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Προώθηση Δραστηριοτήτων στον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών



Καθώς προετοιμαζόμαστε για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς αναλογιζόμαστε τα  πρόσφατα επιτεύγματα της Σχολής 
μας για τα οποία είμαστε τόσο περήφανοι. Τους τελευταίους μήνες 
ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διοικητικές και εκπαιδευτικές 
λειτουργίες που αφορούν στο πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη του 
νέου «πράσινου» προγράμματος προσχολικής αγωγής. Παράλληλα, 
σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται και οι εργασίες ανακαίνισης του 
υπάρχοντος κτιρίου, όπου θα φιλοξενηθούν ο Παιδικός Σταθμός 
και το βιωματικό Νηπιαγωγείο μας.

Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός ότι φέτος παρατηρήθηκε 
μια σημαντική αύξηση στις αιτήσεις ενδιαφερομένων για το 
Δευτεροβάθμιο Πρόγραμμα. Η πλειονότητά τους μάλιστα με υψηλού 
βαθμού απολυτήριο. Η Σχολή δέχεται σε μικρή ποσοστιαία αναλογία 
και παιδιά από την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα οποία παρακολουθούν 
το ημερήσιο πρόγραμμα ως εξωτερικοί μαθητές. Και φυσικά, αμείωτο 
παραμένει το ενδιαφέρον από παιδιά που κατάγονται από διάφορα 
μέρη της Ελλάδος: από περιοχές κοντά στα βόρεια σύνορα μέχρι 
τα ανατολικά της Πελοποννήσου, αλλά και από απομακρυσμένα 
νησιά όπως η Αμοργός, η Κέα, η Λέσβος, η Σκόπελος, η Σύμη και 
η Θάσος. Στελέχη του Υπουργείου Παιδείας μας διαβεβαίωσαν 
ότι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή με τα επιτυχημένα καινοτόμα 
εκπαιδευτικά της προγράμματα αποτελεί γι’ αυτούς πρότυπο πάνω 
στο οποίο σκοπεύουν να βασιστούν για την αναδόμηση του εθνικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων, που αποτελεί άλλωστε βασικό συστατικό της οικονομίας της 
Ελλάδας και της βορειοανατολικής Ευρώπης, δημιουργήσαμε στο Κολέγιο Περρωτής τη νέα και πολύ ενδιαφέρουσα ειδικότητα 
της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Food Science and Technology). Κάνοντας χρήση των εξαιρετικών παραγωγικών 
μονάδων του εκπαιδευτικού μας αγροκτήματος για το πρακτικό κομμάτι της διδασκαλίας, προετοιμάζουμε τους σπουδαστές 
του Κολεγίου να ηγηθούν στον διαρκώς αναπτυσσόμενο αγροδιατροφικό τομέα διοικώντας επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
την καλλιέργεια, την παραγωγή και την προώθηση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων 
ζωικής προέλευσης. Από την άνοιξη του 2011 οι σπουδαστές του Κολεγίου ανέλαβαν ως κομμάτι της πρακτικής εκπαίδευσής 
τους τη διαχείριση του πρατηρίου προϊόντων της Σχολής, που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της. Μέσα σε αυτή την 
πρωτοβουλία αποφασίσθηκε εκτός από τα δικά μας προϊόντα – συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων: ελαφρύ γάλα 
και παραδοσιακά ζυμαρικά – να διατίθενται επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα, που παράγουν απόφοιτοί μας.

Είναι βέβαιο ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα θα συνεχιστεί. Τα σχέδια και οι αποφάσεις μας για το πώς θα συνεχίσουμε την 
αποστολή μας επηρεάζονται άμεσα από την οικονομική πραγματικότητα. Παρόλα αυτά όμως, αναθαρρούμε όταν ακούγονται 
σχόλια όπως αυτό που είπε πρόσφατα μια ηγετική φυσιογνωμία του επιχειρηματικού κόσμου που επισκέφτηκε τη Σχολή: 
«Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι μια ελπιδοφόρα ακτίνα μέσα στο μελαγχολικό τοπίο της Ελληνικής οικονομίας».

Η αυτοπεποίθησή μας, όμως, ενισχύεται και από την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλοι εσείς επιλέγοντας να ενισχύσετε 
το Ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών μας. Οι δωρεές σας μας βοηθάνε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά που το αξίζουν την 
εκπαίδευση που θα αλλάξει τις ζωές τους. Εκ μέρους όλων μας στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, σας ευχαριστώ όχι μόνο 
για το ενδιαφέρον σας για το μέλλον των μαθητών και σπουδαστών μας, αλλά και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να 
επαναβεβαιώσουμε τις αξίες στις οποίες έχουμε μείνει σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια της 107-ετούς πορείας μας.

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος
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Μήνυμα του Προέδρου

Ηγετική φυσιογνωμία του επιχειρηματικού 

κόσμου δήλωσε σε πρόσφατη επίσκεψή του 

στη Σχολή: «Η Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή είναι μία ελπιδοφόρα ακτίνα 
μέσα στο μελαγχολικό τοπίο της 
Ελληνικής οικονομίας»



Φέτος η Τελετή Αποφοίτησης του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος  και του 
Κολεγίου Περρωτής έλαβαν χώρα μαζί στις 24 Ιουνίου στην Πλατεία Μοσχαχλαΐδη, 
μπροστά από το κτίριο Princeton. Πολλοί επίσημοι καλεσμένοι, όπως και οι γονείς 
των τελειόφοιτων μαθητών και σπουδαστών μας, έδωσαν το παρόν για να τους 
τιμήσουν και να μοιραστούν μαζί τους αυτή την τόσο σημαντική στιγμή. Κεντρικός 
ομιλητής της Αποφοίτησης ήταν ο Δρ. Κορφιάτης, Πρύτανης του Stevens Institute 
of Technology των ΗΠΑ. 

Ο Δρ. Κορφιάτης θεωρείται ένας εξέχων Μηχανικός ενώ ταυτόχρονα είναι 
Καθηγητής και υπεύθυνος του Κέντρου Καινοτομίας στην Εκπαίδευση Επιστημών και 

Μηχανολογίας του Stevens Institute of Technology. Η παρουσία του σε μία τόσο σημαντική ημέρα για τη Σχολή, επισημοποίησε 
και μία νέα επιστημονική συνεργασία της Σχολής με το Stevens Institute of Technology που θα ξεκινήσει από τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά. Μέσω αυτής της συνεργασίας, καθηγητές στους τομείς των Επιστημών, των Μαθηματικών 
και της Γεωπονίας θα προετοιμάζονται για ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στο 
εγγύς μέλλον.

Επόμενο βήμα της Σχολής θα είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό να εκπαιδεύσει με τη σειρά 
του καθηγητές από άλλα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας, προκειμένου να εμπλουτιστεί η 
ποιότητα σπουδών και η πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών μαθημάτων. Όλα αυτά θα συμπέσουν 
με ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη της εκπαίδευσης των 
επιστημών στη χώρα μας. Τη συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων θα συντονίσει ο Διευθυντής του Τμήματος 
Έρευνας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Δρ. Βαγγέλης Βέργος, μαζί με τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών 
Θεμάτων, κ. Τάσο Απόστολίδη. 

Στην Τελετή Αποφοίτησης, μαθητές και σπουδαστές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
τους στη Σχολή και στο Κολέγιο Περρωτής βραβεύτηκαν από φυσικά πρόσωπα και εταιρίες. Μεταξύ 
των βραβείων που δόθηκαν τη βραδιά της αποφοίτησης ήταν κι αυτό της Ζυθοποιίας Μακεδονίας – 
Θράκης/ Μπύρα Βεργίνα η οποία προσέφερε βραβείο για τη συνέχιση των σπουδών της σπουδάστριας 
του Κολεγίου Περρωτής, Άννας Τιντζογλίδου, από την Πτολεμαΐδα. Επίσης, το ζεύγος Γιώργου & 
Μαριάννας Βιλδιρίδη, προσέφερε  ένα σημαντικό ποσό στους τελειόφοιτους μαθητές Κωνσταντίνα 
Γρηγοριάδου, Μαρία Κώττη, Αλέξανδρο Λυμπερόπουλο, Μάριο Κατσαντώνη και Όλγα Τιάλου, 
για παρακολούθηση σεμιναρίων. Το συμβολικά σημαντικότερο βραβείο της αποφοίτησης, το οποίο 
παρέδωσε τιμητικά ο Δρ. Κορφιάτης, ήταν το «παραδοσιακό» μοσχαράκι το οποίο και παρέλαβε ο 
τελειόφοιτος του ΕΠΑ.Λ. της Σχολής, Αναστάσιος Χατζηπαπαδόπουλος.

O Πρύτανης του Stevens Institute of Technology, Δρ. Γιώργος 
Π. Κορφιάτης, εγκαινιάζει με την παρουσία του στην Αποφοίτηση 
του 2011, τη συνεργασία μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων

Ο κ. Γιώργος Κορρές, ιδρυτής 
και Πρόεδρος της βραβευμένης και 
παγκοσμίου φήμης εταιρίας παραγωγής 
και διάθεσης προϊόντων, «Κορρές Φυσικά 
Προϊόντα» - ο οποίος απεικονίζεται εδώ 
στο κέντρο μαζί με μέλη της Επιτροπής 
Φίλων της Σχολής της Αθήνας – ήταν 
ομιλητής σε μία από τις επιτυχημένες 

διαλέξεις υψηλού επιπέδου που διοργάνωσε με δική της πρωτοβουλία η 
Επιτροπή, στο Πολιτισμικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου 
της Αθήνας. Η παρουσίαση του κ. Κορρέ είχε ως τίτλο: «Κορρές Φυσικά 
Προϊόντα και Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Δημιουργώντας ευκαιρίες για 
το μέλλον της Βιολογικής Γεωργίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων». Η 
εταιρία του κ. Κορρέ είναι εκπαιδευτικός συνεργάτης της Σχολής από το 
2008· μαθητές των Δευτεροβάθμιων Σχολείων συμμετέχουν στην οργανική 
καλλιέργεια του φυτού Echinacea Purpurea, σε έναν από τους εκπαιδευτικούς 
κήπους της Σχολής, σε συνεργασία με το ερευνητικό και αναπτυξιακό τμήμα 
της «Κορρές Φυσικά Προϊόντα». Σε προηγούμενη διοργάνωση λίγους 
μήνες πριν, πολύ ενδιαφέρουσα και ενημερωτική ήταν και η ομιλία της Δρ. 
Αντωνίας Τριχοπούλου με τίτλο: «Μεσογειακή Διατροφή και Ελληνικά 
Παραδοσιακά Προϊόντα». 

Μαθητές της Σχολής Παρακολουθούν Θερινά 
Ακαδημαϊκά Προγράμματα στις ΗΠΑ. Το Stevens 
Institute of Technology φιλοξένησε, στο χώρο του στο 
Hoboken, New Jersey, τους τελειοφοίτους της φετινής 
χρονιάς Όλγα Τσιοχάρη και Αντώνη Τσακμάκη, 
προκειμένου να παρακολουθήσουν το θερινό πρόγραμμα 
«Exploring Career Options in Engineering and Science”, 
ενώ οι Δήμητρα Χήνα, Μιχαέλα Ορφανίδου, Θεόδωρος 
Σαρόγλου, Δημήτρης Πασσαλίδης και Μαριάνθη 
Ταγγίλη, παρακολούθησαν το “Summer College for 
High School Students”, στο University of Mississippi. Ο 
Θεοδόσης Δημητρασόπουλος, μαθητής της Β’ Λυκείου 
της φετινής σχολικής χρονιάς, επελέγη να παρακολουθήσει 
το Camp Rising Sun, στην πόλη Rhinebeck, New York, 
συνεχίζοντας έτσι την παράδοση που έχει καθιερώσει ο 
Έφορος Seth Frank. O κ. Frank είναι και ο ίδιος απόφοιτος 
του φημισμένου αυτού διεθνούς προγράμματος ηγεσίας και 
χορηγός της συμμετοχής μαθητών της Σχολής σε αυτό. Ο 
Θεοδόσης τιμήθηκε και με άλλη διάκριση τη φετινή χρονιά, 
καθώς έκθεσή του πήρε το πρώτο βραβείο, ανάμεσα σε 
6.000 συμμετοχές μαθητών Λυκείου, στον ετήσιο εθνικό 
διαγωνισμό έκθεσης με θέμα «Μια φορά και ένα ζώο» που 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ταμείου 
Μέριμνας Ζώων (Greek Animal Welfare Fund).
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Η εισαγωγή της προσχολικής αγωγής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Σχολή το Σεπτέμβριο του 2011 βασίζεται στην πεποίθηση 
ότι για να εκπαιδεύσεις καινούργιες γενιές υγιών και υπεύθυνων νέων που σέβονται το περιβάλλον, πρέπει να τις προσεγγίσεις σε όσο 
το δυνατό μικρότερη ηλικία. Ο Παιδικός Σταθμός, ο οποίος με πληρότητα θέσεων ξεκινά τη λειτουργία του το φθινόπωρο, θα εστιάζει 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης και θα προσφέρει στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας ένα αναγκαίο 
εναλλακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2012 και λίγο αργότερα θα ακολουθήσει 
και η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου.

Ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο στεγάζονται σε ένα κτίριο 1.500μ2, το οποίο μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως κέντρο μαθημάτων βραχείας διάρκειας. Το ελκυστικό κτίριο, χτισμένο με κόκκινα τούβλα και 
περιστοιχισμένο από χώρο πρασίνου, έχει ανακαινιστεί με τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, ενώ έχουν εφαρμοστεί και 
βιοκλιματικές αρχές στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του. Ο κάτω όροφος περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων για παιχνίδι και ξεκούραση, γραφεία νηπιαγωγών και αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και μια μεγάλη κεντρική κουζίνα και 
τραπεζαρία ικανή να καλύψει τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών εστίασης για όλα τα προγράμματα της Σχολής. Ο εξωτερικός χώρος, που 
περιλαμβάνει και κήπους με βρώσιμα προϊόντα, παρέχει ένα ασφαλές και καταπράσινο περιβάλλον για υπαίθριο παιχνίδι, εξερεύνηση 
και ανακάλυψη.

Τα Πρώτα Βήματα στην Προσχολική Αγωγή
και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
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Η εταιρία αρχιτεκτόνων που είχε αναλάβει τον αρχικό σχεδιασμό του κτιρίου ήταν η Σέρογλου Ε. - Τζώνος - Π. Χόϊπελ - Γ. Χόϊπελ 
Ξ. Ο.Ε. Φέτος, η μελέτη και η επίβλεψη της ανακατασκευής του για τη δημιουργία παιδικού σταθμού – νηπιαγωγείου και χώρου εστίασης 
μαθητών, πραγματοποιήθηκε από την FPArchitects. Ο κ. Φώτης Παπαδόπουλος και η κα. Αργυρώ Κ. Μακρή εκπόνησαν την αρχιτεκτονική 
μελέτη ενώ την εκπόνηση στατικής μελέτης ανέλαβαν ο κ. Αντώνης Πέτρας και η κα Αθηνά Τσιγγέλη. Τέλος, η ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. 

Η επιχειρηματική και φιλανθρωπική κοινότητα ανταποκρίνονται θετικά στην πρόσφατη εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Σχολής μέσω 
της στήριξης του Παιδικού Σταθμού με χρηματικές δωρεές  αλλά και δωρεές σε είδος. Στους πρώτους από αυτούς τους δωρητές 
συγκαταλέγονται η Procter and Gamble Hellas Ltd., που έχει αναλάβει την αναδοχή της Περιβαλλοντικής Αίθουσας P & G, η Φιλόπτωχος 
Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, για μια αίθουσα που θα φέρει το όνομά της, το μέλος του Συμβουλίου των Εφόρων της Σχολής μας 
κ. Γεώργιος Μυλωνάς και η εταιρία του Alumil Α.Ε., που έχουν προσφέρει τα υλικά για την αντικατάσταση κουφωμάτων σε ολόκληρη την 
κατασκευή, η Ideal Standard A.E. με δωρεά για εξαρτήματα μπάνιου, η Θερμοστάλ Α.Ε.Β.Ε. που ανέλαβε την κατασκευή του συστήματος 
θέρμανσης, η Γεώργιος Ουγρίνης Ο.Ε. που δώρισε οικολογικά χρώματα και βερνίκια και η Isomat Α.Ε. με δωρεά της αδιάβροχης 
μεμβράνης που στηρίζει την καλλιεργούμενη βλάστηση σε μερικά τμήματα της σκεπής. Τέλος, η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
δώρισε ένα ολοκαίνουργιο λεωφορείο Anadolu Isuzu, σειράς Novo, 29 θέσεων, για τις ανάγκες της μεταφοράς μαθητών.
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Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας 
στους χορηγούς των πρόσφατων 
εκδηλώσεων της Σχολής

Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας, παίζουν 
καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία τους. Έτσι λοιπόν θα 
θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους χορηγούς 
για τις εξής εκδηλώσεις:

Στην εταιρία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την προσφορά 
των κρασιών σε όλες τις εκδηλώσεις μας.

Χορηγοί Μέρας Μαγιού: Omnilingua Worldwide, Hellenic 
Farming - Ντομάτες Lucia, Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη, 
Ι.Ε.Κ. Hotelia, Βιβλιοπωλεία Ιανός, Coca-Cola – 3E, Μπύρα 
Βεργίνα, Μυσταγωγία Catering, Δήμος Χορτιάτη – Πυλαίας, 
Crazy Holidays, Ήπειρος, Σχολή Χορού Dance Stage, 
Ε. Τσάνταλης Α.Ε., Κονσερβοποιία Β. Αιγαίου Α.Β.Β.Ε., 
Ζαχαροπλαστεία Αβέρωφ, Ράλλου Ψωμί και Καφές, Sprint 

Α.Ε., Access Α.Ε., Αφοί Μενεξόπουλοι, Optima Α.Ε., 
Condito Α.Ε.Β.Ε., Hellasod, Ηχητικές Εγκαταστάσεις 
Ηρακλής Γκίκας.

Χορηγοί Διαγωνισμού Φασολάδας: Ελληνικά Πετρέλαια, 
Coca-Cola – 3E, Μπύρα Βεργίνα, The Nuts Store - Αφοι 
Μενεξόπουλοι, και Λάχτα – Σκηνοθετικές Εφαρμογές, 
Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη, Φυτώρια Νικολαΐδη.

Χορηγοί Χορού Κάτω από τ’ Άστρα: Omnilingua 
Worldwide (Μέγας Χορηγός), Domotel – Les Lazaristes, 
Marfin - Egnatia Bank, Ελληνικά Πετρέλαια, Λάχτα – 
Σκηνοθετικές Εφαρμογές, Coca-Cola – 3E, Μπύρα Βεργίνα, 
Φυτώρια Νικολαΐδη, ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.

Για το Χορό Κάτω από τ’ Άστρα και το Διαγωνισμό 
Φασολάδας, Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν:
www.aggelioforos.gr, Close Up, Μακεδονία TV. 

Για τη Μέρα Μαγιού, χορηγός επικοινωνίας ήταν
η Καθημερινή.

Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις προς Υποστήριξη
του Ετησίου Προγράμματος Υποτροφιών

Διαγωνισμός Φασολάδας
1. Από αριστερά, οι κ.κ. Μαριάννα Βιλδιρίδη, Χρύσα Κονιόρδου, Μαρία Διαλυνά και Ειρήνη Μενεξοπούλου.  2. Μαθήτριες της Σχολής 
προσφέρουν ρακόμελο στους καλεσμένους.  3. Οι νικητές από αριστερά: ο κ. Κώστας Χίρτογλου στην 3η θέση, η κα Μαίρη Ευθυμιάδου, 
εκπρόσωπος του Ασύλου του Παιδιού που πήρε τη 2η θέση και η κα Μαίρη Χατζηγιαννάκη που η φασολάδα της τής χάρισε την 1η θέση. 

1 2 3

Χορός Κάτω από τ' Άστρα
1. Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Σχολής, ο κ. Κώστας Κράββας, απόφοιτος της Σχολής 
(τάξη του 1991) και Mέγας Χορηγός της εκδήλωσης μέσω της εταιρίας Omnilingua Worldwide, μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία Κράββα, ο κ. 
Αθανάσιος Κακαμπέκας και η σύζυγός του Αγγελική, ο Πρόεδρος της Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης.  2. Οι κ.κ. Δέσποινα Δαμπανάση 
και Ξανθή Καρέζη, της εταιρίας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., χορηγού της εκδήλωσης.  3. Ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, η κα Ειρήνη 
Μενεξοπούλου, η κα Σοφία Κολοβού, της Marfin Egnatia Bank, χορηγού της εκδήλωσης, η κα Joann Ryding Μπελτέ, αντιπρόεδρος 
της Σχολής, ο Δρ. Πάνος Κανέλλης.  4. Παρθενόπη Βέργου και Ευάγγελος Βέργος.  5. Ο κ. Θύμης Ευθυμιάδης, η κα Ειρήνη 
Μενεξοπούλου και η κα Κατερίνα Γκράτσιου.  6. Η κα Μάρα Ταμπάκη του περιοδικού GLOW και ο κ. Κωνσταντίνος Ζύγρας.

1 2 3

4 5 6
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Εκπληκτικός καιρός, εκατοντάδες μαθητών και εθελοντών του προσωπικού της Σχολής και η αψεγάδιαστη οργάνωση 
ενορχηστρωμένη από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Θεμάτων, κ. Τάσο Απόστολίδη, ήταν η συνταγή της επιτυχίας για τη φετινή 
«Μέρα Μαγιού», στις 8 του Μάη. Η ολοήμερη αυτή εκδήλωση έφερε στους χώρους της Σχολής 6.000 επισκέπτες από την 
πόλη της Θεσσαλονίκης και τα περίχωρα, οι οποίοι διασκέδασαν στους καταπράσινους χώρους της Σχολής που ήταν ιδιαίτερα 
«ζωντανοί» από δραστηριότητες. Όσοι επισκέφτηκαν τη Σχολή εκείνη την ήμερα έμαθαν από πρώτο χέρι για τα εκπαιδευτικά της 
προγράμματα που ξεκινούν από Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο, περνούν σε Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και καταλήγουν στην 
Τριτοβάθμια του Κολεγίου Περρωτής και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Η ημέρα ήταν γεμάτη από διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και παρουσιάσεις: face painting, και άλλες δημιουργικές 
δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους, μία περιοχή στην οποία τα παιδιά και οι μεγάλοι μπορούσαν να δουν χαρακτηριστικά 
οικόσιτα ζώα ενός ελληνικού αγροτικού σπιτικού (πρόβατα, κατσίκες, κότες και αγελάδες), μία λαϊκή αγορά με τα τελευταία 
προϊόντα του εκπαιδευτικού αγροκτήματος της Σχολής, αλλά και αυτά των αποφοίτων της, παραδοσιακούς χορούς από σχολικές 
ομάδες της ευρύτερης περιοχής, ορχήστρες και μπάντες, μαθήματα χορών, ιππασία, πέταγμα χαρταετού, μία έκθεση οικολογικών 
αυτοκινήτων αλλά και καλοδιατηρημένων αντικών, και τέλος πεντανόστιμα φαγητά προετοιμασμένα από φίλους και δωρητές της 
Σχολής. Η μαγευτική αυτή εκδήλωση έγινε πραγματικότητα χάρη στις χορηγίες τοπικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών των αποφοίτων της Σχολής.

Ανάμεσα στο πλήθος των καλεσμένων της «Μέρας Μαγιού» ξεχώρισε ο 93χρονος 
απόφοιτος της Σχολής, κ. Κωνσταντίνος Κοντόπουλος, ο οποίος απόλαυσε μαζί 
με την κόρη, την εγγονή και τα δυο δισέγγονά του την εκδήλωση του σχολείου 
στο οποίο είχε περάσει τα μαθητικά του χρόνια. Ο κ. Κοντόπουλος αναπόλησε τα 
χρόνια που πέρασε στη Σχολή, από το 1936 έως το 1940, και πιο συγκεκριμένα τα 
γεωργικά έργα στα χωράφια της Σχολής και τα μαθήματα αγγλικών τα απογεύματα 
κάθε Κυριακής. Τα αγγλικά του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα, αφού βοήθησε ως 
μεταφραστής των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Κρήτη κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Με τις γνώσεις δε και την πρακτική τεχνογνωσία που απέκτησε στη Σχολή, 
αυτός όπως και πολλοί συμμαθητές του, επιλέχθηκαν να εργαστούν στην Υπηρεσία 

Εγγείων Βελτιώσεων Βορείου Ελλάδος η οποία κατασκεύασε κανάλια και υποδομές άρδευσης που αποδείχθηκαν ζωτικής σημασίας 
στον μεταπολεμικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας.

Η Σχολή χαρίζει μία ÇΜέρα ΜαγιούÈ στους φίλους της Θεσσαλονίκης
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Με την πρωτοβουλία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Συλλόγου Φίλων της Σχολής, δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την ενημέρωση υψηλόβαθμων 
στελεχών του κλάδου τροφίμων και ποτών. Σκοπός αυτών ήταν η 
ενημέρωση των παρευρισκομένων για τους καινούριους στόχους 
αλλά και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής και του 
Κολεγίου Περρωτής· προγράμματα που έχουν άμεση σχέση με 
τον τομέα τροφίμων και ποτών και έχουν ως στόχο τη σωστή 
κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου και την 
εν κατακλείδι καθολική ανάπτυξή του.

Στην Αθήνα, η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 
στα κεντρικά γραφεία της αλυσίδας ΜΕΤΡΟ, στη Μεταμόρφωση, 
και διοργανώθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Παντελή Παντελιάδη, 
Χρήστο Φώλια και Σπύρο Δεσύλλα. Κατά τη διάρκεια της 
ενημέρωσης παρουσιάστηκε στο πλήθος των επαγγελματιών 
του κλάδου το όραμα για το μέλλον του Ιδρύματος καθώς και 
για νέες πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας. Εκτενής αναφορά 

δε, έγινε στη νέα ειδικότητα της Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Κολεγίου Περρωτής που θα είναι διαθέσιμη από 
το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους χώρους της 
Σχολής στη Θεσσαλονίκη, στις 2 Ιουνίου, και οργανώθηκε από το 
Σύλλογο Φίλων της Σχολής με πρωτοβουλία του κ. Κωνσταντίνου 
Κωνσταντινίδη. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το Κολέγιο 
Περρωτής και τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, ενώ αργότερα 
συμμετείχαν σε ένα δείπνο που συμπεριλάμβανε προϊόντα του 
εκπαιδευτικού αγροκτήματος και των μαθημάτων ενηλίκων της 
Σχολής, στον υπαίθριο χώρο της τραπεζαρίας της Σπουδαστικής 
Εστίας «Αλίκη Περρωτή». Ο κ. Αλέξανδρος Στρατάκης Διευθύνων 
Σύμβουλος της U&S Unismack A.B.E.E., είχε να πει: «Τέτοιες 
προσπάθειες αποκτούν εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα 
βοηθούν εταιρίες του κλάδου μας για την ανεύρεση αξιόλογων 
επαγγελματιών με πολύ καλές γνώσεις και εμπειρίες».

Το πρατήριο προϊόντων της Σχολής, στο οποίο μέχρι τώρα κάτοικοι, επισκέπτες 
αλλά και το κοινό της Θεσσαλονίκης μπορούσαν να βρουν γάλα, αυγά και γαλοπούλες 
τα Χριστούγεννα (όλα προϊόντα του εκπαιδευτικού μας αγροκτήματος), λειτουργεί 
πλέον υπό «νέα σπουδαστική διεύθυνση». Στο πλαίσιο της αναπόσπαστης από το 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Κολεγίου Περρωτής πρακτικής άσκησης, οι σπουδαστές 
μας έχουν αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει το πρατήριο και προωθούν τα 
προϊόντα της Σχολής σε ένα ευρύτερο κοινό 
που πιστεύουν πως μπορεί να εξελιχθεί σε 
μία βάση από πιστούς πελάτες. 

Οι σπουδαστές μας έχουν εφοδιάσει 
τα ράφια και τα ψυγεία του χώρου, που 

στεγάζεται στο κτίριο της Διοίκησης της Σχολής (το κτίριο Rochester), με νέα προϊόντα 
από το εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής – ελαφρύ γάλα 1,5%, και παραδοσιακό 
τραχανά και χυλοπίτες. Νωπά κοτόπουλα αλλά και προϊόντα από κοτόπουλο (όπως 
σνίτσελ και το δημοφιλές, πεντανόστιμο μπιφτέκι) είναι διαθέσιμα εποχιακά από μία άλλη 
επιχείρηση σπουδαστών του Κολεγίου Περρωτής, την «Koto Fresca». Επίσης, με μία σειρά 
συνεργασιών που πιθανότατα θα αναπτυχθούν ραγδαία, απόφοιτοι της Σχολής διαθέτουν και 
αυτοί τα βιολογικά προϊόντα τους προς πώληση στο πρατήριο προϊόντων. Η πρώτη σειρά 
πλήρως βιολογικών προϊόντων είναι από τον Πάγκαλο Καζάκη (τάξη του 1992) και την 
οικογενειακή του επιχείρηση «Αμπελόφυλλα της Μαριάνας» στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής 
που διαθέτει κατεψυγμένα ντολμαδάκια, ψητές μελιτζάνες, χειροποίητες τυρόπιτες, ελιές, 
μαρμελάδες και άλλα. Από απόφοιτους της Σχολής, όπως ο Κομνηνός Μπύρος (τάξη 
του 1990) και ο Γιάννης Μπέκας (τάξη του 1991), το πρατήριο προμηθεύεται επίσης και 
οργανικές σάλτσες για ζυμαρικά, προϊόντα φούρνου, βούτυρο, γιαούρτι και επιδόρπια 
φτιαγμένα από βουβαλίσιο γάλα.

Η Σχολή Βάζει Στόχο την Ανάπτυξη του Ελληνικού Κλάδου
Τροφίμων και Ποτών

Το Πρατήριο Προϊόντων της Σχολής υπό ÇΝέα ΔιοίκησηÈ

Πτυχιακές εργασίες που ξεχώρισαν 
Από τα πιο απαιτητικά σημεία του ακαδημαϊκού προγράμματος του Κολεγίου Περρωτής είναι οι πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων. 
Η εκπόνηση των πτυχιακών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του BSc (Hons) πτυχίου τους, ενώ ταυτόχρονα οι εργασίες 
πρέπει να είναι και άξιες δημοσίευσης. Φέτος, ανάμεσα σε πολλά εξαιρετικά δείγματα άριστης έρευνας από τους σπουδαστές του 
Κολεγίου Περρωτής, τρεις ήταν αυτές που ξεχώρισαν: «Η σημασία της Εξωτερικής Ανάθεσης (Outsourcing) Υπηρεσιών Logistics 
στην Αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων: Τα παραδείγματα της Colgate και Palmolive»· από την Aliona Grigorenko που θα 
δημοσιευτεί ως κεφάλαιο βιβλίου, «Τα Κίνητρα των Ελλήνων Καταναλωτών Βιολογικών Τροφίμων»· από τη Stela Cazacu, και 
«Μία Μελέτη Εμπειρικής Διερεύνησης της Ελληνικής Συμπεριφοράς Προς το Φαγητό εκτός Σπιτιού με Χρήση του Μοντέλου 
“Customer Meal Experience”»· από την Elena Radu.
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Παρακαλώ περιγράψτε μας την πορεία 
και τα ενδιαφέροντά σας.
 Ολοκλήρωσα τις πανεπιστημιακές 
μου σπουδές στη Βρετανία, με πτυχίο 
στα Οικονομικά από το London School 
of Economics, μεταπτυχιακό στις Διεθνείς 
Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Sussex 
και διδακτορικό στην έδρα Διεθνούς Ιστορίας 
Stevenson, πάλι στο London School of 
Economics. Μετά την επιστροφή μου 
στην Ελλάδα ενεργοποιήθηκα τόσο στο 
ακαδημαϊκό όσο και στο επιχειρηματικό 
πεδ ίο ,  ε νεργών τας  με  βάση  τη ν 
πεποίθησή μου ότι η ακαδημαϊκή γνώση 
και η πραγματική οικονομία πρέπει να 
βρίσκονται σε ένα συνεχή διάλογο. 
Αυτή η πεποίθηση αντικατοπτρίστηκε στο 
παρελθόν στον ρόλο μου ως συμβούλου 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος στον σχεδιασμό ενός κοινού με 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προγράμματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στελεχών, 
ενώ σήμερα καθοδηγεί τις πράξεις μου 
στην προετοιμασία για το νέο πρόγραμμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο 
Κολέγιο Περρωτής. 

Τι ακριβώς είναι η Επιστήμη και 
Τεχνολογία Τροφίμων;
 Η Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων 
είναι ένα πεδίο γνώσης που αναπτύσσεται 
ταχύτατα και εντάσσεται στον ευρύτερο 
κλάδο των επιστημών ζωής· αφορά δε την 
μελέτη της φύσης των τροφίμων, των αρχών 
της ασφαλούς παραγωγής, επεξεργασίας και 
συντήρησής τους με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της διατροφικής τους αξίας. Οι φοιτητές 
επικεντρώνονται αρχικά στη βιολογία, τη 
χημεία, τη φυσική και τα μαθηματικά, και 
στη συνέχεια αποκτούν γνώσεις σχετικά με 
τη διατροφή, την επεξεργασία τροφίμων, 
τη συμπεριφορά των καταναλωτών και το 
ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο 
που διέπει τη λειτουργία του κλάδου. Από 
πλευράς δεξιοτήτων, το πρόγραμμα καλύπτει 
τόσο το επιστημονικό, εργαστηριακό κομμάτι, 
όσο και την παραγωγή και τις δεξιότητες 
μάνατζμεντ.       

Ποια είναι τα δυνατά σημεία του 
προγράμματος σπουδών της Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Κολέγιο 
Περρωτής; 
 Μετά από εκτενή έρευνα και συγκριτική 
ανάλυση των προγραμμάτων διαφόρων 
πανεπιστημίων, καταλήξαμε στο πρόγραμμα 
σπουδών του University of Wales Institute, 
Cardiff, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες 
της ελληνικής αγοράς για στελέχη που 
συνδυάζουν τόσο επιστημονικές όσο και 
παραγωγικές ικανότητες. Η ειδοποιός 
διαφορά στην περίπτωση του Κολεγίου 
Περρωτής είναι η στενή επαφή μεταξύ 
φοιτητών και καθηγητών που προέρχονται 
από τους διαφορετικούς κλάδους της 
Γεωργίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων  
και της Τεχνολογίας Τροφίμων. Πιστεύουμε 
ότι μόνο μέσα από την όσμωση των 
διαφορετικών ιδεών που πηγάζουν από 
τα τρία αυτά πεδία μπορείς να αναδείξεις 
απόφοιτους με πολυδιάστατες δεξιότητες 
που απαιτεί σήμερα η αγορά εργασίας.     

Σε ποιο βαθμό οι εγκαταστάσεις της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και 
του Κολεγίου Περρωτής προσφέρουν 
κάτι το ξεχωριστό στο πρόγραμμα 
αυτό; 
 Η μοναδικότητα της εκπαιδευτικής 
πρότασης του Κολεγίου Περρωτής βασίζεται 
στη συνεργασία του με το εκπαιδευτικό 
αγρόκτημα. Τη ναυαρχίδα της συνεργασίας 
αυτής αποτελεί η διδασκαλία και έρευνα 
που διεξάγεται  στην υπερσύγχρονη 
γαλακτοκομική μονάδα και τα επιστημονικά 
της εργαστήρια, όπου αναπτύσσονται νέα 
προϊόντα.    
 Αξίζει επίσης να αναφερθούμε εδώ 
και στο εκπαιδευτικό πτηνοτροφείο του 
αγροκτήματος που αξιοποιε ί ται  από 
το Κολέγιο στο πλαίσιο της βιωματικής 
μαθησιακής φιλοσοφίας μας. Ομάδες 
φοιτητών του κολεγίου αναλαμβάνουν την 
εκτροφή και επεξεργασία κοτόπουλων 
κρεατοπαραγωγής. Η διαδικασία αυτή 
είναι πολυεπίπεδη και καλύπτει από την 
επιστημονική παρακολούθηση  παραγόντων 
που επηρεάζουν την ασφάλεια και διατροφική 
αξία των τροφίμων, μέχρι την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας – 
όπως τα σνίτσελ και τα μπιφτέκια κοτόπουλου 
– την τιμολόγηση, την προώθηση, τη διανομή 
και την πώληση των προϊόντων.   
   

Ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς 
εργασίας που καλύπτονται από ένα 
πτυχίο στην Επιστήμη και Τεχνολογία 
Τροφίμων; 
 Οι ιδιαιτερότητες των αγορών της 
Ελλάδας κα ι  της Νοτ ιοανατολ ικής 
Ευρώπης προκύπτουν από το γεγονός ότι 
οι περισσότερες επιχειρήσεις επεξεργασίας 
τροφίμων είναι μικρές ή μεσαίες· ως εκ 
τούτου δεν αντέχουν οικονομικά το 
κόστος πρόσληψης ενός εξειδικευμένου 
επιστήμονα που δεν συνεισφέρει άμεσα 
στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που 
χρειάζονται είναι υπεύθυνους παραγωγής 
με επιστημονική γνώση και δεξιότητες που 
μπορούν να καλύψουν ένα εύρος θεμάτων, 
από εργαστηριακές αναλύσεις μέχρι θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας, ανάπτυξης νέων 
προϊόντων, νομοθεσίας εξαγωγικών 
προορισμών και λοιπά. Ένας απόφοιτος του 
Κολεγίου Περρωτής με επιστημονική γνώση 
και κατανόηση των τοπικών αναγκών, θα είναι 
σε θέση να πειραματιστεί με καλλιέργειες 
και να δημιουργήσει ανταγωνιστικά προϊόντα 
που δεν αντιγράφονται εύκολα.   

Ποιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί είναι οι 
ανταγωνιστές του Κολεγίου Περρωτής σε 
σχέση με το νέο πρόγραμμα Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων;
 Στον Ελλαδικό χώρο,  ο ι  μόνο ι 
ανταγωνιστές είναι τα A.E.I. και τα T.E.Ι. 
Τα A.E.I. προσφέρουν την Επιστήμη 
Τροφίμων σαν ειδικότητα που ξεκινά στο 
τρίτο έτος σπουδών, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούν εξειδικευμένους επιστήμονες, 
παραδε ίγματος χάρ ιν  χημ ικούς με 
εξειδίκευση στα τρόφιμα. Οι απόφοιτοι 
των Τ.Ε.Ι., από την άλλη πλευρά, είναι 
τεχνολόγοι τροφίμων που έχουν μεν επαφή 
με τις παραγωγικές διαδικασίες αλλά 
περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις. 

Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα αποτελεί 
προάγγελο νέων ειδικοτήτων στο 
Κολέγιο Περρωτής; 
 Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
η φυσική εξέλιξη θα ήταν η εισαγωγή της 
Ειδικότητας του Διατροφολόγου. Στρατηγικός 
στόχος του Κολεγίου Περρωτής είναι να 
συνεισφέρει στην ανάδειξη του ονόματος 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε 
διαπρεπή χορηγό υπηρεσιών και προϊόντων 
υψηλών  προδιαγραφών σε όλα τα στάδια 
της τροφικής αλυσίδας «από το χωράφι στο 
ράφι».

Μια συνέντευξη με το Διευθυντή Σπουδών Δρα Φίλιππο Παπαδόπουλο, τωρινό κάτοχο της Καθηγεσίας Αθηνούλας Α. Μαρτίνου

στο Κολέγιο Περρωτής.

Νέο Πρόγραμμα στο Κολέγιο Περρωτής: 
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
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Τρεις πρόσφατοι απόφοιτοι πανεπιστημίων των 
ΗΠΑ οι οποίοι εργάστηκαν ως ασκούμενοι 
στη Σχολή κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2010-
11 μοιράζονται τις εμπειρίες που έζησαν 
κατά τη διαμονή τους στις μαθητικές εστίες, 
διδάσκοντας την αγγλική γλώσσα αλλά και 
φέρνοντας τους μαθητές των Δευτεροβάθμιων 
Σχολείων της Σχολής σε επαφή με την 
αμερικανική κουλτούρα.

Η Carrie Rosenblum, είναι από το West 
Hartford του Connecticut και είναι 
κάτοχος πτυχίου Περιβαλλοντικών 
Επιστημών και Γεωγραφίας από το 
Dartmouth College. 

«Είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με το 
αθλητικό πρόγραμμα της Σχολής αρκετά, κυρίως 
ως προπονήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου των 
κοριτσιών του Λυκείου. Βρέθηκα, μια όμορφη 
φθινοπωρινή ημέρα, να περιμένω αγχωμένη 
στο γήπεδο με μία σφυρίχτρα περασμένη στο 
λαιμό μου και μία λίστα με ασκήσεις στα χέρια 
μου. Ήταν όντως πρόκληση να προπονείς 
κορίτσια που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στη 
ζωή τους ποδόσφαιρο, ειδικά αν σκεφτούμε 
πως υπήρχε στη μέση και το εμπόδιο της 
ξένης γλώσσας στην επικοινωνία. Γενικότερα, 
η έλλειψη της κουλτούρας του γυναικείου 
αθλητισμού στην Ελλάδα, ήταν κάτι που 
δεν μπορούσα να καταλάβω εύκολα. Παρά 
τις δυσκολίες αυτές όμως, η ικανοποίηση 
που αισθάνθηκα προπονώντας την ομάδα 
ποδοσφαίρου των κοριτσιών δε συγκρίνεται 
με καμίας άλλης εμπειρίας μου στη Σχολή. 
Μέσα σε ένα χρόνο, καταφέραμε μαζί με τα 
κορίτσια να καταλήξουμε από την τελευταία 
θέση στο πρώτο σχολικό τουρνουά να είμαστε 
οι αήττητες πρωταθλήτριες του τουρνουά 
που διοργάνωσε η Σχολή! Όταν διέκρινα τη 
χαρά και την περηφάνια στα πρόσωπα των 
κοριτσιών μου, μετά από αυτή τη νίκη, ήταν 
μία ανεκτίμητη στιγμή για μένα· καμία από 
αυτές δεν είχε κερδίσει σε κάποιο τουρνουά 
στο παρελθόν και γι’ αυτές ήταν πολύ μεγάλη 
υπόθεση. Για αυτό το λόγο άλλωστε, ακόμα 
και όταν έφυγαν από τη Σχολή για μια βόλτα 
στη πόλη, φορούσαν περήφανα όλη την ημέρα 
τα χρυσά μετάλλιά τους. Όπως τα κορίτσια της 
ομάδας, έτσι και εγώ, καταφέραμε κάτι που 
δεν είχαμε ονειρευτεί ποτέ ότι θα μπορούσαμε 
να κάνουμε.» 

Η Kate Peterson είναι από το Bozeman 
της Montana και έχει πτυχίο στην Αγγλική 
Φιλολογία από το Linfield College κοντά 
στο Portland του Oregon. 

«Τοποθετήθηκα ως βοηθός διδασκαλίας 
της αγγλικής γλώσσας στην Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή, από το Ίδρυμα Fulbright 
στην Ελλάδα. Εκτός από όσα είχα διαβάσει στο 
Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, το μόνο 
που ήξερα ήταν ότι η οικονομική κρίση ήταν 
σε πλήρη εξέλιξη στην Ελλάδα. Κατά τη 
διάρκεια της πρώτης ημέρας της διδασκαλίας 
με μαθητές που είχαν ένα μέσο επίπεδο 
αγγλικών, είχα υπερεκτιμήσει το επίπεδο 
των ικανοτήτων τους, έτσι πιθανότατα είχαν 
καταλάβει μόνο 10 με 20% όσων τους έλεγα. 
Τα πράγματα καλυτέρευσαν σύντομα. Έμαθα 
πώς να επικοινωνώ με παιδιά που τα Αγγλικά 
δεν είναι η πρώτη τους γλώσσα, έμαθαν και 
εκείνοι πως να επικοινωνούν μαζί μου και είχα 
την πραγματικά ξεχωριστή ευχαρίστηση να δω 
μερικούς από τους μαθητές που είχα στην 
τάξη μου, να κάνουν μία τρομακτικά μεγάλη 
πρόοδο στα αγγλικά τους στο υπόλοιπο της 
χρονιάς. Τολμώ να πω ότι έμαθα από αυτούς 
όσο έμαθαν και εκείνοι από μένα.

Στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους, είχα την ευκαιρία να σχεδιάσω και 
να διδάξω μία σειρά από μαθήματα για 
ερευνητικές εργασίες Αμερικανικού τύπου 
σε μαθητές Β’Λυκείου. Είχα την εξαιρετική 
υποστήριξη ενός εκ των καθηγητών αγγλικών 
της Σχολής, όταν την χρειαζόμουν, αλλά κατά 
τα άλλα οργάνωσα τα μαθήματα, δίδαξα τις 
τάξεις, και έδειξα στους μαθητές πώς να 
γράψουν δύο πεντασέλιδες ερευνητικές 
εργασίες μόνοι τους. Τέλος, μία από τις πιο 
εντυπωσιακές δραστηριότητες που είδα στη 
Σχολή ήταν το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών. 
Έχοντας η ίδια αγωνιστεί σε διαγωνισμούς 
Ομιλίας και Συζήτησης για 8 χρόνια, ήταν 
μία απόλαυση να βοηθήσω τους μαθητές 
μου να προετοιμάσουν τις ομιλίες τους. Την 
μεγάλη μέρα όμως, σοκαρίστηκα! Εκατοντάδες 
μαθητές από σχολεία της περιοχής ήρθαν 
εθελοντικά το Σαββατοκύριακο να συναντηθούν 
και να μιλήσουν στα αγγλικά για τις διεθνείς 
σχέσεις, την οικονομία και την πολιτική! Πολλά 
σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν 
στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, άλλα όταν 
ακούς παιδιά που η πρώτη τους γλώσσα δεν 

είναι τα αγγλικά να κάνουν το ίδιο πράγμα, 
είναι δύο φορές πιο εντυπωσιακό. Όταν έφυγα, 
μπορώ να πω, ότι ήμουν πολύ περήφανη για 
τους μαθητές μας!» 

 
Ο Micah Smith μεγάλωσε σε μία μικρή 
φάρμα έξω από το Berea στο Kentucky 
και έχει πτυχίο Μαθηματικών από το 
Berea College.

«Ενώ δ ίδασκα κα ι  συνομιλούσα 
με μαθητές που τους χαρακτήριζε διαφορετικό 
υπόβαθρο, μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω 
πολλά για τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τη 
συμπεριφορά και τα έθιμα που έχουν κεντρική 
σημασία για τον πολιτισμό τους. Προσπάθησα 
να βυθιστώ στη νοοτροπία τους και να φερθώ 
με τρόπο που θα να αντανακλούσε τις αξίες 
της Σχολής. Αυτές είναι οι εντυπώσεις που 
πραγματικά ξεχωρίζουν για μένα: οι επισκέψεις 
στους τόπους κατοικίας των παιδιών, που 
έμαθα πώς να μαγειρεύω παραδοσιακά φαγητά 
από τους μαθητές μου και τις μητέρες τους, το 
ότι έμαθα στους μαθητές μου πώς να βάφουν 
δεμένα μπλουζάκια (που τυχαίνει να είναι και 
μία από τις αγαπημένες μου δραστηριότητες 
για νέους),  το ότι τους έδειξα πως να παίζουν 
baseball και kickball και ότι δοκίμαζα νέες 
ιδέες στις τάξεις των αγγλικών μου. 

Ήταν μία φανταστική εμπειρία για μένα 
να γνωρίσω για έναν ολόκληρο χρόνο 
την ποικιλομορφία, τον πολιτισμό, και τη 
ζεστασιά της Ελλάδας και των ανθρώπων 
της. Νομίζω ότι μιλάω και εκ μέρους όλων 
των ασκούμενων στη  Σχολή,  ό ταν 
περιγραφώ τους μαθητές και τις οικογένειές τους 
χρησιμοποιώντας λέξεις που σημαίνουν τόσα 
πολλά για μένα:

«Μερικοί άνθρωποι έρχονται και φεύγουν 
γρήγορα από τη ζωή μας. Μερικοί άνθρωποι 
κάνουν τις ψυχές μας να χορεύουν. Μας ξυπνούν 
σε μια νέα αντίληψη με τον φευγαλέο ψίθυρο 
της σοφίας τους. Μερικοί άνθρωποι κάνουν τον 
ουρανό πιο όμορφο για να κοιτάς. Μένουν στη 
ζωή μας για λίγο, αφήνουν ίχνη στις καρδιές 
μας, και δεν είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι.»

Carrie, Kate, Micah: Με δικά τους λόγια
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Οι συμμετέχοντες στο Greek Summer 2011 φιλοξενήθηκαν από οικογένειες στο πανέμορφο χωριό 
Νέα Γωνιά στη Χαλκιδική, συνεχίζοντας έτσι την 40ετή και πλέον παράδοση του δημοφιλούς προγράμματος 
πολιτισμικών ανταλλαγών που διοργανώνει κάθε χρόνο η Σχολή.  Οι Αμερικανοί έφηβοι, ως ανταπόδοση 
της φιλοξενίας των κατοίκων του χωριού, δημιούργησαν ένα πάρκο και χώρο ανάπαυσης γύρω από την 
παλιά βρύση, ένα ιστορικό πέτρινο χτίσμα κοντά στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην πλατεία του χωριού, 
με στόχο να παρέχουν στους κατοίκους και τους επισκέπτες ένα μέρος αναψυχής. 

Η συνεισφορά του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Γωνιάς, κ. Μίλτου Χαρένη, αποφοίτου της 
Σχολής (τάξη του 1989), ήταν καταλυτική για την επιτυχία του φετινού προγράμματος. Ο Πρόεδρος είχε 
σημαντική υποστήριξη από μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου και του γυναικείου αγροτικού συνεταιρισμού 
«Γωνιάτισσες», που συμμετέχουν σε παραστάσεις παραδοσιακών χορών και φτιάχνουν παραδοσιακά φαγητά 
από την Ανατολική Θράκη, από όπου κατάγεται και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιοχής.

Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της εμπειρίας στη Νέα Γωνιά 
ήταν οι δραστηριότητες προετοιμασίας φαγητού και φροντίδας του 
αγροκτήματος στο κτήμα και τους αμπελώνες της εταιρίας «Τα 
αμπελόφυλλα της Μαριάννας», όπου η Μαριάννα Καζάκη και η 
οικογένειά της παράγουν οργανικά προϊόντα όπως έτοιμα προς 
κατανάλωση ντολμαδάκια, πετιμέζι, μαρμελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, ψητές μελιτζάνες κ.α. Ένας από τους δύο γιους της, ο 
Πάγκαλος, είναι απόφοιτος της Σχολής (τάξη του 1992) και αυτή τη 
στιγμή θητεύει ως Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών 
Βορείου Ελλάδας. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το 
Κολέγιο Περρωτής, πραγματοποίησε ημερίδα για τα περίπου 100 
μέλη της Σπουδαστικής Εστίας «Αλίκη Περρωτή». 

 Οι συμμετέχοντες στο Greek Summer 2011 είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν και με 
πολλές γεωργικές δραστηριότητες στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα της Σχολής όπως: φροντίδα 
των βοοειδών, μελισσοκομία, οδήγηση τρακτέρ και μαγειρική ελληνικού παραδοσιακού 
φαγητού. Επίσης, έζησαν την αξέχαστη εμπειρία παραγωγής δικής τους φέτας στο – τελευταίας 
τεχνολογίας – Κέντρο Εκπαίδευσης Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
της Σχολής, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή της Σχολής κ. Απόστολου Βουρκούδη και 
την οργανωτική υποστήριξη του Διευθυντή του τμήματος Έρευνας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, 
Δρ. Ευάγγελου Βέργου.

Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων μικρής κλίμακας, κάτοικοι της πόλης που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες σε 
μια δραστηριότητα σχετική με τη γεωργία και νοικοκυρές που θέλησαν να κάνουν οικονομία στο νοικοκυριό τους με το να παράγουν 
οι ίδιες δημοφιλή τυριά για τις οικογένειές τους, συμμετείχαν στο πρώτο εντατικό πρόγραμμα Τυροκομίας που διοργάνωσε το τμήμα 
Έρευνας και Εκπαίδευσης Ενηλίκων την περασμένη άνοιξη.

Το πρόγραμμα που διήρκεσε 10 εβδομάδες, δίδαξε ο απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής Γιώργος Τσομπίκος (τάξη του 1996), ο οποίος είναι Διευθυντής του περίφημου Τυροκομείου 
Ιδρύματος Τοσίτσα στο ιστορικό Μέτσοβο της Ηπείρου. Μετά την παράδοση θεωρητικών γνώσεων 
για τη χημεία των τροφίμων και τη μικροβιολογία του γάλακτος και των διαφόρων τυριών, δόθηκε 
έμφαση στην πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια του Κέντρου Εκπαίδευσης Επιστήμης Γάλακτος 
και Γαλακτοκομικών Προϊόντων.

Εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης δημιουργήθηκε και δεύτερο τμήμα το οποίο και δίδαξε έμπειρος 
τυροκόμος της Μεβγάλ, μιας από τις σπουδαιότερες εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων και 
χορηγού του νέου κτιρίου Γαλακτοκομείου της Σχολής. Με τη λήξη των μαθημάτων στις αρχές 
του περασμένου Μαΐου, οι μαθητές είχαν ήδη παράγει παραδοσιακή ελληνική φέτα, τελεμέ και 
μπάτσο, μαλακά τυριά όπως ανθότυρο, μυζήθρα και γαλοτύρι, καθώς και σκληρά και ημίσκληρα 
τυριά όπως γραβιέρα και κασέρι.

Η πρώτη δοκιμή των τυριών πραγματοποιήθηκε, από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο, στην 
ταβέρνα «Άμπελος» στα Κωνσταντινουπολίτικα Θεσσαλονίκης, που ανήκει σε απόφοιτο της Σχολής 
(τάξη του 2004) και τον πατέρα του. Ο Γιάννης Πατούσης, που απεικονίζεται εδώ να κόβει τη φέτα που 
παρήγαγε το τμήμα, σκοπεύει να συνεχίσει να φτιάχνει τυρί για τους πελάτες της ταβέρνας του. 

Το επιτυχημένο πρόγραμμα τυροκομίας πραγματοποιήθηκε και ως μάθημα δύο ημερών για 
τους μαθητές που ήρθαν στη Σχολή από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη προκειμένου να συμμετέχουν σε θερινά ακαδημαϊκά προγράμματα 
αλλά και σε προγράμματα που λαμβάνουν χώρα καθόλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες στο Greek Summer 2011 ήταν 
κατενθουσιασμένοι που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρώτοι το μάθημα τυροκομίας.

Επιτυχημένο το Greek Summer 2011 με τη Συνδρομή Αποφοίτων
της Σχολής

Εραστές του Τυριού Μαθαίνουν την Τέχνη του
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