και Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Η δημοφιλής σελίδα της Βιβλιοθήκης «Δημήτρης και 
Αλίκη Περρωτή» στο Facebook αναφέρεται σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και σε 
πολλά ακόμη από τα συνεχή σχέδια της βιβλιοθήκης.
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Οι καθηγητές και οι σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής  
αριστεύουν στην έρευνα

Οι έννοιες της εκπαίδευσης και της εφαρμοσμένης γεωργικής 
έρευνας είναι άρρηκτα δεμένες με το πρόγραμμα σπουδών του 
Κολεγίου Περρωτής. Έχοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα για 
την αγροτική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στον τομέα 
των τροφίμων, και αξιοποιώντας τις υποδομές του εκπαιδευτικού 
αγροκτήματος της Σχολής που αποτελεί αφετηρία για τη διεξαγωγή 
του μεγαλύτερου μέρους της έρευνας του ιδρύματος, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό και οι σπουδαστές του Κολεγίου 
Περρωτής ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια του 2010 σημαντικές 
ερευνητικές δραστηριότητες.

Τρία πρόσφατα παραδείγματα υπογραμμίζουν τα αποτελέσματα 
των δραστηριοτήτων αυτών και αποδεικνύουν ότι με αυτόν τον 
τρόπο αναβαθμίζεται η εκπαίδευση, επεκτείνεται η συνεργασία 
με άλλους φορείς και Ιδρύματα και, επίσης, αυξάνεται η 
ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Περρωτής στην τοπική 
και διεθνή αγορά εργασίας.

Ο Εκτελών χρέη Διευθυντή Σπουδών, Δρ. Φίλιππος 
Παπαδόπουλος και ο αριστούχος της χρονιάς του 2010 
του Κολεγίου Περρωτής, Ivance Dimitrievski παρουσίασαν 
ερευνητικές εργασίες στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Η 
Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα ως Μέσο για Ανάπτυξη μετά 
την Κρίση», το οποίο διοργανώθηκε από τη Βουλγαρική Ένωση 
για τη Διαχείριση, την Ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα και 
το Πανεπιστήμιο Παγκόσμιας και Εθνικής Οικονομίας της Σόφιας, 
στο Μπόροβετς της Βουλγαρίας το Σεπτέμβριο. Ανάμεσα στις 
εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν και η πτυχιακή εργασία του 
κ. Dimitrievski, με θέμα το οργανωσιακό κλίμα στις ελληνικές 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πόλη των Σκοπίων, 
ενώ η παρουσίαση του Δρ. Παπαδόπουλου αφορούσε έρευνα 
σχετικά με την αποδοχή καινοτομιών από πλευράς των κρεοπωλών 
της Βορείου Ελλάδος.

Στον εορτασμό του 60ου Ιωβηλαίου του Αγροτικού 
Πανεπ ισ τημ ίου  του  Πλόβντ ιβ  της  Βουλγαρ ίας ,  που 
πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2010, ο καθηγητής του 
Κολεγίου Περρωτής, Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης και οι σπουδαστές 
Arzybek Madraimov, Borkica Stojmenova και Θεμιστοκλής 
Παυλής παρουσίασαν δύο εργασίες οι οποίες συνοψίζουν 
αποτελέσματα από καινοτομικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, ερευνητικά 
προγράμματα σε ποικίλους τομείς. Ο κ. Γκέρτσης παρουσίασε το 
λογισμικό της Ψηφιακής Γεωργίας Ακρίβειας, το οποίο προέκυψε 
από το διετές ανταγωνιστικό πρόγραμμα « Πόλοι Καινοτομίας 
Κεντρικής Μακεδονίας ». Παραγωγοί, ερευνητές, σύμβουλοι, 
σπουδαστές και άλλοι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το 
λογισμικό για να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την 
αποτελεσματική και αειφορική διαχείριση του εδάφους και της 
παραγωγής, καθώς και για να ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές 
συνέπειες που έχουν για το περιβάλλον οι συνήθεις πρακτικές 
διαχείρισης. Η άλλη εργασία πρόβαλε την έρευνα του κ.Γκέρτση 
με τη συμμετοχή σπουδαστών και αποφοίτων του Κολεγίου στη 
χρήση ενός βιομηχανικού υποπροϊόντος, του υπολειμματικού, 
ανακυκλωμένου, χαρτοπολτού με σκοπό τη βελτίωση των εδαφών 
και την αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Αποτελέσματα 
των δύο ετών έχουν ήδη παρουσιαστεί σε δύο Διεθνή Συνέδρια 
(Πολωνία 2008 και Τσεχία 2009) και στο πρόσφατο Συνέδριο 
της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2010). Τα 
θετικά αποτελέσματα των προηγούμενων δύο ετών επέτρεψαν 
την ανανέωση της χρηματοδότησης του έργου από την εταιρεία 

ΜΕΛ για άλλα δύο έτη, με επέκταση των στόχων της έρευνας. 
Επίσης το ερευνητικό έργο χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής διατριβής του αποφοίτου του Κολεγίου, κ. Δαμιανού 
Δαμιανίδη στο University of Georgia (USA), με συνεπιβλέποντες 
καθηγητές τους Δρ. Γεώργιο Βελλίδη, Dr. Miguel Cabrera και 
τον Δρ. Γκέρτση. Επιπλέον, στα πλαίσια του ερευνητικού έργου, 
δημιουργήθηκε συνεργασία μεταξύ του Κολεγίου και του Dr. 
Vlado Licina, του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου.

Στο ίδιο συνέδριο ο Δρ. Ευάγγελος Βέργος, Διευθυντής 
Έρευνας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής, παρουσίασε 
την εργασία με τίτλο « Η Επίδραση της Εκπαίδευσης στην 
Ανταγωνιστικότητα της Αγροτικής Βιομηχανίας », με ευρήματα 
από μελέτες πεδίου που είχαν διενεργηθεί με χρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci. Η πρώτη 
προκύπτει από ένα πρόγραμμα βιοποικιλότητας στην Ουγγαρία, 
το οποίο συνδυάζει την προστασία μιας μοναδικής, τοπικής 
ράτσας βοοειδών με την αποκατάσταση των υγρότοπων και 
την αύξηση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού μέσω 
της ιχθυοκαλλιέργειας. Η άλλη μελέτη επικεντρώνεται στην 
ίδια την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και στην πρόσφατη, 
σημαντική επένδυση που έγινε στις εγκαταστάσεις της, και 
πιο συγκεκριμένα σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης 
Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, το οποίο 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα ανάπτυξη στα γαλακτοκομικά 
προϊόντα και για αύξηση των πωλήσεων.

Η τελευταία εργασία, η οποία προσφέρθηκε και ως παράδειγμα 
σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον 
εορτασμό του Πανεπιστημίου του Πλόβντιβ, ήταν το εκπαιδευτικό 
μοντέλο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ως προς τη 
βιωσιμότητα και τη συνεχή πρακτική καινοτομίας, στο πέρασμα 
των 106 χρόνων της ιστορίας της.

Η διεθνής Αγρο-επιχειρηματικότητα αποτελεί τον πυρήνα 
επικέντρωσης της έρευνας στο Κολέγιο Περρωτής. Σε αυτό το 
πλαίσιο ο Υποδιευθυντής Σπουδών κ. Κωνσταντίνος Ρότσιος 
συνεργάστηκε με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονία, 
κ. Γιάννη Χατζηδημητρίου σε μια εργασία για το 36ο Ετήσιο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Διεθνούς Ακαδημίας των Επιχειρήσεων 
στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το Δεκέμβριο. Η έρευνα του κ. 
Ρότσιου επικεντρώνεται στη μεταφορά γνώσης στις ελληνικές 
κοινοπρακτικές επιχειρήσεις. Ο κ. Ρότσιος γράφει, « Ένα από τα 
συμπεράσματα-κλειδιά είναι ότι η γνώση και η αποτελεσματική 
μάθηση είναι χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που οδηγούν σε 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα… Ο βαθμός στον οποίο οι εταιρείες 
θα επωφεληθούν από τις νέες διεθνείς τους συνεργασίες εξαρτάται 
σημαντικά από την ικανότητά τους να μεταδίδουν τη γνώση την 
οποία κατέχουν στους εταίρους τους.»

Προσαρμοσμένο από το άρθρο του Δρ. Πάνου Κανέλλη για το 
τεύχος Νοε/Δεκ 2010 της διμηνιαίας έκδοσης Business Partners του 
Αμερικανικού Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 
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Αφού διαβάσετε το τεύχος η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Περιοδική έκδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, 551 02, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-492-700, Fax: 2310-492-710,  
e-mail: info@afs.edu.gr, www.afs.edu.gr
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BPABEIO 2001

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Τάσος Αποστολίδης, Δώρα Αναστασιάδου, Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Ευάγγελος Βέργος, 
Ιωάννης Γκατζόλης, Αθανάσιος Γκέρτσης, Αθανάσιος Γιαμουστάρης, Ράνταλ Γουόρνερ, 
Μαρία Δέλιου, Κατερίνα Διάφα, Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, Δαμιάνα Κουτσομίχα, 
Φίλιππος Παπαδόπουλος, Μερόπη Παπαστεργίου, Γιάννης Πάτρας, 
Τζοάν Ράιντιγκ Μπελτέ, Κώστας Ρότσιος, Γιώργος Σταμπολίδης
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