
Μηνιαία Συντροφιά 

Εκδρομή στην Αμερικανική  
       Γεωργική Σχολή 

Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου επισκεφθήκαμε την 
Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 

Στις 17 Νοεμβρίου, 
στο σχολείο μας έγινε 
γιορτή για να τιμή-
σουμε όλους όσους 
αγωνίστηκαν στο Πο-
λυτεχνείο για να επα-
νέλθει στην Ελλάδα η 
δημοκρατία. 

Περιεχόμενα: 
1.Αμερικανική Γεωργι-
κή Σχολή 
2. Αεροδρόμιο  
3. Πολυτεχνείο 
4. Λαογραφικός 
5. Γιορτές Αγίων 
6. Νιάρχος 
7. Καιρός 
8. Αθλητικά 
9.Συνταγές Μαγειρικής 
10. Κοινωνικά θέματα  



Μετά από την Αμερικανική Γεωργική Σχο-
λή πήγαμε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. 
Η ξεναγός μας μίλησε για τους χώρους του 
αεροδρομίου και για την διαδικασία αναχώ-
ρησης. Μετά με ένα λεωφορείο, προσφορά 
της AEGEAN, κάναμε το γύρο του αερο-
δρομίου και είδαμε τα αεροπλάνα να απο-
γειώνονται και να προσγειώνονται. Μετά 
από λίγο αναχωρήσαμε για το σχολείο μας. 

  Εκδρομή στην Αμερικανική                  
       Γεωργική Σχολή 

            Αεροδρόμιο 

Μετά από 30 χρόνια ιεραποστολικής υπηρεσίας στα Βαλκάνια, ο Δρ. Τζων Χένρυ Χάουζ και η γυναίκα 
του, Σούζαν Αντελίν Μπιρς Χάουζ, ίδρυσαν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή το 1904, σε 20 εκτάρια 
άγονης γης κοντά στη Θεσσαλονίκη. 
Ο Δρ. Χάουζ αυτοαποκαλούταν «πρακτικός ιδεαλιστής» και ήταν αφοσιωμένος «στην εκπαίδευση όλου 
του ατόμου: στο μυαλό, στα χέρια και στη ψυχή». Πρακτική άσκηση σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας και σε 
λαχανικά, αμπελώνες και δενδρόκηπους, ζωική παραγωγή και παραγωγή μεταξοσκωλήκων και σε βιομη-
χανικές δεξιότητες όπως η ξυλουργία, οι κατασκευές και η σιδηρουργία, εξόπλισαν τους αποφοίτους της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ώστε να πετύχουν στη γεωργία και ως αποτέλεσμα να βοηθήσουν στην 
οικονομική ανάπτυξη της αγροτικής Ελλάδας. Ταπεινές δωρεές κεφαλαίου και εξοπλισμού από ένα μικρό 
κύκλο υποστηρικτών στις Η.Π.Α., βοήθησαν το ίδρυμα να επιβιώσει στα πρώτα του χρόνια, καθώς αυτός 
έγινε μάρτυρας των δύο Βαλκανικών πολέμων, του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και των μαζικών μετακινήσε-
ων πληθυσμών και προσφύγων από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του 1930, μια περίοδο 
επέκτασης των ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων και εισαγωγής των τελευταίων γεωργικών καινοτομιών στην 
Ελλάδα, ακολούθησε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος η Κατοχή και ο Εμφύλιος. Παρά τις αντίξοες συνθήκες η 
Σχολή με συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής εκπαίδευσης, προσέφερε στον 
αγροτικό πληθυσμό μεγάλες υπηρεσίες. 
Διαβλέποντας τη ζήτηση για ανώτερη εκπαίδευση που στοχεύει σε καριέρες στους τομείς της γεωργίας, 
των τροφίμων και των φυσικών πόρων, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή ίδρυσε το Τμήμα Ανωτέρων Γε-
ωργικών Σπουδών «Δημήτρης Περρωτής», μέσω μιας δωρεάς της κας Αλίκης Περρωτή, εις μνήμη του 
συζύγου της Δημήτρη. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα Αγγλικά εξυπηρετούν ένα σύνολο φοιτητών, το 
οποίο αποτελείται από Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς, κυρίως από Βαλκανικές χώρες. 
Με το χαρακτήρα προσφοράς της, τη καινοτομία στην προσέγγιση της γεωργίας, τους εντυπωσιακούς 
αποφοίτους της και μετά από περισσότερο από έναν αιώνα αδιάκοπης προσφοράς στη χώρα που τη φι-
λοξενεί, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, θεωρείται καταλύτης για την εποικοδομητική αλλα-
γή στην περιοχή. 
 



Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 ήταν μια μαζική διαδήλωση λαϊκής αντίθεσης στο καθε-
στώς της Χούντας των Συνταγματαρχών. Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 1973, κλιμα-
κώθηκε σχεδόν σε αντιχουντική επανάσταση και έληξε με αιματοχυσία το πρωί της 17ης Νοεμ-
βρίου, μετά από μια σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν με την είσοδο αρμάτων μάχης στον χώρο 
του Πολυτεχνείου. Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου 1967 υπό 
τη δικτατορική διακυβέρνηση του 
στρατού, ενός καθεστώτος που είχε 
καταργήσει τις ατομικές ελευθερίες, 
είχε διαλύσει τα πολιτικά κόμματα 
και είχε εξορίσει, φυλακίσει και βα-
σανίσει πολιτικούς και πολίτες με 
κριτήριο τις πολιτικές τους πεποιθή-
σεις. Το 1973 βρίσκει τον ηγέτη 
της δικτατορίας, Γεώργιο Παπαδό-
πουλο, να έχει ξεκινήσει μι-
α διαδικασία φιλελευθεροποίη-
σης του καθεστώτος, η οποία συ-
μπεριλάμβανε την αποφυλάκιση 
των πολιτικών κρατουμένων και την 
μερική άρση της λογοκρισίας, κα-
θώς και υποσχέσεις για νέ-
ο σύνταγμα και εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου 1974  για επιστροφή σε πολιτική διακυβέρνηση. 
Στελέχη της αντιπολίτευσης, μπόρεσαν έτσι να ξεκινήσουν πολιτική δράση ενάντια της χού-
ντας. Οι αναταραχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, όταν οι φοιτητές του Πολυ-
τεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματά τους. Στις 13 Φεβρουαρίου γίνεται διαδήλωση 
μέσα στο Πολυτεχνείο και η χούντα παραβιάζει το πανεπιστημιακό άσυλο, δίνοντας εντολή 
στην αστυνομία να επέμβει. 11 φοιτητές συλλαμβάνονται και παραπέμπονται σε δίκη. Με α-
φορμή αυτά τα γεγονότα, στις 21 Φεβρουαρίου, περίπου τρεις με τέσσερις χιλιάδες φοιτητές 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέλαβαν το κτίριο της σχολής στο κέντρο 
της Αθήνας. Από την ταράτσα του κτιρίου απαγγέλλουν τον ακόλουθο όρκο: «Εμείς οι φοιτητές 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ορκιζόμαστε στo όνομα της ελευθερίας να αγωνι-
σθούμε μέχρι τέλους για την κατοχύρωση: α) των ακαδημαϊκών ελευθεριών, β) του πανεπιστη-
μιακού ασύλου, γ) της ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων.» Η αστυ-
νομία έλαβε εντολή να επέμβει και πολλοί φοιτητές σε γύρω δρόμους υπέστησαν αστυνομική 
βία, χωρίς όμως τελικά να παραβιαστεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα γεγονότα στη Νομική α-
ναφέρονται συχνά ως προάγγελος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στις 14 Φεβρουαρί-
ου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν διαδη-
λώσεις εναντίον του στρατιωτικού καθεστώτος. Καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν αμέτοχες, 
οι φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο 
της σχολής επί της οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού 
σταθμού του Πολυτεχνείου. Το, πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της 
Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα 
μας ενάντια στη δικτατορία και για την Δημοκρατία. Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίζε-
ται από την μεταβατική κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και ένα από τα τρία άρματα μάχης 
που είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή, γκρεμίζει την κεντρική πύλη.  

        17η Νοεμβρίου 
         Πολυτεχνείο   
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