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Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος είναι γεμάτο από ευχάριστα 
γεγονότα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και τους 
φίλους και υποστηρικτές μας. Γεγονότα που αναδεικνύουν 
τις εποικοδομητικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τη Σχολή 
τα τελευταία χρόνια.

Οι θετικές επιστήμες ανθούν στη Σχολή, καθώς οι μαθητές 
των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων κερδίζουν διακρίσεις σε πανελλήνιους διαγωνισμούς 
Μαθηματικών και Φυσικής. Επίσης, στο πλαίσιο της ανανέωσης του προγράμματος 
Πρακτικής Άσκησης, παρακολουθούν εργαστήρια Βιολογίας, Χημείας και Φυσικής, ενώ 
μερικοί από αυτούς συνεργάζονται με σπουδαστές του Perrotis College σε εργασίες 
εφαρμοσμένων επιστημών στα νέα Ερευνητικά Εργαστήρια «Αλίκη Περρωτή», που 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Σε λειτουργία είναι και ο νέος εξοπλισμός των εργαστηριών του Εκπαιδευτικού 
Γαλακτοκομείου αλλά και το νέο Εργαστήριο Επιστήμης Κρέατος και Ασφάλειας 
Τροφίμων, μια «πράσινη» εγκατάσταση τελευταίας τεχνολογίας που θα ενισχύσει την 
ερευνητική δραστηριότητα και πρακτική άσκηση των μαθητών του Λυκείου και των 
σπουδαστών του Perrotis College και θα εγγυηθεί την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
πουλερικών για τον καταναλωτή. 

Δε μπορώ να σκεφτώ καλύτερη ένδειξη της προόδου των θετικών επιστημών στη 
Σχολή και ειδικά στο Perrotis College, από την πρόσφατη βράβευση του Δρα. Αθανάσιου 
Γκέρτση, πρωτοπόρο στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας, από τον Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Ο Δρ. Γκέρτσης επιλέχτηκε να ηγηθεί 
του νέου Κέντρου Ελιάς και Ελαιολάδου του Perrotis College. Καίριος υποστηρικτής 
της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι το Κέντρο Ελιάς του University of California at 
Davis. Τα δύο Κέντρα υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας το Δεκέμβριο 2013 και οι 
επιστήμονές τους έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν στους τομείς της έρευνας και 
της διδασκαλίας προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.

Οι εγγραφές νέων μαθητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014 ξεπέρασαν κάθε 
προηγούμενο σε όλα τα τμήματα – από τον Παιδικό Σταθμό, το Νηπιαγωγείο και 
το νέο Δημοτικό Σχολείο που εγκαινιάστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μέχρι τα 
Δευτεροβάθμια Σχολεία, το Perrotis College, το Τμήμα Έρευνας και Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων και το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται εν μέρει στη δέσμευσή μας να προετοιμάζουμε τους μαθητές μας ώστε να 
αποτελέσουν μέρος της λύσης στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Οι μαθητές που 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα των τροφίμων, τη γεωργία ακριβείας, το 
περιβάλλον και άλλες επιστήμες ζωής, επωφελούνται από τα ανακαινισμένα εργαστήρια 
και από τις αυξανόμενες ευκαιρίες εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι φιλανθρωπικές και άλλου είδους εκδηλώσεις που διοργανώνει η Σχολή και ο 
Σύλλογος Φίλων ΑΓΣ έχουν πετύχει να κάνουν γνωστό το έργο της Σχολής σε νέους 
υποστηρικτές που συνεισφέρουν στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 
άλλων δραστηριοτήτων μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε τις επόμενες εκδηλώσεις 
μας εξίσου ενδιαφέρουσες και περιμένουμε τη συμμετοχή σας. 

Σε αυτό το τεύχος θα βρείτε μια λίστα με αυτούς που υποστήριξαν τη Σχολή κατά 
το έτος 2012 – 2013. Είμαστε ευγνώμονες προς όλους εσάς. Είναι η δική σας στήριξη 
που μας βοηθά να υλοποιούμε το εκπαιδευτικό μας όραμα και μας δίνει τη δύναμη 
να συνεχίσουμε. 

Σας προτρέπουμε να μαθαίνετε τα νέα μας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.afs.
edu.gr/el αλλά και να επισκεφτείτε από κοντά τις εγκαταστάσεις μας και να γίνετε 
μάρτυρες των θετικών εξελίξεων στη Σχολή. 
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος 
Παπούλιας βράβευσε επιστήμονες, ερευνητές, αγρότες, 
επιχειρηματίες και εκπροσώπους συνεταιρισμών, την Τετάρτη 
16 Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Δρα. Αθανάσιου Τσαυτάρη. Ανάμεσα 
στους επιστήμονες που βραβεύτηκαν ως διακριθέντες στην πρόοδο 
του αγροδιατροφικού τομέα στην Ελλάδα ήταν ο καθηγητής του 
Perrotis College Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης. Ο Δρ. Γκέρτσης, 
επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών 
Συστημάτων, βραβεύτηκε για την έρευνα και την καινοτόμο 
δράση του στη γεωργία ακριβείας. 

Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκε και η κα Μαριάννα Καζάκη – 
δωρήτρια της Σχολής και μητέρα αποφοίτου (Πάγκαλος Καζάκης, 
Τάξη 1994) – για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων 
μέσω της επιχείρησής της «Αμπελόφυλλα Μαριάννας», καθώς 
και δύο υποστηρικτές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε 
εκπαιδευτικές και άλλους είδους πρωτοβουλίες: η Ζυθοποιία 
Μακεδονίας - Θράκης για το νέο προϊόν τσάι βουνού Tuvunu και 
ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αγίου Αντωνίου.

Η ετήσια επίσκεψη της κας Αλίκης Περρωτή στη Σχολή 
για τον εορτασμό της Ημέρας Δημήτρη Περρωτή, ιδρυτή του 
Perrotis College, συνέπεσε χρονικά με τον εορτασμό της 
Ημέρας των Ευχαριστιών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, 
η κα Περρωτή ξεναγήθηκε στα Ερευνητικά Εργαστήρια που 
φέρουν το όνομά της και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει 
σπουδαστές του Perrotis College επί τω έργω. Συγκεκριμένα, 
είδε από κοντά τα ερευνητικά προγράμματα σπουδαστών και 
καθηγητών στα Εργαστήρια Γεωργίας Ακριβείας και Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και συνομίλησε με δύο νέους 
καθηγητές του Perrotis College.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών γιορτάστηκε με ένα επίσημο δείπνο 
στη Σπουδαστική Εστία «Αλίκη Περρωτή» με τη συμμετοχή 
φίλων και υποστηρικτών της Σχολής από την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη. Μαθητές των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων 
χόρεψαν παραδοσιακούς αμερικανικούς χορούς ενώ ο 
Πρόεδρος της Σχολής, Δρ. Πάνος Κανέλλης, έδωσε «χάρη» 
σε μια γαλοπούλα του εκπαιδευτικού αγροκτήματος με το όνομα 
«Ελευθερία», ακολουθώντας τα αμερικανικά έθιμα. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης η κα Περρωτή μίλησε για τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει η χώρα και αναφέρθηκε στο ελληνικό πνεύμα 
που επιβίωσε μέσα στους αιώνες και για το οποίο οφείλουμε 
να είμαστε ευγνώμονες. Όπως είπε χαρακτηριστικά «Εμείς εδώ 
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή και την Ελλάδα, είμαστε, 
σήμερα, ευγνώμονες για πολλά».

Στο τέλος της επίσκεψής της, η κα Περρωτή πραγματοποίησε 
ακόμα μία γενναιόδωρη δωρεά για την υποστήριξη του 
Προγράμματος Υποτροφιών, την ενίσχυση της μισθοδοσίας του 
διδακτικού προσωπικού και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, 
καθώς και άλλων εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων του Perrotis 
College. Δωρεά έκανε και ο έφορος της Σχολής κ. Seth 
Frank προς την υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών 
του Perrotis College αλλά και τη δημιουργία «Προγράμματος 
Τροφίμων για Νέους Perroti/Frank». Στο πλαίσιο αυτής της 
πρωτοβουλίας, γάλα και άλλα προϊόντα του εκπαιδευτικού 
αγροκτήματος όπως χυλοπίτες, ελαιόλαδο και ρύζι παρέχονται 
στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Άσυλο του Παιδιού» για τα 
καθημερινά γεύματα παιδιών ηλικίας 4 έως 12 ετών. Στα πλαίσια 
της ίδιας δραστηριότητας σπουδαστές του Perrotis College 
προσφέρουν κοινωνική εργασία στον ίδιο οργανισμό. 

Επίσκεψη της Μεγαλοευεργέτριας Αλίκης Περρωτή

1. Η κα Περρωτή δέχεται λουλούδια από την τελειόφοιτη σπουδάστρια του Perrotis College Angela Jekanovic. 2. Οι επίτιμοι έφοροι κα Περρωτή 
και κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης και ο έφορος κ. Seth Frank χειροκροτούν την απόδοση χάρης στη γαλοπούλα από τον Πρόεδρο Δρα. Κανέλλη, 
κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ευχαριστιών. 3. Ο κ. Seth Frank και η κα Αλίκη Περρωτή παρακολουθούν το πείραμα της τελειοφοίτου 
σπουδάστριας της ειδικότητας Επίστημης και Τεχνολογίας Τροφίμων Natalia Kozarevska στα Ερευνητικά Εργαστήρια «Αλίκη Περρωτή».

Ο Πρόεδρος Παπούλιας Βραβεύει Καθηγητή του Perrotis College

Διακρίνεται ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος 
Παπούλιας, στα αριστερά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων Δρ. 
Αθανάσιος Τσαυτάρης και ανάμεσά τους ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης.

1 2 3
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Έμφαση στις Επιστήμες Ζωής και την Αγγλική Γλώσσα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
και με στόχο τη μεγαλύτερη έμφαση 
στις θετικές επιστήμες και την ενίσχυση 
της βιωματικής μάθησης, ανανεώθηκε,  
φέτος, το πρόγραμμα Πρόσθετης Πρακτικής 
Άσκησης των Δευτεροβάθμιων Προγραμμάτων 
της Σχολής.

Εκτός της παραδοσιακής πρακτικής άσκησης 
στα μαθήματα της φυτικής παραγωγής, της 
ζωικής παραγωγής, της επιστήμης γάλακτος 
και της διαχείρισης αγροκτήματος, προστέθηκαν 
και νέες, ενισχυτικές και καινοτόμες πρακτικές 
δραστηριότητες. Αυτές αφορούν εργαστήρια 
Βιολογίας και Χημείας για τους μαθητές των 
πρώτων τάξεων ώστε να γίνεται καλύτερη 
εμπέδωση των γνώσεων του ακαδημαϊκού 
προγράμματος, ενώ για τους τελειόφοιτους 
μαθητές προστέθηκαν εργαστήρια εφαρμοσμένων 
επιστημών σε συνεργασία με το Perrotis 
College. Τέλος, η ειδικότητα της Τυροκομίας – 
Γαλακτοκομίας, διδάσκεται στους μαθητές του 
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) που επιθυμούν να μάθουν 
περισσότερα για το γάλα και το τυρί, ως μάθημα 
επιλογής 4ωρης διάρκειας.

Ιδιαίτερη έμφαση εξακολουθεί να δίνεται 
και στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. 
Πέρα από τα ενισχυτικά μαθήματα Αγγλικών και 
αμερικανικού πολιτισμού, οι τελειόφοιτοι μαθητές 
της Σχολής χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα 
για να εκφράσουν επιστημονικές ορολογίες 

κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων επιστήμης 
τροφίμων. Ενδεικτικά της προόδου των μαθητών 
της Σχολής στη μάθηση των αγγλικών είναι τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων για απόκτηση 
πτυχίων Lower (B2) και Proficiency (Γ2), 
καθώς το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλότερο 
του μέσου όρου επιτυχίας μαθητών άλλων 
σχολείων πανελλαδικώς. Φέτος, έντονη είναι 
και η διδασκαλία ισπανικών από τον ασκούμενο 
βοηθό διδασκαλίας (intern) Carlos Hernandez, 
απόφοιτο του National Autonomous University 
of Mexico, με τη συμμετοχή 30 μαθητών. Η 
διδασκαλία των ισπανικών πραγματοποιείται 
μέσω της χρήσης της αγγλικής γλώσσας, 
γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τη 
γνώση των Αγγλικών. Τέλος, πέντε μαθητές 
της Σχολής παρακολουθούν, φέτος, μαθήματα 
ρωσικής γλώσσας.

Το νέο αναμορφωμένο πρόγραμμα δίνει 
την ευκαιρία στους μαθητές να απορροφήσουν 
καλύτερα τη θεωρία, να βελτιώσουν την αγγλική 
γλώσσα και, κυρίως, να αποκτήσουν βαθιά 
γνώση των επιστημών ζωής.

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
η 2η Ημερίδα Επιχειρηματικότητας 
στον Αγροδιατροφικό Τομέα στη 
Σπουδαστική Εστία "Αλίκη Περρωτή" 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής. 
Στόχος της ημερίδας ήταν η 
ενημέρωση και η επαφή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών με ειδικούς 
χρηματοδοτικών πηγών για την ανάπτυξη του κλάδου. Κεντρικός ομιλητής 
ήταν ο Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Δρ. Νικόλαος Καραβίτης, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη για καινοτόμα προϊόντα και εξωστρέφεια 
της επιχειρηματικότητας τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. 1. Ο ομιλητής της εκδήλωσης Δρ. Νικόλαος Καραβίτης. 2. Από 
αριστερά: ο Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Σχολής κ. Τάσος 
Αποστολίδης, η Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης Πόρων & Δημοσίων Σχέσεων της 
Σχολής κα Joann Ryding Beltes και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων κ. 
Γιώργος Βιλδιρίδης. 

Επίσημη επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
πραγματοποίησε πρόσφατα ο νέος Πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Αθήνα, κ. David D. Pearce. Ο κ. Pearce ενημερώθηκε από 
τον Πρόεδρο της Σχολής, Δρα. Κανέλλη, για τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό τομέα 
και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

Χάρη στην ταχεία ολοκλήρωση του νέου Εργαστηρίου Επιστήμης 
Κρέατος και Ασφάλειας Τροφίμων Charles Storrs Barrows III 
στις εγκαταστάσεις της Σχολής και την αξιέπαινη προσπάθεια 
των μαθητών της Β’ Λυκείου, οι πεντανόστιμες γαλοπούλες της 
Σχολής παραδόθηκαν εγκαίρως για τον εορτασμό της Ημέρας των 
Ευχαριστιών σε καταστήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι 
δεξιότητες και το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας των μαθητών της 
Σχολής εντυπωσίασαν τους υπευθύνους της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
που επιθεωρούσαν τη διαδικασία κατεργασίας και συσκευασίας. 
Το νέο αυτό εργαστήριο θα υποστηρίξει την ετήσια παραγωγή 
πουλερικών και θα ενισχύσει προγράμματα έρευνας και πρακτικής 
άσκησης όλων των εκπαιδευτικών τμημάτων της Σχολής, ωφελώντας 
τους Έλληνες καταναλωτές. Σημαντική είναι, επίσης, η συμβολή 
του νέου εργαστηρίου στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων καθώς 
με τη χρήση μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, η χρήση νερού 
κατά τη διάρκεια των εργασιών μειώθηκε κατά 80% σε σχέση με 
την προηγούμενη εγκατάσταση.

Ο Καθηγητής Βιολογίας Δημήτρης Ζούζουλας 
και πρωτοετείς μαθητές αναγνωρίζουν πυρηνικά 
κύτταρα φυτών στο εργαστήριο Βιολογίας. 

1 2
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Το Κέντρο Ελιάς Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής & Perrotis College, μια νέα 
πρωτοβουλία του Προέδρου Δρα. Κανέλλη, 
δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2013 με 
σκοπό να καλύψει τις ανάγκες και να ενισχύσει 
τις δραστηριότητες στον ευρύτερο χώρο 
της παραγωγής ελιάς και ελαιολάδου στην 
Ελλάδα. Δρα παράλληλα με τις εξελίξεις στην 
αγροτική οικονομία, την ανάπτυξη καινοτόμου 
τεχνολογίας και ιδιαίτερα στις διεθνείς τάσεις 
που επηρεάζουν την παραγωγή ενός από τα 
σημαντικότερα προϊόντα της χώρας.

Τη διεύθυνση του νέου Κέντρου ανέλαβε 
ο επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων του Perrotis 
College, Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης. Ο Δρ. 
Γκέρτσης πιστεύει ότι το Κέντρο Ελιάς 
θα δώσει το έναυσμα για την «εφαρμογή 
ολιστικής μεθόδου στην παραγωγή λαδιού» 
η οποία περιλαμβάνει την εκτίμηση του 
αποτυπώματος άνθρακα του κύκλου ζωής 
της ελιάς και την αντίστοιχη ενημέρωση προς 
τον καταναλωτή. Το νέο Κέντρο, που είναι 
το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, 

στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
την ανάδειξη της οικονομικής προστιθέμενης 
αξίας του ελαιολάδου, την προώθηση των 
νέων συστημάτων πυκνής φύτευσης για 
μηχανική συγκομιδή και μείωση του κόστους 
παραγωγής, την αξιοποίηση των παραπροϊόντων 
και υποπροϊόντων ελιάς, αλλά και στην παροχή 
υπηρεσιών όπως φυσικο-χημικές αναλύσεις, 
συμβουλευτική εκπαίδευση και ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας στον κλάδο. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών 
με την ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει υπογραφεί 
Σύμφωνο Συνεργασίας με το Κέντρο Ελιάς του 
University of California at Davis (Δεκέμβριος 
2013) για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από 
την προώθηση της έρευνας και της διδασκαλίας, 
μέχρι τις μεθόδους καλλιέργειας, παραγωγής και 
μάρκετινγκ, προς όφελος των ελαιοπαραγωγών 
και καταναλωτών σε Ελλάδα και Αμερική. 

Με στόχο την ενημέρωση του κοινού και 
των επιχειρηματιών στον κλάδο παραγωγής 
ελιάς και ελαιολάδου, ο Σύλλογος Φίλων 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής διοργανώνει 
μέσα στους επόμενους μήνες ομιλίες και άλλες 

εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η 
πρώτη από αυτές πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στις 21 Ιανουαρίου στην Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα με θέμα 
«Τρεις Ιστορίες Επιχειρηματικής Επιτυχίας στην 
Παραγωγή Ελαιολάδου». Η επόμενη διάλεξη 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 3 Απριλίου.

Ο Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, Επικεφαλής 
του τμήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών 
Συστημάτων του Perrotis College, φιλοξενείται 
τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 
για τη δουλειά του στον τομέα της Γεωργίας 
Ακριβείας. Η δημοσιογράφος και αρθρογράφος 
του περιοδικού «Κ» της Καθημερινής, κα 
Κατερίνα Μπακογιάννη, πρόσφατα έγραψε για 
εκείνον: «Για τον Δρα. Γκέρτση, η Γεωργία 
Ακριβείας δεν είναι μόδα αλλά αποστολή ζωής 
– και ένα δυνατό χαρτί για την ανάκαμψη της 
ελληνικής οικονομίας».

Βραβευτήκατε από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολο 
Παπούλια, για το έργο σας στη Γεωργία 
Ακριβείας. Τι ακριβώς αναγνωρίζει αυτό 
το βραβείο;

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει τη μεγάλη 
πρόσφορα του Perrotis College στην καινοτομία και 
ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας. Το 
Perrotis College είναι μέχρι και σήμερα το μοναδικό 
εκπαιδευτικό ίδρυμα παγκοσμίως που προσφέρει 
πτυχίο BSc (Hons) στην ειδικότητα της Γεωργίας 
Ακριβείας που αποτελεί την αιχμή του δόρατος 
στην ανηφορική διαχείριση αγρο-οικοσυστημάτων, 
όπως αναμορφώνεται παγκοσμίως.

Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι η 
εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία 
σας στο πεδίο της Γεωργίας Ακριβείας 
μπορεί να ωφελήσει την Ελλάδα;

Ιστορικά να σας πω ότι η πρώτη ημερίδα 
για την Γεωργία Ακριβείας στην Ελλάδα έγινε 
στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής τον Ιούνιο του 2001, από την ομάδα του 
Ερευνητικού κέντρου NESPAL του University 
of Georgia με παρουσιάσεις από τους Dr .C. 
Kvien και Δρα. Γεώργιο Βελλίδη. Αυτή ήταν 
η αρχή της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα! 
Όλα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και σήμερα, 
αναπτύξαμε και ερευνητικά έργα, παράλληλα 
με την εκπαίδευση στο πεδίο της Γεωργίας 
Ακριβείας, σε συνεχή συνεργασία και με τη 
θερμή υποστήριξη του Δρα. Βελλίδη. Είναι 
επίσης πολύ σημαντική η προσφορά μας 
στην ενημέρωση των αγροτών και άλλων 
ενδιαφερομένων σε δεκάδες ημερίδες στις 
οποίες παρουσιάστηκε η Γεωργία Ακριβείας σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σπέρνουμε 
λοιπόν το σπόρο της Γεωργίας Ακριβείας και 
έχουν ήδη αρχίσει να φυτρώνουν τα πρώτα 
«φυτά-αποτελέσματα» από τις προσπάθειές μας.

Οι εγγραφές στο Perrotis College 
το Σεπτέμβριο 2013 αντικατοπτρίζουν το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων 
για σπουδές στη Γεωργία Ακριβείας. Γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 

Υπάρχουν πολλοί σπουδαστές μας που 
επέλεξαν την ειδικότητα της Γεωργίας Ακριβείας 
στο Perrotis College γιατί δεν προσφέρεται 
από κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ και 

γνωρίζουν τη δυναμική και την προσφορά της 
στον αγροδιατροφικό τομέα και την αειφορική 
διαχείριση! Το ενδιαφέρον των σπουδαστών 
αυξάνεται κατακόρυφα από το 1ο στο 3ο 
έτος σπουδών, καθώς κατανοούν καλύτερα 
τις προοπτικές της ειδικότητας. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών τους, ποιες είναι οι 
επαγγελματικές προοπτικές που οι 
απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν; 
Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;

Επιπλέον των ακαδημαϊκών προοπτικών 
– συνέχιση των σπουδών τους για απόκτηση 
μεταπτυχιακών τίτλων στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, 
την Αυστραλία και αλλού – οι επαγγελματικές 
προοπτικές μπορούν να αναζητηθούν σε 
εταιρείες που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής 
με εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή, σε 
εταιρείες συμβούλων γεωργικών θεμάτων, 
σε εταιρείες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση 
της παραγωγικότητάς τους αλλά και τη 
δημιουργία ατομικών ή συνεργατικών αγροτικών 
επιχειρήσεων. Οι επαγγελματικές προοπτικές 
είναι, επίσης, ιδιαίτερα θετικές στο εξωτερικό, 
κυρίως στις ΗΠΑ, όπου οι απόφοιτοι της 
Γεωργίας Ακριβείας είναι περιζήτητοι. 

Νέο Κέντρο Ελιάς

Συνέντευξη του Δρα. Αθανάσιου Γκέρτση



Όλοι μαζί μπορούμε  

να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά  

το μέλλον που τους αξίζει  

μέσω του Προγράμματος 

Υποτροφιών της Αμερικανικής 

Γεωργικής Σχολής.

Όνοματεπώνυμο                                                                                                        

Οδός                                                          Αριθμός             Τ.Κ.                             

Πόλη                                                          Τηλ. Οικίας                                          

Τηλ. Εργασίας                                             Κινητό                                               

Fax                                             e-mail                                                                 

Επάγγελμα                                                                                                            

Ποσό Δωρεάς      50 €      100€      250€      500€      1000€      άλλο                 

Παρακαλούμε επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

Alpha Bank IBAN: GR 73 0140 7200 7200 0200 2004 438
Ημερομηνία κατάθεσης .................. /.................. /20...............

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR33 0110 2560 0000 2562 9600 872
Ημερομηνία κατάθεσης .................. /.................. /20...............

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ημερομηνία κατάθεσης και στείλτε την απόδειξη 
κατάθεσης με fax στο 2310-492-727 ή ταχυδρομικώς μαζί με το παρόν έντυπο.

1.

Ναι, θέλω να κάνω μια δωρεά προς το πρόγραμμα υποτροφιών

 Τραπεζική επιταγή μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη 
«προς Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων»

 Χρεώστε την πιστωτική μου κάρτα:          VISA          MASTERCARD

Όνομα κατόχου κάρτας                                                                                                     
Ακριβώς όπως αναγράφεται στην πιστωτική σας κάρτα

Υπογραφή                                                                                                           

Αριθμός κάρτας                 

Ημ/νία λήξης .............  /.............    Αριθμός CVV2

O αριθμός CVV2 είναι τα τρία τελευταία ψηφία που αναγράφονται  
στην πίσω όψη της πιστωτικής κάρτας, επάνω στην ταινία υπογραφής.

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.afs.edu.gr/dorees και να πραγματοποιήσετε τη δωρεά σας 
μέσω διαδικτύου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το  
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων στα Τηλ: 2310-492-725, -726 
Fax: 2310-0492-727, info@afs.edu.gr

✃

2.

3.

Παρακαλούμε αποκόψτε αυτό το έντυπο και ταχυδρομήστε το για να μας γνωστοποιήσετε τη δωρεά σας.

Με τη δική σας υποστήριξη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δίνει σε νέους και νέες την ευκαιρία να αποκτήσουν την 
καλύτερη δυνατή παιδεία. Μαζί με σας, φροντίζουμε για την ολιστική εκπαίδευση των μαθητών μας ώστε να αναπτύξουν 
ηγετικές ικανότητες, να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι και να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. Μ’ αυτόν 

τον τρόπο, θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στον εαυτό τους και στην κοινωνία.

Ας επενδύσουμε στο μέλλον τους
   Ας τους προσφέρουμε παιδεία
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“Σιτάρι, από το Χωράφι στο Τραπέζι μας»: πρόκειται για 
το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επισκέψεων της Σχολής 
για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Είναι δίωρης 
διάρκειας και απευθύνεται στους μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης της Σχολής αλλά και στους περίπου 10.000 
μαθητές άλλων σχολείων που επισκέπτονται ετησίως τις 
εγκαταστάσεις της. Το νέο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται 
από έντονο βιωματικό χαρακτήρα και παρουσιάζεται 
από εκπαιδευμένα στελέχη της Σχολής με παιδαγωγική 
ιδιότητα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μικροί 
μαθητές παρατηρούν την ανάπτυξη των σιτηρών στο χωράφι, τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων για τη σπορά και το θερισμό και 
συζητούν για τον κύκλο καλλιέργειας. Στη συνέχεια επισκέπτονται την εκπαιδευτική έκθεση από εικαστικά έργα και εργαλεία, όπου 
μαθαίνουν για τη χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας και συγκομιδής. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται 
η άλεση σιταριού με σύγχρονο μύλο αλλά και η προετοιμασία ζύμης για ψωμί. Τα παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία και οι ιστορικές 
φωτογραφίες που βρίσκονται στην έκθεση αποτελούν ευγενική χορηγία του φίλου της Σχολής κ. Ιωάννη Πατέλλη.

Το νέο Δημοτικό Σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης 
Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
υποδέχτηκε επίσημα τους πρώτους μαθητές του το Σεπτέμβριο 
2013. Ο καθιερωμένος Αγιασμός πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοτικού με επικεφαλής τον 
εκπαιδευτικό (M.Sc. στη Διδασκαλία Περιβαλλοντικής Επιστήμης) 
και υποψήφιο Διδάκτορα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Τάσο 
Μπάρμπα, του διοικητικού προσωπικού της Σχολής, γονέων, 
κηδεμόνων και άλλων καλεσμένων. 

Το νέο Δημοτικό Σχολείο θέτει ως κυρίαρχο στόχο τη διαμόρφωση 
μαθητών με «ετοιμότητα για γνώση», αλλά και διακριτή 
περιβαλλοντική αντίληψη, ευαισθησία και υπευθυνότητα, καθώς 
φυσικά και διευρυμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι μικροί 
μαθητές έχουν αποκτήσει ήδη τις πρώτες εμπειρίες βιωματικής 
μάθησης με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων διδασκαλίας 
όπως ο άβακας, αλλά και εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας 
όπως το iPad και οι διαδραστικοί πίνακες, τόσο εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας και της αίθουσας πολυμέσων όσο και σε άλλα μέρη 
του εκπαιδευτικού αγροκτήματος της Σχολής. Οι «πράσινες» 
εγκαταστάσεις του νέου σχολείου, σχεδιασμένες από τον διαπρεπή 
αρχιτέκτονα κ. Χρήστο Κουλουκούρη, συμβάλλουν στην ενεργειακή 
αποδοτικότητα και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη χρήση του 
φυσικού φωτός. Τέλος, μια μεγάλη δεξαμενή στους εξωτερικούς 
χώρους συλλέγει το νερό της βροχής που ανακυκλώνεται για την 
άρδευση των βρώσιμων κήπων των μαθητών. 
Το Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε με τη λειτουργία της Α’ τάξης και 
στα επόμενα πέντε χρόνια θα ολοκληρωθεί με την προσθήκη 
και των υπόλοιπων τάξεων. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 
2014 – 2015 έχουν ήδη ξεκινήσει. Για πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο Τμήμα Εγγραφών στο τηλέφωνο 231-492-870 
ή να στείλετε email στο admissions@afs.edu.gr.

Έναρξη Λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου

Από αριστερά: ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος της Σχολής 
κ. Αντώνης Πετράς, η Διευθύντρια Εγγραφών κα Έλλη Κωνσταντίνου, 
ο Προϊστάμενος του Δημοτικού Σχολείου κ. Τάσος Μπάρμπας, ο 
αρχιτέκτονας κ. Χρήστος Κουλουκούρης, η Έφορος της Σχολής κα Άννη 
Λεβή, ο κ. Τάσος Αποστολίδης και η κα Joann Ryding Beltes.
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Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα:

Πρόσφατες Εκδηλώσεις της Σχολής

1. Καλεσμένοι της εκδήλωσης. 2. Από αριστερά: ο κ. Σάββας Κάλφας, ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, η κα Joann Ryding Beltes, η 
κα Λίζα Βογιατζόγλου, η Πρόεδρος της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών GSS κα Κατερίνα Οικονόμου, ο Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο κ. Γιώργος 
Βιλδιρίδης και ο κ. Κώστας Οικονόμου. 3. Ξενάγηση με πλατφόρμα στους χώρους της Σχολής.

Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας:

Εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για την Οικιακή Κομποστοποίηση 
«Αντιγράφοντας τη Φύση: Η Διαχείριση των Φυτικών Υλικών στο Νοικοκυριό». Υπό την αιγίδα του Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη.

1. Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών GSS μαζί με τον κ. Γιώργο Βιλδιρίδη και προσωπικό της Σχολής. 2. Από αριστερά: η κα 
Μάτα Σιμχά και η κα Αγγελική Αζά. 3. Από αριστερά: η κα Γιούλη Ερρέρα, η κα Φιλλύς Χατζηγιαννάκη, η κα Ηρώ Τσελέπογλου και 
η κα Μαίρη Ευθυμιάδου.

1. Από αριστερά: ο Διευθυντής του Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Δρ. Ευάγγελος Βέργος, ο  κ. Τάσος Αποστολίδης, ο 
Δρ. Πάνος Κανέλλης, ο ομιλητής Δρ. Γεώργιος Δαουτόπουλος, η κα Μαίρη Ευθυμιάδου και η κα Joann Ryding Beltes. 2. Από αριστερά: 
ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτετζίδης και ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης. 3. Άποψη από το Αμφιθέατρο “Seth Frank” της 
Σπουδαστικής Εστίας «Αλίκη Περρωτή» όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.

Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας παίζουν καθοριστικό ρόλο 

την επιτυχία τους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 

την εταιρεία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την προσφορά οίνου, 

τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε. για την προσφορά μπύρας 

Βεργίνα και τσαγιού Tuvunu και την Coca – Cola Ελληνική Εταιρεία 
Εμφιαλώσεως 3E για την προσφορά αναψυκτικών και χυμών σε όλες 

τις εκδηλώσεις μας. Μέγας Χορηγός «Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα»: 

Contract Floor Center. Χορηγοί σε είδος: Αμπελόφυλλα Μαριάννας, 

Ελληνικές Πατάτες Μυρτώ, Ρόδι Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.. Μέγας Χορηγός 

«Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας»: Denny Vildiridis. Χορηγοί σε 

είδος: Αμπελόφυλλα Μαριάννας, La Place Mignonne, Ο Δρόμος του 
Τσαγιού, Hellenic Farming, Νικολαΐδη Φυτά, The Nut Store, Ροδι 
Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS.

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς των εκδηλώσεων της Σχολής:
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Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 9:00 π.μ.

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

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

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

Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

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

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:

Τάσος Αποστολίδης, Δώρα Αναστασιάδου, Σωτήρης Γιαλαμάς, Αθανάσιος Γκέρτσης, Κατερίνα Διάφα, 

Λίλα Ζήζουλα, Πάνος Κανέλλης, Αθηνά Περιστεροπούλου, Joann Ryding Beltes, Randall Warner.

Σχεδιασμός-Παραγωγή: Red Creative, Εκτύπωση: Σκορδόπουλος

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

μαθητικής ζωής συμμετέχουν μαζί με τους μαθητές της 

Σχολής στη συγκομιδή λαχανικών. Πάνω σειρά: Delia 

Flanagan (University of Richmond), Carlos Hernandez 

(National Autonomous University of Mexico), Βασίλης 

Χυτάς (Τάξη 2015). Κάτω σειρά: Imani Ladson (Kenyon 

College), Lana Schamberger (Regis University).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Αλέξανδρος Αβραμίδης

ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Πέτρος Παπακυριακού, Μαρία 

Ιωάννα Χριστοφορίδου, Αρχείο της Σχολής.

Ημέρα Δενδροφύτευσης


