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(διαβάστε όλο το άρθρο στη σελίδα 5)
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Σας καλωσορίζουμε στο νέο τεύχος του περιοδικού 
«Σπορέας». Στόχος μας και τη νέα χρονιά που μόλις ξεκίνησε 
είναι η προώθηση της αριστείας των μαθητών και σπουδαστών 
μας, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η συμβολή 
στην οικονομική ανάταξη της χώρας μέσω της ενασχόλησης 
εκπαιδευμένων και κατάλληλα καταρτισμένων αποφοίτων 
με τον πρωτογενή τομέα. 

Οι μαθητές και σπουδαστές της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής και του Perrotis College λαμβάνουν, σε συνεργασία με 
τη βιομηχανία του αγροδιατροφικού κλάδου, εφαρμοσμένη 

κατάρτιση, μοναδική στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, που τους προετοιμάζει να εισέλθουν 
στο χώρο των επιστημών και της βιομηχανίας και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Η εκπαίδευσή τους βασίζεται στο πνεύμα της συνεργασίας, την περιβαλλοντική 
συνείδηση και την προσπάθεια για το κοινό καλό ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες 
της χώρας.

Η Σχολή συνεχίζει να έχει κοντά της υποστηρικτές που αποδεικνύουν έμπρακτα την 
πίστη τους στο έργο της. Απτό παράδειγμα αποτελεί η νέα μεγάλη δωρεά της κας Αλίκης 
Περρωτή για την ανέγερση του νέου εκπαιδευτικού κτιρίου στο Perrotis College. Οι νέες 
τεχνολογίες και η εφαρμογή τους, όπως η δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας 
αλμυρού νερού για αποδοτικότερη άρδευση καλλιεργειών, για την οποία θα διαβάσετε 
σε αυτό το τεύχος, είναι μέρος της αποστολής και προσφοράς του Perrotis College στην 
αειφορία του περιβάλλοντος.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Κέντρου Ελιάς 
Krinos που στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη της οικονομικής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υποπροϊόντων της ελιάς και του ελαιόδεντρου. 
Οι επιτυχημένες ιστορίες των αποφοίτων μας στα τεύχη του Σπορέα συνεχίζονται, 
αυτή τη φορά με την παρουσίαση του αποφοίτου του Perrotis College Αλέξανδρου 
Χατζηιωάννου, ο οποίος δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον τομέα προώθησης προϊόντων 
μεσογειακής διατροφής.

Σε αυτό το τεύχος θα ενημερωθείτε, επίσης, για την έμφαση που δίνεται στις θετικές 
επιστήμες και την τεχνολογία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, 
για τις διακρίσεις των μαθητών του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος στους  πανελλήνιους 
διαγωνισμούς μαθηματικών και βιολογίας αλλά και για τις παγκοσμίου φήμης μαθητικές 
και φοιτητικές εκδηλώσεις MUN και World Universities Debating Championship που 
φιλοξένησε η Σχολή το περασμένο διάστημα.

Πρόσφατα δημιουργήσαμε το Student Services Center (Κέντρο Εξυπηρέτησης Μαθητών) 
– το οποίο περιλαμβάνει το τμήμα Οικοτροφείου και Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων, 
το τμήμα Προγραμμάτων Σπουδών για Μαθητές από Ξένες Χώρες (Study Abroad), το 
Γραφείο Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ και το Πρόγραμμα “Arcadia” – με στόχο 
την παροχή ακαδημαϊκής και κάθε είδους υποστήριξης στους μαθητές της Σχολής και 
τους σπουδαστές του Perrotis College. 

Οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα αλλά και την Αμερική συνεχίζουν να 
συγκεντρώνουν παλιούς και νέους φίλους της Σχολής και στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση 
του Προγράμματος Υποτροφιών και άλλων εκπαιδευτικών μας σκοπών.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συνεχή υποστήριξή σας στο έργο μας και 
σας ευχόμαστε ολόψυχα το 2016 να είναι μια καλή χρονιά με υγεία και ελπίδα για όλους.

Δρ. Πάνος Κανέλλης

Πρόεδρος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
& Perrotis College
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Η ανέγερση ενός νέου ακαδημαϊκού κτιρίου στο Perrotis 
College ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Δρα. Πάνο Κανέλλη 
στο ετήσιο Δείπνο των Ευχαριστιών προς τιμή της ευεργέτιδας 
κας Αλίκης Περρωτή. Χάρη στη γενναιόδωρη δωρεά της, το 
κτίριο, το οποίο θα φέρει το όνομά της, 
θα διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης και 
έρευνας για πολλές γενιές σπουδαστών 
και καθηγητών του Perrotis College. 

Από τ ι ς  με γαλύ τερες  κα ι  π ι ο 
εντυπωσιακές κατασκευές στην ιστορία 
της Σχολής, το νέο οικοδόμημα θα είναι 
πλήρως εναρμονισμένο με το φυσικό 
περ ιβάλλον. Θα αποτελε ί τα ι από 
τρεις ορόφους 3.500 τ.μ. και θα έχει 
δύο παράλληλες πτέρυγες που θα συνδέονται με αίθριο. Θα 
περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας και μελέτης, αμφιθέατρα, 
εργαστήρια και κοινόχρηστους εκπαιδευτικούς χώρους για 600 

σπουδαστές. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα ενισχυθούν 
και από την ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου, αφιερωμένο στις 
μελλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College. Η 
δαπάνη ανακαίνισης του κτιρίου θα καλυφθεί από τον έφορο κ. 

Seth Frank, του οποίου το όνομα και 
θα φέρει. 

Στο  σ χεδ ι ασμό του  κ τ ι ρ ι α κού 
συμπλέγματος έχουν εφαρμοσ τε ί 
αρχές αειφορίας, ενώ τα υλικά και 
δομ ικά σ το ι χε ία επ ιλέχ τηκαν με 
γνώμονα τη βέλτιστη χρήση του φυσικού 
περιβάλλον τος και την ταυτόχρονη 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. 
Το μεγαλόπνοο αυτό εγχείρημα έχει 

αναλάβει η βραβευμένη αρχιτεκτονική εταιρεία της Θεσσαλονίκης 
«Κουλουκούρης & Συνεργάτες».

Νέο Εκπαιδευτικό Κτίριο στο Perrotis College

1: Από αριστερά: Ο αρχιτέκτονας κ. Χρήστος Κουλουκούρης, η κα Αλίκη Περρωτή και ο επίτιμος έφορος Δρ. Σταύρος Κωνσταντινίδης.   2: Σχέδιο του νέου κτιρίου. 
3: Ο κ. Βαλέντιος και η κα Θεοδώρα Βαλεντή   4: Από αριστερά: Οι σπουδαστές του Perrotis College Αλέξανδρος Λειβαδιώτης και Tamara Kichukova, η κα Αλίκη 
Περρωτή, ο Πρόεδρος Δρ. Πάνος Κανέλλης και ο έφορος κ. Seth Frank κατά τη διάρκεια της Ημέρας «Δημήτρη Περρωτή» για τον εορτασμό της 19ης επετείου από την 
ίδρυση του Perrotis College.   5: Ο Πρόεδρος Δρ. Πάνος Κανέλλης δίνει την παραδοσιακή χάρη σε μια γαλοπούλα του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος κατά τη διάρκεια 
του Δείπνου των Ευχαριστιών παρουσία του εφόρου κ. Seth Frank.   

1
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Περίπου 300 φίλοι της Σχολής από διάφορα μέρη των ΗΠΑ 
παρευρέθηκαν στο φιλανθρωπικό Gala που διοργάνωσε η Σχολή 
στο Grand Hyatt της Νέας Υόρκης τον περασμένο Οκτώβριο με 
αφορμή τα 111 χρόνια προσφοράς της. Η εκδήλωση συγκέντρω-
σε πόρους για το Πρόγραμμα Υποτροφιών και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα επιστημών ζωής του Perrotis College. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε για την πολυετή 
προσφορά της η ευεργέτιδα της Σχολής και του Perrotis College 
κα Αλίκη Περρωτή. Το ειδικό βραβείο παρέλαβε από τον Πρό-
εδρο Δρα. Κανέλλη η εγγονή της και έφορος της Σχολής κα 
Θεοδώρα Βαλεντή. 

Ανάμεσα στα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς ήταν και ο 
απόφοιτος του Greek Summer κ. Peter Schube, Πρόεδρος της 
πολυβραβευμένης εταιρείας κινουμένων σχεδίων “The Jim Henson 
Company”. Με το βραβείο επιχειρηματικότητας βραβεύτηκε ο 
απόφοιτος της Σχολής κ. Χρήστος Ζαφειράκης, παραγωγός οίνου 
και ιδιοκτήτης της εταιρείας «Κτήμα Ζαφειράκη», καθώς και ο 
απόφοιτος του Perrotis College κ. Αλέξανδρος Χατζηιωάννου της 
εταιρείας ηλεκτρονικής διάθεσης προϊόντων τροφίμων “Yoleni’s”.

Φιλανθρωπικό Gala της Σχολής στη Νέα Υόρκη

1. Οι έφοροι της Σχολής 
κ.κ. David Acker και John 
Cleave, η κα Laura Cleave, 
η Dean of Student Services 
κα Εύα Κανέλλη, ο Πρόεδρος 
Δρ. Πάνος Κανέλλης, 
η έφορος κα Joannie 
C. Danielides και ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ.  των εφόρων 
κ. Robert W. Uek.
2. Ο απόφοιτος του Greek 
Summer κ. Peter Schube με 
την οικογένειά του.1 2

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του 
Κέντρου Ελιάς Krinos του Perrotis College που ολοκληρώθηκαν χάρη σε δωρεά του 
Ιδρύματος Μοσκαχλαϊδή. Την κορδέλα έκοψαν ο Πρόεδρος Δρ. Πάνος Κανέλλης, 
o Πρόεδρος της Krinos Foods Canada κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης και η Γενική 
Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κα Rebecca A. Fong. 

 Μετά την τελετή των εγκαινίων, την ξενάγηση στους χώρους του κτιρίου και τις 
ομιλίες από το Δρα. Κανέλλη, τον κ. Γεωργιάδη και το Διευθυντή του Κέντρου 
Δρα. Αθανάσιο Γκέρτση, ακολούθησε γευσιγνωσία ελαιολάδου από τη Δρα. 
Κική Ζηνοβιάδου και γευσινγωσία επιτραπέζιας ελιάς από τον Δρα. Κωνσταντίνο 
Τερτιβανίδη του Perrotis College.

To πρωί της ίδιας ημέρας προηγήθηκε επίδειξη μηχανικής συγκομιδής συστημάτων 
ελιάς πυκνής και υπέρπυκνης φύτευσης στον εκπαιδευτικό ελαιώνα του Perrotis 
College με την ελαιοσυλλεκτική μηχανή Gregoire G122 της εταιρείας «Φυτώρια 
Αναστασόπουλος» και ελαιοποίηση στο ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης.

Εγκαίνια Κέντρου Ελιάς Krinos

1.   Ο Πρόεδρος Δρ. Πάνος Κανέλλης κόβει την κορδέλα του νέου κτιρίου μαζί με τον Πρόεδρο της 
Krinos Foods Canada κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη και τη Γενική Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη 
κα Rebecca A. Fong.
2.   Από αριστερά: η Αντιπρόεδρος της Σχολής κα Joann Ryding Beltes, ο Διευθυντής του Perrotis 
College Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Krinos και καθηγητής του 
Perrotis College Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης και ο κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης.
3 – 5.  Στιγμιότυπα από την επίδειξη μηχανικής συγκομιδής.

1
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Δοκιμή Καινοτόμων Τεχνολογιών Άρδευσης Καλλιεργειών
από το Perrotis College

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων του 
Perrotis College μελέτησε την άρδευση καλλιεργειών με αλα-
τούχο νερό, ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τις επιχειρήσεις 
του αγροδιατροφικού τομέα αλλά και την 
κοινωνία γενικότερα. Καθώς πολλά μέρη 
του κόσμου αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λειψυδρίας και η υψηλή περιεκτικότητα του 
νερού σε αλάτι απαγορεύει την απευθείας 
χρήση του για άρδευση, κρίνεται αναγκαία 
η αναζήτηση νέων οικονομικών και αποδο-
τικών μεθόδων επεξεργασίας του αλμυρού 
νερού. Οι υπάρχουσες μέθοδοι έχουν υψη-
λό κόστος όσον αφορά την εφαρμογή, την 
κατανάλωση ενέργειας και τη συντήρηση, 
ενώ οι τρόποι επεξεργασίας νερού για αρ-
δευτικούς σκοπούς είναι περιορισμένοι. 

Η Max Grow Salinity Solution Ltd. 
(www.salinitysolution.com) – μια εταιρεία 
βραβευμένη από το Ελληνο-Αμερικανικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο για την ανάπτυ-
ξη καινοτόμου τεχνολογίας στον τομέα της 
γεωργίας – επέλεξε το Perrotis College 
ως τον κατάλληλο φορέα για να δοκιμά-
σει την αποδοτικότητα του ηλεκτρονικού 
της συστήματος επεξεργασίας νερού. Της 
έρευνας ηγείται ο καθηγητής του Perrotis College Δρ. Αθα-
νάσιος Γκέρτσης με τη συμμετοχή τελειόφοιτων σπουδαστών. 
Το σύστημα εξαλειψης της αλατότητας της Max Grow αποτελεί 
μια οικονομική και ενεργειακή αποδοτική λύση επεξεργασίας 

αλμυρού νερού χωρίς τη χρήση χημικών, καθώς λειτουργεί με 
ηλεκτρική ενέργεια μέσω της χρήσης συνεχώς εναλλασσόμενων 
ραδιοκυμάτων για την αύξηση δυνατότητας αφαλάτωσης του νερού. 

Οι πρώτες φάσεις της δοκιμής εξετά-
ζουν τις επιπτώσεις της χρήσης του σε 
φυτά θερμοκηπίου ενώ υπάρχουν άμεσα 
σχέδια για επέκταση του πεδίου έρευνας 
σε καλλιέργειες. Τα πρώτα αποτελέσματα 
είναι, σύμφωνα με το Δρα. Γκέρτση, πολύ 
ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν αύξηση 
στην απόδοση των φυτών για τα είδη που 
αρδεύονται με το αφαλατωμένο αλμυρό 
νερό που έχει επεξεργαστεί το Max Grow. 
Δοκιμές μέχρι στιγμής έχουν γίνει στη 
ρόκα, το φρέσκο κρεμμύδι, το σπανάκι, 
το ραπανάκι, το μαρούλι και το σέλινο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσι-
άστηκαν στο πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
στη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον 
(HAICTA) και η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε 
στον ιστότοπο Ceur Workshop Proceedings  
(http://ceur-ws.org/Vol-1498). Περαιτέρω 
εκδόσεις θα δημοσιευτούν όταν συγκε-

ντρωθούν περισσότερα δεδομένα. Μπορείτε να βρείτε περισσό-
τερες πληροφορίες στο διαδικτυακό επιστημονικό περιοδικό του 
Perrotis College “Fork to Farm” (http://journalf2f.afs.edu.gr/).
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 Χάρη σε μια γενναιόδωρη προσφορά του Samourkas 
Foundation, το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Μαθητών υποδέχεται 
τους μαθητές του σε ένα ανακαινισμένο και υπερσύγχρονο 
χώρο στο ισόγειο του ιστορικού Princeton Hall. Το Κέντρο 
βοηθά τους μαθητές και σπουδαστές της Σχολής και του 
Perrotis College μέσω της καθοδήγησης και της παροχής 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για βελτίωση και αριστεία στις 
σπουδές τους, την ενασχόληση με εξωσχολικές δραστηριότητες 
και τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Υπό το συντονισμό της 
Dean κας Εύας Κανέλλη, το Κέντρο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες 
του Οικοτροφείου και Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων, το γραφείο 
US Study Abroad, το Γραφείο Συμβουλευτικής για αποφοίτους 
που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ΗΠΑ, καθώς 
και το Πρόγραμμα “Arcadia” που απευθύνεται σε παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες.

Νέο Student Services Center

Οι Μαθητές 
Αποκτούν Φωνή

 Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας είναι το 80ο και αποτελεί την προτελευταία έντυπη 
έκδοση του περιοδικού, καθώς από τον Ιανουάριο του 2017 ο Σπορέας θα διανέμεται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρώτο τεύχος του Σπορέα εκδόθηκε το 1976 με θέματα τη 
φύτευση ελαιοδέντρων, τη νέα, τότε, ειδικότητα ζωικής παραγωγής, επισκέψεις των καθηγητών 
σε αποφοίτους στην ύπαιθρο, διακρίσεις των μαθητών σε αθλητικούς αγώνες και πολλά άλλα. 
Σαράντα χρόνια μετά, ο Σπορέας εξακολουθεί να ενημερώνει φίλους και υποστηρικτές για 
τα νέα, τις εξελίξεις και την πρόοδο που σημειώνεται σε όλους τους τομείς, με την ελπίδα ότι 
καταφέρνει να κάνει γνωστή την πολύτιμη συνεισφορά της Σχολής στην ανάπτυξη της χώρας. 
Αν επιθυμείτε να συμπεριληφθείτε στη λίστα διανομής του ηλεκτρονικού τεύχους παρακαλούμε 
στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο sporeas@afs.edu.gr.

Επετειακό Τεύχος 

Η Διευθύντρια Μαθητικής Ζωής κα Leighanne Penna μαζί με μαθητές 
του Δευτεροβάθμιου Προγράμματος στους νέους χώρους του Student 
Services Center.

 Με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους 
μαθητές και σπουδαστές για παγκόσμια 
ζητήματα και να τους ενθαρρύνει να εκφράζουν 
και να υποστηρίζουν με επιχειρήματα τη γνώμη 
τους,  η Σχολή φιλοξένησε πρόσφατα δύο 
εκδηλώσεις παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας: 
το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Διαλόγου 
Πανεπιστημίων (WDUC) και το 14ο Μοντέλο 
Ηνωμένων Εθνών (MUN). Περισσότεροι 
από 1.500 φοιτητές από 300 πανεπιστήμια 
και 70 εθνικότητες που συμμετείχαν στο 
WDUC, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
εμπεριστατωμένες απόψεις πάνω σε καίρια 
πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ μαθητές 
από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στο συνέδριο 
- προσομοίωση των οργάνων και των εργασιών 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών MUN 
που βοηθά τους μαθητές να εξασκήσουν τις 
διπλωματικές τους ικανότητες και να προτείνουν 
λύσεις σε καίρια προβλήματα.
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 Ο καθηγητής Φυσικής του Δευτεροβάθμιου 
Προγράμματος κ. Μανόλης Πεδιωτάκης επιλέχτηκε 
μαζί με άλλους 32 καθηγητές να συμμετέχει στο Εθνικό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ελλήνων Καθηγητών Φυσικής 
που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Πυρηνικής Έρευνας (CERN) στην Γενεύη 
της Ελβετίας τον περασμένο Νοέμβριο. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε 30 ώρες διαλέξεων, εργαστηρίων και 
επισκέψεων στις πειραματικές εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού. Μετά το ταξίδι του, ο κ. Πεδιωτάκης 
επισκέφτηκε το Κλαμπ Αστρονομίας της Σχολής και 
μίλησε στους μαθητές για τα αποτελέσματα των ερευνών 
του μεγαλύτερου επιταχυντή στοιχειωδών σωματιδίων. 

     Σε συνέχεια της επίσκεψης, 
η Σχολή – σε συνεργασία 
με το Εργαστηριακό Κέντρο 
Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
Κέντρου Θεσσαλονίκης, το 
Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και την 
Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (IPPOG) – διοργανώνει την ημερίδα 
«Προχωρημένα Μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων - International Masterclasses». Τα Masterclasses διοργανώνονται 
παγκοσμίως από εγκεκριμένους φορείς και απευθύνονται σε μαθητές Λυκείου που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν 
τη βασική έρευνα για την ύλη και τη Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων. 

Οι πρόσφατες πανελλήνιες διακρίσεις μαθητών του Δευτεροβάθμιου 
Προγράμματος σε επιστημονικούς διαγωνισμούς αποτελούν έμπρακτα 
παραδείγματα της αριστείας των μαθητών στις φυσικές επιστήμες και τις 
επιστήμες ζωής μέσω της έμφασης που δίνεται σε αυτές τα τελευταία χρόνια. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου Φίλιππος 
Αλεξανδρής, Αθηνά Κατσούλα και Ελένη Γκίνη (απεικονίζονται εδώ από 
αριστερά) κατέλαβαν την 3η θέση στο Διαγωνισμό Βιολογίας EUSO 2016 
(Διαγωνισμός Πειραμάτων που αποτελεί την πρώτη φάση της 14ης Ευρωπαϊκής 
Ολυμπιάδας Επιστημών). Η Ελένη Γκίνη και η Αθηνά Κατσούλα προκρίθηκαν 
και στον τελικό του Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής μαζί με τη συμμαθήτριά 
τους Χαρά Κασσίδου. Επίσης, οι μαθητές της Α’ Τάξης του Γενικού Λυκείου 
Μαρία-Νεφέλη Ιβάνοβιτς, Θωμάς Κηπουρός, Αικατερίνη Μπαλτά και Δανάη 
Ψαραδέλλη που συμμετείχαν στον 76ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Μαθηματικών «Θαλής» προκρίθηκαν να συμμετέχουν στη δεύτερη φάση που 
είναι ο Διαγωνισμός «Ευκλείδης».

Διακρίσεις σημειώνονται και στον τομέα 
των τεχνών: μαθητές που συμμετέχουν 
στο Κλαμπ Κινηματογράφου της Σχολής 
κατέλαβαν την 3η θέση στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό ερασιτεχνικού βίντεο με θέμα 
το HIV/AIDS. Το διαγωνισμό διοργάνωσε 
ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος "Θετική 
Φωνή" σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το "Πρώτο Πρόγραμμα", το "Δεύτερο Πρόγραμμα" 
και τη "Φωνή της Ελλάδος". Μπορείτε να δείτε το βραβευμένο βίντεο στο 
σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=gdmI-aRDKvw. 

Διακρίσεις Μαθητών της Σχολής σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς

Επίσκεψη Καθηγητή της Σχολής στο CERN
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Δωρεά Μηχανημάτων Διαμόρφωσης Εξωτερικών Χώρων 
Η εταιρεία Π. Παπαδόπουλος – 

Husqvarna δώρισε πρόσφατα στη Σχολή 
μηχανήματα διαμόρφωσης εξωτερικών 
χώρων. Η παράδοση των μηχανημάτων 
πραγματοποιήθηκε παρουσία μαθητών, 
καθηγητών και προσωπικού. Ακολούθησε 
επίδειξη της λειτουργίας των μηχανημάτων 
από ειδικούς της εταιρείας στους μαθητές της 
ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του ΕΠΑ.Λ.  

Χάρη στη γενναιόδωρη αυτή δωρεά, 
οι μαθητές της Σχολής θα αποκτήσουν 
εξειδικευμένη πρακτική γνώση στον τομέα της 
διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και θα είναι 
σε θέση να μεταφέρουν την τεχνογνωσία αυτή 
στις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις.

Απόλυτα συνυφασμένο με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και με στόχο τη συνεχή βελτίωση και 
αριστεία των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, 
το Perrotis College αποκτά νέο επιστημονικό 
εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Χάρη σε πρόσφατη 
χρηματοδότηση από τον οργανισμό ASHA / USAID 
(American Schools and Hospitals Abroad / United 
States Agency for International Development) 
το εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Perrotis College θα εξοπλιστεί με 
μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων τελευταίας 
τεχνολογίας, ενώ η αμερικανική εταιρεία 
παραγωγής και διανομής προϊόντων μεσογειακής 
διατροφής FoodMatch χρηματοδοτεί την απόκτηση 
αυτόματου συστήματος ζύγισης για το Εργαστήριο 
Επεξεργασίας Κρέατος και ειδικών θερμοκοιτίδων 
για τη μελέτη συντήρησης τροφίμων. 

Από αριστερά: Ο κτηνίατρος της Σχολής κ. Ευστράτιος Σουγλής, ο Διευθυντής του 
Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος Δρ. Αθανάσιος Γιαμουστάρης και η Διευθύντρια του 
ASHA/USAID κα Kate Crawford με την κόρη της κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
επίσκεψής τους στη Σχολή.

Συνεχής Αναβάθμιση του Επιστημονικού Εξοπλισμού 
στο Perrotis College



9

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

 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.

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

Eπενδύουμε στο μέλλον τους
    Προσφέρουμε παιδεία

Όλοι μαζί μπορούμε  

να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά  

το μέλλον που τους αξίζει  

μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών

της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 

& του Perrotis College.

Με τη δική σας υποστήριξη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College δίνουν 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.
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Ιστορίες Επιτυχίας Αποφοίτων: Αλέξανδρος Χατζηιωάννου
Ο Αλέξανδρος Χατζηιωάννου αποφοίτησε το 2015 από το Τμήμα Διεθνούς 

Επιχειρηματικότητας του Perrotis College. Πριν ακόμα πάρει το πτυχίο του, συμμετείχε 
στη δημιουργία της Yoleni’s, μιας πρωτοπόρου εταιρείας στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου που έχει ως στόχο να προωθήσει τις ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής 
διατροφής και της ελληνικής γης παγκοσμίως και να κατακτήσει την πρώτη θέση στην 

online αγορά τροφίμου. Το 2015 η Yoleni’s τιμήθηκε 
από την  “Hellenic Initiative” με το βραβείο Ελληνικής 
Επιχειρηματικότητας για τη βιωσιμότητα, την καινοτομία 
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα. Ο 
Αλέξανδρος είναι Υπεύθυνος Διαχείρισης ΗΠΑ με κύριο 
ρόλο το συντονισμό των λειτουργιών της εταιρείας στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Ο Αλέξανδρος αποδίδει μεγάλο μέρος της 
επαγγελματικής του επιτυχίας στο Perrotis College. 
Όπως ο ίδιος δηλώνει «Το Perrotis College μας έμαθε 
τη σημασία και την αξία του πρωτογενή τομέα, που 
αποτελεί, σήμερα, μια από τις λύσεις της κρίσης. Ο 
στοχευμένος τρόπος διδασκαλίας σε συνδυασμό με τη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων εκπαίδευσης 
συντέλεσε στην κατανόηση των διαφόρων ζητημάτων 

αλλά και στη μεταλαμπάδευση της γνώσης. Το σημαντικότερο όλων είναι η ενθάρρυνση 
που μας δίνεται για ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα. Μας μαθαίνουν να μη φοβόμαστε, 
να οραματιζόμαστε, να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε. Σε πολλούς η γη φαντάζει 
απαιτητική, αλλά χωρίς προσπάθεια και οραματισμό κανείς δε φτάνει στην Ιθάκη του. Και 
αυτό είναι το σημαντικότερο μάθημα που έλαβα».

Ο Αλέξανδρος Χατζηιωάννου παραλαμβάνει το 
τιμητικό βραβείο Νέας Επιχειρηματικότητας από την 
καθηγήτρια Joan Breton Connelly κατά τη διάρκεια 
του φιλανθρωπικού Gala της Σχολής στη Νέα Υόρκη 
τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόγραμμα “STEM Academy” 
στο Δημοτικό Σχολείο

Το Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε να προσφέρει από φέτος 
το καινοτόμο εξωσχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα STEM 
Academy, ένα πρόγραμμα που χαρίζει στα παιδιά επιστημονική 
γνώση μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες. Το STEM 
Academy φιλοξενεί τις πιο πρωτοποριακές επιστημονικές ιδέες 
και τα πιο ευφάνταστα πειράματα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 
από παιχνίδια και δραστηριότητες στη φύση, αλλά πάνω από 
όλα αναρωτιούνται για τον κόσμο γύρω τους. Με την αγγλική 
γλώσσα ως βασικό μέσο επικοινωνίας, αναζητούν απαντήσεις 
και μαθαίνουν να συνεργάζονται, να προσπαθούν σκληρά και 
να βρίσκουν λύσεις. Μαθαίνουν ακόμη να αποδέχονται την 
αποτυχία, αφού αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και μέσα από αυτή 
μπορούν να διδαχτούν.

Στο πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους οι μικροί μας 
επιστήμονες ασχοληθήκαν με πολλά θέματα: αεροδυναμική, 
διάστημα, μαγνήτες, φυσικές καταστροφές, γεωλογία και 
πολλά άλλα. Εξειδικευμένοι επιστήμονες - επισκέπτες τους 
παρουσίασαν τον κόσμο της αρχιτεκτονικής, των υδραυλικών 
και των μηχανών, ενώ οι εκδρομές τους στο Αστεροσκοπείο, 
στη λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου και στην αεροπορική 
βάση της Μίκρας έχουν μετατρέψει τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα σε μια αξέχαστη εκπαιδευτική εμπειρία.
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Πρόσφατες Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις

Τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς μας

Χορηγοί «Μπάρμπεκιου στο Αγρόκτημα»: Hondos Center, Aegean Airlines, Mondelez International, Λέανδρος & Κατερίνα Μπάσμπα, Χωματουργικές & Ασφαλτικές 
Εργασίες Θεοχάρης Μουρατίδης, Μέλισσα – Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Ήπειρος Α.Ε.Β.Ε., Ζαχαροπλαστείο «Διδυμότειχο», Κώστας Χίρτογλου, Heinz, P.A.P Corp. S.A. 

Χορηγοί “Country & Western Barbecue”: Mondelez International, Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών, El Sabor, Μέλισσα-Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε. Τροφίμων, Jack Daniel’s, 
Agnomarket-meat, Herodion Hotel, Tent Style, Κοτόπουλα Νιτσιάκος, Ήπειρος Α.Ε.Β.Ε., Denny Vildiridis, Ross Larson, Jere Wickens & Carol Lawton, Daniella Vallerand, 
Mary Lannim και Maria Issachar.

Χορηγοί «Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας»: Aegean Airlines, Αμπελόφυλλα της Μαριάννας, Denny Vildiridis, Ο Δρόμος του Τσαγιού, The Nut Store, 
Pόδι Ελλάς ABEE, Εθελοντική Ομάδα Κυριών GSS. 

Χορηγοί Πρωτοχρονιάτικου Πάρτυ:  Ε.Τ.Ε.Α., Polis Thessaloniki Convention Center.

Η υποστήριξη των χορηγών στις εκδηλώσεις μας παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά: 
Την εταιρεία Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. για την προσφορά οίνου, τη Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε. για την προσφορά της Μπύρας 
Βεργίνα και Τσάι Tuvunu και την Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως 3E για την προσφορά προϊόντων σε όλες τις εκδηλώσεις μας.

Country & Western Barbecue στην Αθήνα

1. Η κα Maria Issachar και η κα Δώρα Αναστασιάδου.   2. Ο επικεφαλής της ομάδας του Συλλόγου Φίλων στην Αθήνα κ. Πόλυς Πολυχρονιάδης και η 
Αντιπρόεδρος της Σχολής κα Joann Ryding Beltes.   3. Στιγμιότυπο από το χορό.

1 2 3

Χριστουγεννιάτικο Τσάι Αγίας Βαρβάρας

1.Τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Κυριών (GSS).    2. Από αριστερά: ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων κ. Γιώργος Βιλδιρίδης, η κα Μαριάννα Βιλδιρίδη, η κα 
Joann Ryding Beltes και ο Πρόεδρος της Σχολής & Perrotis College Δρ. Πάνος Κανέλλης.   3. Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου τραγουδούν χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια.

1 2 3

Πρωτοχρονιάτικο Πάρτυ 

1. Ο κ. Γιώργος Βιλδιρίδης με τον κ. Γιάννη Ακκά.   2. Ο κ. Νίκος Ευθυμιάδης με την κα Κατερίνα Γράτζιου.   3. Στιγμιότυπο της βραδιάς.

1 2 3

Επόμενες Εκδηλώσεις    3 Απριλίου: Διαγωνισμός Φασολάδας
στη Θεσσαλονίκη:      6 Ιουλίου: Χορός κάτω από τα Άστρα



Αφού διαβάσετε το τεύχος, η ανακύκλωσή του είναι επιθυμητή.

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Joann Ryding Beltes, Δώρα Αναστασιάδου, Αθανάσιος Γκέρτσης, Κατερίνα Διάφα, Λίλα Ζήζουλα,
Πάνος Κανέλλης, Τάσος Μπάρμπας, Αθηνά Περιστεροπούλου, Μαρία Πετράκη
 
Σχεδιασμός-Παραγωγή: Red Creative, Εκτύπωση: Σκορδόπουλος

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

©2016 Αμερικανική Γεωργική Σχολή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Μαρία-Ιωάννα 
Χριστοφορίδου (Photo Stories – Comics Store)
ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Κώστας Μπέκας,
Μαρία-Ιωάννα Χριστοφορίδου,
Crane Song Photography, Αρχείο της Σχολής

Αν επιθυμείτε να λάβετε μέρος στη Μέρα Μαγιού ως εκθέτης, συνεισφέροντας, ταυτόχρονα, στο Πρόγραμμα Υποτροφιών
και άλλους εκπαιδευτικούς σκοπούς της Σχολής & του Perrotis College, παρακαλούμε καλέστε μας στα 2310-492-724, -725, -726

ή στείλτε μας email στο events@afs.edu.gr.

Σάββατο 27 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.

Ημέρα Δενδροφύτευσης

Κυριακή 15 Μαΐου 2016
11:00 – 16:00


