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Είμαστε ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που από τη στιγμή της 
ίδρυσής του διαμορφώνει ανθρώπους όπως εσείς. Αποτελούμαστε 
από όλες εκείνες τις επόμενες γενιές που θα καθορίσουν αύριο το 
μέλλον μας. Είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά και μοιραζόμαστε το 
ίδιο όραμα: να δώσουμε στην ελληνική νεολαία τα καλύτερα εφόδια 
μέσω της εκπαίδευσης και να δημιουργήσουμε μια πιο φωτεινή 
Ελλάδα για όλους μας.

Περισσότερα από 130 χρόνια έχουμε αντεπεξέλθει στις όποιες 
αντιξοότητες, προσφέροντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, με την 
επιθυμία το έργο των εκπαιδευτικών και των αποφοίτων μας να έχει 
θετικό αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Έχουμε τη χαρά 
να έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους που έγιναν παράδειγμα προς 
μίμηση, επιστήμονες που άλλαξαν τα δεδομένα στον κλάδο τους, 
απόφοιτους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Επίκεντρο της αποστολής μας είναι το Κολλέγιο Ανατόλια να αποτελεί 
ένα σύγχρονο και ανοιχτό ακαδημαϊκό κέντρο για όλους. Πιστεύουμε 
πως κάθε μαθητής αξίζει να λαμβάνει άριστη εκπαίδευση. Στο 
Ανατόλια οι μαθητές ενθαρρύνονται και εμπνέονται να κάνουν τη 
διαφορά εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, ώστε να είναι 
αυτοί που θα διαμορφώσουν το σήμερα και το αύριο.

Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι ένας αμερικανικός μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα και υπηρετεί όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Βασίζεται σημαντικά στις δωρεές, 
προκειμένου να παρέχει καινοτόμα μέσα και προγράμματα που 
προσφέρουν πολύτιμες ευκαιρίες στους νέους και συμβάλλουν 
σημαντικά στη μελλοντική τους εξέλιξη. Λόγω του μη κερδοσκοπικού 
μας χαρακτήρα, ακόμη και η πιο μικρή δωρεά μπορεί να κάνει τη 
διαφορά: χρηματοδοτώντας νέες εγκαταστάσεις και προγράμματα, 
ανακαινίζοντας αίθουσες διδασκαλίας, επιμορφώνοντας το 
προσωπικό, προσφέροντας υποτροφίες και εκπαιδευτικό υλικό.

Είμαστε ένας 
εκπαιδευτικός 
οργανισμός με 

όραμα

Είμαστε 
το Κολλέγιο 

Ανατόλια
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Το καινοτόμο πνεύμα των ιδρυτών μας ήταν αυτό που έφερε 
τη σύγχρονη εκπαίδευση στις μειονοτικές κοινότητες της 
Μικράς Ασίας το 1886. Με μόνα τους εφόδια την πίστη στη 
μεταμορφωτική δύναμη της εκπαίδευσης και την επιθυμία 
να ενισχύσουν τις πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, 
ήταν οι οραματιστές που έθεσαν τα θεμέλια αυτού που 
έμελλε να εξελιχθεί στο σύγχρονο Κολλέγιο Ανατόλια.
 
Από τότε, περισσότεροι από 11.000 απόφοιτοι έχουν 
ακολουθήσει τα βήματά τους, πολλοί από τους οποίους 
έχουν να διηγηθούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Μία 
ιστορία που εμπνέει και αξίζει να μοιραστεί κανείς.

Κι αυτό γιατί μοιραζόμαστε τα ίδια χαρακτηριστικά, τα ίδια 
ιδανικά, το ίδιο πάθος. Μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. 

Στα χέρια μας είναι να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα.

Αναζητήστε τον εαυτό σας ανάμεσα στους μαθητές μας: 
στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον τους.

Ανακαλύψτε τον εαυτό σας στις ιστορίες μας.

Είμαστε 
ιστορίες



Ακολουθούμε πιστά τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε 
στην ευρύτερη κοινωνία καινοτόμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες 
παγκόσμιας κλίμακας που ενδυναμώνουν την ελληνική 
νεολαία.

• Προσφέρουμε ετησίως περισσότερες από 30.000 ώρες 
κοινωφελούς εργασίας, βοηθώντας λιγότερο προνομιούχα 
παιδιά, συντηρώντας και επισκευάζοντας σχολεία και 
κοινοτικά κέντρα, διδάσκοντας αγγλικά, βοηθώντας 
άτομα που έχουν πληγεί από οικονομικές κρίσεις και, πιο 
πρόσφατα, παρέχοντας βοήθεια σε πρόσφυγες.

• Συνεχίζουμε τη μακρά παράδοση προώθησης της 
διαφορετικότητας και προσβασιμότητας μέσω ενός 
πρότυπου Προγράμματος Υποτροφιών. Κατά τα τελευταία 
50 χρόνια έχουν δοθεί εκατομμύρια δολάρια για τη φοίτηση 
εκατοντάδων μαθητών μέσω του εν λόγω προγράμματος, 
ενώ σήμερα, σχεδόν το 25% των μαθητών/σπουδαστών 
του Κολλεγίου Ανατόλια λαμβάνουν κάποια οικονομική 
βοήθεια με μορφή υποτροφίας.

• Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εξωσχολικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και διαγωνισμούς, στα οποία συμμετέχουν 
πάνω από 5.000 μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας, 
αλλά και από χώρες του εξωτερικού, όπως η Τουρκία,       
η Γερμανία, η Ινδία και οι ΗΠΑ.

Είμαστε με 
τη σκέψη 
στην κοινωνία

Επενδύουμε στους ανθρώπους και επιθυμούμε την ανάπτυξη και την επιτυχία 
τους. Τους καλούμε να ανακαλύψουν τον εαυτό τους μέσα από τα ακαδημαϊκά μας 
προγράμματα και να επιτύχουν μέσω αυτών τους στόχους τους. Τους βοηθούμε 
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να εξελιχθούν πέρα από κάθε φαντασία. 
Αντιλαμβανόμενοι οι ίδιοι την αλλαγή αυτή, θα είναι και εκείνοι σε θέση να φέρουν 
με τη σειρά τους την αλλαγή στον κόσμο, σε κάθε βήμα της ζωής τους. 



Είμαστε οι 
πρωτοπόροι 

του αύριο

Η εκπαίδευση ενδυναμώνει, αλλά από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται 
να εξελίξουμε την έννοια της εκπαίδευσης, καλλιεργώντας το ταλέντο και το 
διερευνητικό πνεύμα από τα πρώτα σχολικά χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούμε:

• Το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά / Center for Talented 
Youth (CTY) Greece με σύμβουλο το Πανεπιστημίου Johns Hopkins και 
την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. To CTY ενσαρκώνει 
μια δυναμική πρωτοβουλία για την ελληνική νεολαία, ανακαλύπτοντας και 
δίνοντας ώθηση σε μερικούς από τους πιο χαρισματικούς και ταλαντούχους 
νέους. 

• Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, το οποίο παρέχει προγράμματα για 
μία νέα γενιά επιχειρηματιών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στηρίζει 
τα start-ups μέσω σειράς διαλέξεων, καθοδήγησης και επενδυτικών 
ευκαιριών. Έως σήμερα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ωφεληθεί από το 
Κέντρο Επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ίδρυση επιχειρήσεων που 
προσφέρουν θέσεις εργασίας και ενισχύουν την ελληνική οικονομία.

• Το Κέντρο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε 
επίπεδο Δημοτικού και Γυμνασίου/Λυκείου, τα προγράμματα του οποίου 
φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με πρωτοποριακές εργαστηριακές 
έρευνες και τους χαρίζουν μία πραγματική εικόνα της καθημερινότητας των 
επιστημόνων και των μηχανικών.

• Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ACT, το οποίο διοργανώνει ειδικά 
διαμορφωμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
σε ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος, στόχος των οποίων είναι η διαρκής 
επιμόρφωση και κατάρτιση των συμμετεχόντων από κάθε μορφωτικό 
υπόβαθρο, μέσω της καλλιέργειας και μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων 
σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο διοργανώνουμε:

• Το ACMUN (Anatolia College Model United Nations) σε επίπεδο Γυμνασίου/
Λυκείου, το συνέδριο που βάζει τους μαθητές στον ρόλο αντιπροσώπων των 
Ηνωμένων Εθνών οι οποίοι καλούνται να λύσουν μέσω εποικοδομητικού 
διαλόγου κρίσιμα ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, και στο οποίο 
συμμετέχουν επίσης αποστολές από σχολεία του εξωτερικού. 

• Το Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης & Τεχνολογίας (Anatolia College 
Science & Technology Annual Conference – ACSTAC) σε επίπεδο 
Γυμνασίου/Λυκείου, το οποίο ακολουθεί το μοντέλο των επαγγελματικών 
επιστημονικών συνεδρίων και απευθύνεται σε μαθητές. Όπως έχει άλλωστε 
αποδείξει και η ιστορία, οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν αξιοθαύμαστα 
πράγματα, αρκεί να έχουν την κατάλληλη στήριξη και ενθάρρυνση.



Building
a brighter Greece, 
one student at
a time

Η καμπάνια για τον 
επόμενο αιώνα του 
Κολλεγίου Ανατόλια

Συγκεντρώνουμε κεφάλαια 
για τρεις σημαντικές 
πρωτοβουλίες που θα 
διασφαλίσουν ότι το Κολλέγιο 
Ανατόλια θα συνεχίσει να 
αποτελεί έναν σύγχρονο, 
καινοτόμο εκπαιδευτικό 
οργανισμό. Με τη δική σας 
συμβολή, μπορούμε να 
φέρουμε την αλλαγή που 
θέλουμε να δούμε 
στον κόσμο μας.



1.  Είμαστε μια ανοιχτή κοινότητα με ανοιχτό πνεύμα
Πρωτοβουλία για την Πρόσβαση και την Επιτυχία των Μαθητών:
• Εξασφάλιση των κεφαλαίων των οποίων η απόδοση θα χρηματοδοτεί σταθερά κάθε 

χρόνο υποτροφίες για μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η 
οικονομική κρίση.

• Δημιουργία ταμείου εξασφαλισμένης χρηματοδότησης υποτροφιών για το Κέντρο για 
Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece), προκειμένου το Κολλέγιο Ανατόλια 
να συνεχίσει να στηρίζει τους χαρισματικούς Έλληνες νέους που επωφελούνται από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα.

• Διαμόρφωση ενός πολύμορφου φοιτητικού κέντρου στο Αμερικανικό Κολλέγιο 
Θεσσαλονίκης (ACT), το οποίο θα είναι η καρδιά του ACT, θα καλλιεργεί το πνεύμα της 
κοινότητας και θα διευρύνει τις επιτυχίες των σπουδαστών.

2.  Είμαστε γνώση
Πρωτοβουλία για Ακαδημαϊκή Υπεροχή:
• Δημιουργία ταμείου εξασφαλισμένης χρηματοδότησης της επαγγελματικής επιμόρφωσης 

του διδακτικού προσωπικού, ώστε οι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου Ανατόλια να 
γίνουν κοινωνοί νέων και καινοτόμων διδακτικών μεθόδων αξιοποιώντας τα μέσα της 
σύγχρονης τεχνολογίας.

• Ανάπτυξη της Νησίδας Καινοτομίας (STEM Innovation Isle), που περιλαμβάνει Εργαστήριο 
Δημιουργικών Κατασκευών με τη χρήση τεχνολογίας (Fabrication Lab) και Εργαστήριο 
Χημείας και φιλοξενεί το πρώτο παγκοσμίως σε επίπεδο Γυμνασίου «Κέντρο Πράσινης 
Εκπαίδευσης».

• Δημιουργία περισσότερων ευέλικτων χώρων μάθησης (Flexible Learning Spaces) για 
εφαρμογή νέων και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων.

• Αναβάθμιση των προγραμμάτων βιβλιοθήκης και των τεχνολογικών υποδομών, βελτίωση 
των τεχνολογικών μέσων, διεύρυνση των συλλογών και τήρηση ιστορικών αρχείων.

3.  Είμαστε έμπνευση
Οι αναβαθμίσεις του campus εξυπηρετούν τα πρότυπα εκπαιδευτικά παραδείγματα 
και τα καινοτόμα μοντέλα που ακολουθούμε. Επενδύοντας σε νέες υποδομές και 
τεχνολογία (σε νέους χώρους, αίθουσες και εργαστήρια, κ.α.) διευκολύνουμε τη 
μάθηση και τη δύναμή της να εμπνεύσει και να δώσει στους μαθητές τον χώρο να 
εξελιχθούν πέρα από τις δυνατότητές τους.
Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση του Campus:
• Δημιουργία νέου, ενοποιημένου campus για το Anatolia Elementary School, με 

σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές.
• Αναβάθμιση και διεύρυνση των εγκαταστάσεων για το πρόγραμμα του Διεθνούς 

Απολυτηρίου (IB Diploma), με στόχο την ανάπτυξη αυτού του απαιτητικού προγράμματος 
σπουδών.

• Αναβάθμιση των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων που στεγάζονται στα 
παλαιά, ιστορικά κτίρια του σχολείου.

• Εφαρμογή συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον, με στόχο τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Κολλεγίου 
Ανατόλια.

Αν πιστεύετε και εσείς στη δύναμη της εκπαίδευσης και την ικανότητά 
της να αλλάξει τη ζωή του κάθε μαθητή… επενδύστε στο κοινό μας 
όραμα.

Βοηθήστε μας να δημιουργήσουμε μία πιο φωτεινή Ελλάδα μέσα από 
τους μαθητές μας! 



Είµαστε οι 
υποστηρικτές µας

«Αν πιστεύετε στην εκπαίδευση, αν πιστεύετε στην ενδυνάµωση της ελληνικής 
νεολαίας, αν πιστεύετε ότι η εκπαίδευση είναι αποφασιστικής σηµασίας για το 
µέλλον αυτής της χώρας, τότε το Κολλέγιο Ανατόλια είναι το όχηµα µέσω του 
οποίου µπορείτε να υποστηρίξετε αυτές τις πολύ σηµαντικές ιδέες.»

Chip Elfner, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια

«Το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος χρηµατοδοτεί οργανισµούς και έργα σε όλο τον κόσµο, 
που στοχεύουν στο να έχουν έναν σηµαντικό, διαρκή και θετικό αντίκτυπο στην 
κοινωνία. Οι οργανισµοί και τα έργα αυτά θα πρέπει να επιδεικνύουν αποτελεσµατική 
διοίκηση και ορθή διαχείριση. Το Κολλέγιο Ανατόλια επιδεικνύει πράγµατι αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που αποφασίσαµε να προχωρήσουµε µε 
την ίδρυση του CTY Greece στο Κολλέγιο Ανατόλια.»

Πάνος Παπούλιας, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Προγραµµάτων και Στρατηγικών 
Πρωτοβουλιών, Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος

«Το Κολλέγιο Ανατόλια είναι αδιαµφισβήτητα ένα από τα καλύτερα ιδρύµατα 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πέρα από την 
αξιοσηµείωτη παράδοση που καταγράφει από τα τέλη του 19ου αιώνα, το 
Κολλέγιο Ανατόλια παραµένει στο προσκήνιο της εκπαιδευτικής καινοτοµίας. 
Παράλληλα, το πρόγραµµα υποτροφιών του Ανατόλια είναι το µεγαλύτερο και 
πιο ολοκληρωµένο ανάµεσα στα ιδιωτικά σχολεία της Ελλάδας, γεγονός που 
παγιώνει τη θέση του ως φάρος ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στην ποιοτική 
εκπαίδευση, σε µια εποχή ιδιαίτερων κοινωνικοοικονοµικών αντιξοοτήτων.»

∆ρ Πέτρος Καλαντζής, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Κοινωφελές Ίδρυµα 
Ιωάννη Σ. Λάτση

«Η INTRASOFT, το Κολλέγιο Ανατόλια και το CTY Greece µοιράζονται το ίδιο 
πάθος: αναζητούν και καλλιεργούν την αριστεία. Το να γίνουµε συνοδοιπόροι 
του CTY Greece και του Ανατόλια µέσω του προγράµµατος υποτροφιών του 
είναι για εµάς ένας αξιόλογος σκοπός, ο οποίος υπογραµµίζει τη δέσµευσή 
µας στο πάθος αυτό, τη δέσµευσή µας απέναντι στην κοινωνία στην οποία 
ανήκουµε, τη δέσµευσή µας στις νεότερες γενιές που προσπαθούν για το 
καλύτερο. Το ταλέντο και η αριστεία βρίσκονται στο επίκεντρο του οράµατός 
µας για το µέλλον. Υποστηρίζουµε το CTY Greece και το Κολλέγιο Ανατόλια 
και είµαστε βέβαιοι ότι έχουµε εναποθέσει την εµπιστοσύνη µας σε ικανά 
χέρια που θα διαµορφώσουν τους ηγέτες του αύριο.»

Αλέξης Μάνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, INTRASOFT International, 
απόφοιτος Κολλεγίου Ανατόλια



«Το Κολλέγιο Ανατόλια δίνει σημασία στην κοινωνική και 
πολιτισμική πολυμορφία, συνδυάζοντας με επιτυχία τα διαφορετικά 
εκπαιδευτικά συστήματα με το ατομικό ταλέντο, την προσωπική 
ώθηση και τη συλλογική δεοντολογία, δημιουργώντας μία 
πανίσχυρη δύναμη που οδηγεί στην αριστεία.»

Βασιλική Αδαμίδου, Επικεφαλής Εταιρικής Επικοινωνίας, 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Social Media, LIDL Hellas

«Θεωρώ το Κολλέγιο Ανατόλια πολύ σημαντικό, επειδή μπορώ να δω το 
αποτέλεσμα. Σκεφτείτε ότι κάθε μέρα επιδρά σε περισσότερους από 2000 μαθητές 
και φοιτητές, για μία καλύτερη ζωή. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία πιο σημαντική, 
επιτυχημένη και θετική επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει...»

George Bissell, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια

«Όπως η ναυτιλία αποτελεί φάρο για την ελληνική οικονομία, έτσι το CTY 
Greece και το Κολλέγιο Ανατόλια αποτελούν φάρους για την εκπαίδευση 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το κίνητρο που σε οδηγεί να αλλάξεις 
τον κόσμο και να κάνεις τη διαφορά, δεν έχει σημασία πόσο μικρή μπορεί 
να είναι η χώρα, το χωριό ή το νησί από το οποίο προέρχεσαι, ή το σπίτι στο 
οποίο μεγάλωσες, αλλά η αξία, η ικανότητα, η σκληρή δουλειά, οι ισχυρές 
αξίες και η ευγνωμοσύνη.»

Χάρις Πλακαντωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Στρατηγικής, Star Bulk, 
απόφοιτος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια

«Το Κολλέγιο Ανατόλια έχει επηρεάσει τη ζωή όλων μας. Πιστεύουμε ακράδαντα πως πρέπει 
να βοηθούμε το σχολείο στο έργο του να μεταμορφώνει τη ζωή των μαθητών. Η συμμετοχή 
του Συλλόγου Αποφοίτων σε αυτή την καμπάνια έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς 
προσφέρει ένα αξιόλογο περιουσιακό του στοιχείο. Η ευρύτερη οικογένεια του σχολείου, που 
είναι οι απόφοιτοί του, πρέπει να στηρίζει και να συμμετέχει στην εξέλιξη αυτή.»

Αιμιλία Ζουμπουλίδου, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια

«Το Κολλέγιο Ανατόλια υπήρξε φάρος εκπαιδευτικής αριστείας 
σε όλη την ιστορία του και δεν αποτελεί έκπληξη πως το Ανατόλια 
ανέλαβε την υποδειγματική πρωτοβουλία να φιλοξενήσει το CTY 
Greece, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Johns Hopkins και 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω 
όλες τις δράσεις του CTY Greece για τους μαθητές και τους 
καθηγητές και αυτό που μπορώ να πω είναι πως αισθάνομαι δέος, 
είμαι εντυπωσιασμένη και συγκινημένη από τη δέσμευση, την 
αριστεία και τη συμπόνια [που επιδεικνύει το Κέντρο].»

Μάρθα Κεσίσογλου, Διευθύντρια Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας Wholesale Banking, Δημοσίων Σχέσεων, Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και Χορηγιών, Eurobank





Η καμπάνια μας διασφαλίζει πως το Κολλέγιο Ανατόλια 
θα είναι σε θέση να συνεχίσει να αλλάζει το τοπίο της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Αν επιθυμείτε και εσείς…

• Να προσφέρετε οικονομική στήριξη ώστε οι μαθητές μας, 
ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, να συνεχίσουν να 
έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα όνειρά τους μέσω 
της εκπαίδευσης.

• Να παρέχετε καινοτόμα εξωσχολικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα, δωρεάν, σε μαθητές της ευρύτερης 
ελληνικής κοινότητας.

• Να μοιράζεστε τις καλύτερες, προοδευτικότερες 
εκπαιδευτικές πρακτικές με την ευρύτερη κοινότητα 
Ελλήνων δασκάλων και καθηγητών.

• Να ενδυναμώσετε και να στηρίξετε έναν άριστο 
εκπαιδευτικό οργανισμό που συνδυάζει τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος με το επιχειρηματικό πνεύμα και τη 
φιλοσοφία της σφαιρικής μόρφωσης που πρεσβεύει το 
αμερικανικό εκπαιδευτικό μοντέλο.

• Να δημιουργήσετε μια ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ Ελλάδας 
και ΗΠΑ, η οποία εμπνέει τους μαθητές του Κολλεγίου 
Ανατόλια να σκέφτονται σε διεθνές πλαίσιο και να 
πιστεύουν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Με αυτόν 
τον τρόπο, θα είναι σε θέση να επηρεάζουν θετικά και 
σημαντικά τις εξελίξεις στο ελληνικό γίγνεσθαι.

• Να διασφαλίσετε ότι οι μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια 
έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής και υποδομές 
παγκόσμιας κλάσης, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί και να 
διαπρέψουν στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

• Να κάνετε μια επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας. 

… τότε είμαστε φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά. 

What are you 
made of? 

Εσείς;



Μαθητές και Σπουδαστές 2017-2018
• Συνολικός αριθμός μαθητών 2017-18: 2.299
• Συνολικός αριθμός μαθητών (συμπεριλαμβανομένων και 

εξωσχολικών προγραμμάτων) το 2017-18: 3.320
• Συνολικός αριθμός σπουδαστών του προγράμματος Study 

Abroad 2017-18: περισσότεροι από 500
• Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν στα προγράμματα του 

CTY Greece: 2.844
• Απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου: 12.111
• Απόφοιτοι ACT: 2.609

Υποτροφίες και Οικονομική Ενίσχυση 
2017-2018
• Συνολικό ύψος υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης 

που δόθηκε το 2017-18: $2.681.919  

• Συνολικό ύψος υποτροφιών και οικονομικής ενίσχυσης 

που δόθηκε την τελευταία 5ετία: $11.124.000
• Το συνολικό ύψος υποτροφιών και ενίσχυσης δόθηκε την 

τελευταία 5ετία σε 2.193 μαθητές

• Ποσοστό επί του συνόλου των μαθητών στους οποίους 

δόθηκε υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση: 25%
• Υποτροφίες που δόθηκαν την τελευταία 5ετία για τα 

προγράμματα του CTY Greece:

  ▶  Ποσοστό υποτροφιών επί του συνολικού αριθμού        

                 των μαθητών: 55%
  ▶  Συνολικό ύψος υποτροφιών: 

      περισσότερα από $1.503.000

Το Κολλέγιο 
Ανατόλια σε 
αριθμούς



Επιτυχίες σε Πανεπιστήμια 2017-2018
• Τελειόφοιτοι που έγιναν δεκτοί από πανεπιστήμια των ΗΠΑ 

και της Ευρώπης το 2018: 86
• Επιτυχίες σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, του Καναδά, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια 
(ακολουθεί ένα δείγμα)

  ▶ ΗΠΑ:  Harvard, MIT, Princeton, Yale, Brown,   
        Columbia, Grinnell, Boston University, Pomona   
        College, Wellesley College

  ▶ Ηνωμένο Βασίλειο: Oxford, Cambridge, UCL,   
     London School of Economics, Warwick

  ▶ Καναδάς: University of Toronto
  ▶ Ευρώπη: ETH Zurich, Maastricht

• Τελειόφοιτοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ελληνικά 
πανεπιστήμια το 2018: 138

Ώρες Εθελοντικής Εργασίας 
Μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου 2017-2018
• 32.400 ώρες
• 43 οργανισμοί
• Συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 μαθητές και μέλη του 

προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια

Σπουδαστές ACT 2017-2018
• 4730 ώρες
• 33 οργανισμοί
• Συμμετείχαν περισσότεροι από 380 σπουδαστές

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου 2017-2018
• 200 ώρες
• 15 οργανισμοί
• Συμμετείχαν περισσότεροι από 560 μαθητές 



Η συνεισφορά με μoρφή δωρεάς στην Καμπάνια του Κολλεγίου 
Ανατόλια είναι μια σημαντική προσωπική απόφαση. Η ικανοποίηση 
που παίρνει κάποιος προσφέροντας θα είναι για σας μεγαλύτερη 
γνωρίζοντας ότι μέσω της δωρεάς, επενδύετε όχι μόνο στο 
Κολλέγιο Ανατόλια αλλά και στο μέλλον της Ελλάδας.

Η υποστήριξή σας θα επιτρέψει στο Κολλέγιο Ανατόλια να 
εκπληρώσει την αποστολή του, που δεν είναι άλλη από την 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από καινοτόμες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σε συνθήκες ανοικτής και ελεύθερης 
αναζήτησης, στο πλαίσιο μιας κοινότητας ακαδημαϊκής αριστείας.

Η υποστήριξη στην Καμπάνια μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους. Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία, ίσως μπορείτε 
να συνεισφέρετε περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε:
•  Οι δωρεές μπορούν να επιμεριστούν σε διάστημα πέντε ετών.
•  Οι δωρεές μπορούν να δοθούν με τη μορφή προγραμματισμένης 
    δωρεάς, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με κάποια ρητή    
    δέσμευση (εγγύηση).
•  Οι δωρεές είναι χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία που   
    εκχωρούνται, χωρίς να προσδοκά ο δωρητής οποιαδήποτε   
    ανταπόδοση ή άλλο όφελος.
•  Οι δωρεές υπό όρους αξιοποιούνται σύμφωνα με τις     
    προϋποθέσεις που ορίζει ο δωρητής.

Τρόποι με 
τους οποίους 
μπορείτε να 
προσφέρετε

Προγραμματισμένες για μελλοντικό χρόνο δωρεές χρημάτων 
ή περιουσιακών στοιχείων που εκχωρούνται οικειοθελώς, 
χωρίς καμία προσδοκία από μέρους του δωρητή.

Οι δωρεές γίνονται τοις μετρητοίς, με επιταγή ή 
πιστωτική κάρτα.

Μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Μπορούν να γίνουν δεκτές μη χρηματικές 
δωρεές που προάγουν την αποστολή του Κολλεγίου Ανατόλια. 
Οι δωρεές σε είδος υπόκεινται σε έλεγχο συμμόρφωσης προς 
την ισχύουσα πολιτική αποδοχής δωρεών του Κολλεγίου 
Ανατόλια.

Δέσμευση
δωρεάς

Δωρεά
μετρητών

Μετοχές

Δωρεές 
σε είδος



Δωρεές για την κάλυψη των προγραμμάτων ή των εκδηλώσεων του Κολλεγίου Ανατόλια.

Πολλοί εργοδότες έχουν προγράμματα δωρεάς με τα οποία προσφέρουν χρηματικές δωρεές 
με την προϋπόθεση να συγκεντρωθούν αντίστοιχα ποσά τρίτων.

Δωρεές ιδιωτικών, εμπορικών ή αγροτικών ακινήτων.

Μπορείτε να συμπεριλάβετε το Κολλέγιο Ανατόλια ως δικαιούχο σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό, 
σε λογαριασμό συμμετοχής στα κέρδη ή σε άλλα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Μπορείτε να ορίσετε το Κολλέγιο Ανατόλια ως δικαιούχο ή, κατά προτίμηση, ως ιδιοκτήτη και 
δικαιούχο.

Δωρεές προς το Κολλέγιο Ανατόλια μέσω διαθήκης.

Η αναγνώριση της γενναιοδωρίας των δωρητών της Καμπάνιας μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους. Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τις επιθυμίες και τις εναλλακτικές σας.

Όλες οι δωρεές ελέγχονται μέσω της πολιτικής αποδοχής δωρεών του Κολλεγίου Ανατόλια. 
Η εν λόγω πολιτική έχει τους εξής στόχους:
•  Τη διασφάλιση των δωρεών που προάγουν την αποστολή, τον σκοπό και τις προτεραιότητες 
    του Κολλεγίου Ανατόλια.
•  Τη διασφάλιση της προστασίας των συμφερόντων του Κολλεγίου Ανατόλια.
•  Τη διασφάλιση της δεοντολογικής, επαγγελματικής και δίκαιης αντιμετώπισης των δωρητών.

Οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου δεν συνιστούν νομικές ή φορολογικές συμβουλές. 
Για τέτοιου είδους συμβουλές, απευθυνθείτε στον λογιστή ή στον φοροτεχνικό σας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου Ανατόλια είναι ο επίσημος αποδέκτης όλων των δωρεών 
προς το Κολλέγιο Ανατόλια. Στις επιταγές θα πρέπει ως δικαιούχος να αναγράφεται «Έφοροι του 
Κολλεγίου Ανατόλια», ενώ η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων που γίνεται ως δωρεά 
πρέπει να γίνεται επίσης προς τον ίδιο αποδέκτη.

Όλες οι δράσεις άντλησης πόρων και διαχείρισης του Κολλεγίου Ανατόλια συμμορφώνονται με:
•  Τα πρότυπα και τις προβλέψεις του Council for Advancement and Support of Education (CASE)    
    σχετικά με τους εράνους.
•  Τα πρότυπα και τις προβλέψεις της National Association of Charitable Gift Planners σχετικά με 
    τους εράνους.

Χορηγίες

Δωρεές
αντιστοίχισης

Ακίνητη περιουσία

Ταμείο
συνταξιοδότησης

Ασφάλεια ζωής

Κληροδοτήματα

Αναγνώριση των 
δωρεών και εποπτεία

Αποδοχή δωρεών 
από μέρους

του Κολλεγίου 
Ανατόλια

Συμβουλευτείτε 
τους φοροτεχνικούς 

συμβούλους σας

Αποδέκτης 
των δωρεών

Δεοντολογικά
πρότυπα



ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Peter Sutton Allen
Providence, Rhode Island
 
Elsa Amanatidou
Providence, Rhode Island
 
Lambros G. Anagnostopoulos
Athens, Greece
 
George A. Antoniadis
Belmont, Massachusetts
 
Dimos Arhodidis
Athens, Greece
 
Nikolaos Bakatselos
Athens, Greece
 
Maria Behrakis
Boston, Massachusetts
 
Panayotis M. Bernitsas
Athens, Greece
 
Angelos V. Billis
Thessaloniki, Greece
 
George S. Bissell
Wellesley, Massachusetts
 
Carroll W. Brewster
Ridgefield, Connecticut
 
John H. Clymer
Boston, Massachusetts
 
Constantinos Constantinidis
Thessaloniki, Greece
 
Stavros Constantinidis
Thessaloniki, Greece
 
Madeline Irene Demoulas
Boston, Massachusetts
 
Robert L. DeNormandie
Lincoln, Massachusetts
 
Albert H. Elfner, III
Boston, Massachusetts

Nicholas S. Elfner
Boston, Massachusetts
 
Leonidas A. Evangelidis
Athens, Greece
 
Jack J. Florentin
Thessaloniki, Greece

 
Gregory S. Gallopoulos
Falls Church, Virginia
 
Stathis I. Georgiadis
Thessaloniki, Greece
 
Kenyon Bissell Grogan
Wellesley, Massachusetts
 
Serge B. Hadji-Mihalogou
Atlanta, Georgia
 
Gikas A. Hardouvelis
Athens, Greece
 
John F. Hemenway
Boston, Massachusetts
 
Vassilis E. Kafatos
Thessaloniki, Greece

Steven Levy
Boston, Massachusetts
 
Helen E. Lindsay
Wayzata, Minnesota
 
Evelyn Moreno
Boston, Massachusetts
 
Nestor M. Nicholas
Boston, Massachusetts

Austin “Pete” Olney
Denver, Colorado
 
Markos Papageorgiou
Thessaloniki, Greece
 
Angelos G. Papaioannou
Thessaloniki, Greece
 
Charis Plakantonaki
Athens, Greece
 
Irina Taka
Thessaloniki, Greece
 
Marguerite Trethewey
Palm Beach, Florida

Glykeria Tsernou
Athens, Greece
 
Argyris Vassiliou
Stamford, Connecticut
 
David S. Weil, Jr.
Los Angeles, California

 
Panos N. Vlachos (Ex Officio)
President
Thessaloniki, Greece
 
 
ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
 
His Eminence Archbishop 
Demetrios
New York, New York
 
Hon. Michael S. Dukakis
Brookline, Massachusetts
 

Gilbert W. Bowen
Kenilworth, Illinois
 
Theodore Couloumbis
Athens, Greece
 
Eleni Dalacoura
Athens, Greece
 
Wallace F. Forbes
Briarcliff Manor, New York
 
Betty Georgaklis
Quincy, Massachusetts
 
Julian F. Haynes
Orono, Maine
 
David B. Ingram
Hingham, Massachusetts
 
Elias B. M. Kulukundis
New York, New York
 
Kitty Kyriacopoulos
Athens, Greece
 
Anestis L. Logothetis
Wilmington, North Carolina
 
Alexander Matthews
Des Moines, Iowa
 
John Pappajohn
Des Moines, Iowa
 
The Honorable Gene T. Rossides
Washington, DC
 
Olympia Tziampiri
Thessaloniki, Greece





Ελλάδα:
Τζων Κέννεντυ 60
555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2310 398 200
Fax. +30 2310 327 500

ΗΠΑ:
18 Tremont Street, Suite 704
Boston, MA 02108
Tel. +1 617-742-7992
Fax. +1 617-742-3215

advancement@anatolia.edu.gr

www.anatolia.edu.gr

donate.anatolia.edu.gr

ACT – American College of Thessaloniki
Anatolia High School
Anatolia Elementary School
CTY Greece – Center for Talented Youth


