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Dear graduate, 

Congratulations on reaching this 

important milestone in your life!

We are proud of your achievements 

at Deree and confident that you are 

well prepared to face the challenges 

and opportunities that await you.

in the 139 years since its founding The American 

College of greece has witnessed and endured periods 

of great hardship but has rebounded every time to 

reach even greater heights. As the world changes, 

so does your alma mater, and now, thanks to the 

dedication of our faculty and staff and the support of 

our alumni and friends, Deree has entered a new era 

of growth and dynamism. 

Tonight you join the ranks of more than 37,000 fellow 

graduates; women and men who are striving to build 

promising futures for themselves, their families and 

their countries. 

Your future accomplishments will reflect on the 

College, just as the College’s accomplishments will 

reflect on you. This relationship is worth nurturing 

– from both sides. We will do our best to keep you 

informed about the College’s plans and progress, and 

we will welcome you home whenever you return. i 

urge you to stay engaged with your alma mater and 

to dedicate some of your energy and resources for 

the benefit of future generations of students who 

aspire to be where you are tonight.

i wish you all the best in life.

David g. horner, PhD
President
The American College of greece

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Συγχαρητήρια για την κατάκτηση ενός 

τόσο σημαντικού στόχου!

Είμαστε όλοι περήφανοι για τα επι-

τεύγματά σας στο Deree και βέβαιοι 

ότι είστε καλά προετοιμασμένοι για 

να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και 

να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που σας περιμένουν.

Στα 139 χρόνια από την ίδρυσή του, το Αμερικανι-

κό Κολλέγιο Ελλάδος γνώρισε και υπέμεινε πολλές δυ-

σκολίες, κάθε φορά όμως ανέκαμπτε για να κατακτή-

σει όλο και υψηλότερες κορυφές. Ο κόσμος γύρω μας 

αλλάζει και μαζί του και το Κολλέγιο το οποίο σήμερα, 

χάρη στην αφοσίωση των καθηγητών και του προσω-

πικού του αλλά και την υποστήριξη των αποφοίτων και 

των φίλων του, έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή ανάπτυ-

ξης και δυναμισμού. 

Απόψε εντάσσεστε στις τάξεις των σχεδόν 37.000 συνα-

ποφοίτων σας, γυναικών και ανδρών που αγωνίζονται 

καθημερινά να οικοδομήσουν ένα πολλά υποσχόμενο 

μέλλον για τους ίδιους, τις οικογένειές τους και τις χώ-

ρες τους. 

Τα μελλοντικά σας επιτεύγματα θα αντανακλούν στο 

Κολλέγιο, όπως τα επιτεύγματα του Κολλεγίου θα αντα-

νακλούν σε σας. Αυτή η σχέση αξίζει να καλλιεργηθεί  – 

και από τις δύο πλευρές. Θα σας κρατάμε ενήμερους για 

τα μελλοντικά σχέδια και την πρόοδο του Κολλεγίου και 

θα σας καλωσορίζουμε στο σπίτι σας, όποτε επιστρέφε-

τε εδώ. Σας καλώ να διατηρήσετε τους δεσμούς με το 

Κολλέγιό σας και να αφιερώνετε λίγη από την ενέργεια 

και τους πόρους σας προς όφελος των μελλοντικών γε-

νεών φοιτητών που θα θελήσουν να βρεθούν εδώ που 

βρίσκεστε απόψε εσείς. 

Σας εύχομαι το καλύτερο στη ζωή σας.

David g. horner, PhD
Πρόεδρος
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
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historical highlights

1875          The College is founded in Smyrna, Asia minor, 
by women missionaries from massachusetts.

1923          relocation to greece (Paleo Phalero) with the  
encouragement of eleftherios Venizelos following 
the destruction of Smyrna.

1927         first post-secondary education courses offered.

1932          relocation to the new, wholly-owned campus in 
helleniko.

1941-44    operation in various Athens buildings during the 
nazi occupation.

1965          relocation from helleniko to the Aghia Paraskevi 
campus.

1969         first bachelor’s degrees awarded.

1973          The undergraduate division is named Deree 
College in honor of William S. Deree.

1981          Deree is accredited by the new england 
Association of Schools and Colleges, becoming 
the first international American institution to be 
accredited by a U.S. accrediting agency.

1986         The College is honored by the Academy of Athens 
for its contribution to education.

1993         inauguration of the downtown campus.

2004          ACg offers its first graduate programs. The 
campus serves as the high performance training 
center of the United States olympic Committee 
during the Athens 2004 olympics.

2011          Deree - The American College of greece enters 
a degree validation agreement with the open 
University of the United Kingdom. 

2012           ACg forms a strategic alliance with AlBA 
graduate Business School, which offers all 
graduate business education at The American 
College of greece.

Ιστορικά Ορόσημα

1875          Το Κολλέγιο ιδρύεται στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας 
από γυναίκες ιεραποστόλους προερχόμενες από τη 
Μασαχουσέτη των ΗΠΑ.

1923          Μεταφορά στην Ελλάδα (Παλαιό Φάληρο) μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, κατόπιν προσκλήσεως 
του Ελευθερίου Βενιζέλου.

1927           Το Κολλέγιο προσφέρει μεταλυκειακές σπουδές, για 
πρώτη φορά. 

1932           Μεταφορά από το Παλαιό Φάληρο στις νέες 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Ελληνικό.

1941-44    Κατά τη διάρκεια της Κατοχής το Κολλέγιο λειτουργεί 
σε διάφορα κτίρια των Αθηνών.

1965          Μεταφορά στο campus στην Αγία Παρασκευή.  

1969          Απονομή των πρώτων τίτλων bachelor.

1973          Μετονομασία της σχολής μεταλυκειακών σπουδών 
σε Deree College, προς τιμήν του Ελληνοαμερικανού 
William S. Deree.

1981          Το Deree πιστοποιείται και αναγνωρίζεται από την Ένωση 
Σχολείων και Κολλεγίων Νέας Αγγλίας (neASC) και γίνεται 
το πρώτο αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα εκτός των 
συνόρων των ΗΠΑ που τυγχάνει τέτοιας πιστοποίησης.

1986           Το Κολλέγιο τιμάται με το μετάλλιο της Ακαδημίας 
Αθηνών για την προσφορά του στην παιδεία.

1993          Εγκαίνια του Downtown campus στο κέντρο των 
Αθηνών. 

2004          Το Κολλέγιο προσφέρει τα πρώτα μεταπτυχιακά 
προγράμματα. Το campus γίνεται το κύριο προπο-
νητικό κέντρο της Ολυμπιακής Επιτροπής των ΗΠΑ, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

2011          Το Deree συνάπτει συμφωνία πιστοποίησης των 
τίτλων του από το open University της Μεγάλης 
Βρετανίας. 

2012           Το Κολλέγιο συνάπτει στρατηγική συμμαχία με το 
AlBA το οποίο γίνεται AlBA graduate Business 
School at The American College of greece.
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Program 
 
Πρόγραμμα



Program

Presiding

David G. Horner, PhD
President, The American College of greece

 Processional  “Pomp and Circumstance” by Sir edward W. elgar

 Invocation  father Vassilios Petropoulos (Deree 2011)

 National Anthems greece and the United States of America 
   The DEREE Singers

 Welcome David G. Horner

 Greeting  David D. Pearce, Ambassador of the United States      
 to Greece

 Announcement of Candidate
 for Honorary Degree  David G. Horner

 Authorization by the Board of Trustees Harold Levy, Vice-Chair, Board of Trustees,                
   The American College of Greece

 Awarding of Honorary Degree  Linda P. B. Katehi, PhD, Chancellor,    
   University of California - Davis

   Citation read by Efthimios Zaharopoulos, PhD                     
   Provost, DEREE - The American College of Greece 

 Graduate Achievement Award  Aikaterini Pagoulatou 
    Presented by Efthimios Zaharopoulos

 Undergraduate Achievement Award  Andromachi Tsouli 
    Presented by Efthimios Zaharopoulos

 Student Address Angelina Giovani

 Conferral of Degrees 
 and Charge to the Graduates David G. Horner

 “The Alma Mater”  Adaptation from a czarist hymn; lyrics by S.r. harlow

 Recessional  “Pomp and Circumstance” by Sir edward W. elgar

 Marshall Professor Ralph Aldous

 

The audience  is kindly requested to stand during the Invocation, the National Anthems and the Alma Mater.
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Πρόγραμμα

Προΐσταται ο

David G. Horner, PhD
Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

 Είσοδος Τελειοφοίτων “Pomp and Circumstance” του Sir edward W. elgar    

 ∆έηση Πατήρ Βασίλειος Πετρόπουλος (Deree 2011)

 Εθνικοί Ύµνοι Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής   
   The DEREE Singers

 Χαιρετισµός Προέδρου David G. Horner

 Χαιρετισµός  David D. Pearce, Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα

                                   Αναγγελία Αποδέκτη Τιµητικού
 ∆ιπλώµατος      David G. Horner

Εξουσιοδότηση του Συµβουλίου των Επιτρόπων Harold Levy, Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου των Επιτρόπων  
   του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

 Απονοµή Τιµητικού  ∆ιπλώµατος Λίντα Κατέχη, PhD, Πρόεδρος, 
   University of California - Davis

   Ανάγνωση  Ευφήµου  Μνείας : Ευθύµιος Ζαχαρόπουλος, PhD
   Provost, DEREE - The American College of Greece

 Βραβείο Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών Αικατερίνη Παγουλάτου
    Παρουσίαση: Ευθύµιος Ζαχαρόπουλος

 Βραβείο Ακαδηµαϊκής Επίδοσης  Ανδροµάχη Τσούλη
    Παρουσίαση: Ευθύµιος Ζαχαρόπουλος

 Οµιλία Τελειοφοίτου Αγγελίνα Γιοβάνη

 Απονοµή ∆ιπλωµάτων 
 και Προσφώνηση των Αποφοίτων David G. Horner

 Ύµνος του Κολλεγίου  Διασκευή ενός τσαρικού ύμνου σε στίχους του S.r. harlow

 Αποχώρηση Αποφοίτων  “Pomp and Circumstance” του Sir edward W. elgar

 Παραστάτης Καθηγητής Ralph Aldous

 

Το κοινό παρακαλείται να παραµείνει όρθιο κατά τη ∆έηση και  την ανάκρουση των Εθνικών Ύµνων και του Ύµνου του Κολλεγίου.
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Linda P. B. Katehi, PhD

linda P. B. Katehi became the sixth chancellor 
of the University of California, Davis, in 2009. As 
chief executive officer, she oversees all aspects 
of the university’s teaching, research and public 
service mission.

Previously, Dr. Katehi served as provost and vice 
chancellor for academic affairs at the University 
of illinois at Urbana-Champaign; the John A.     
edwardson Dean of engineering and professor of electrical 
and computer engineering at Purdue University; and                     
associate dean for academic affairs and graduate  education 
in the College of engineering and professor of  electrical        
engineering and computer science at the University of       
michigan.

She is the recipient of numerous awards both as a technical 
leader and as an educator, 19 U.S. patents, and several       
additional U.S. patent applications. She is the author or      
co-author of 10 book chapters and about 650 refereed              
publications in journals and symposia proceedings.

linda Katehi also holds UC Davis faculty appointments in 
electrical and computer engineering and in women and    
gender studies. She is a member of the national Academy of 
engineering and chaired, until 2010, the President’s                   
Committee for the national medal of Science and the               
Secretary of Commerce’s committee for the national medal of 
Technology and innovation. She is a fellow of the American 
Association for the Advancement of Science and the            
American Academy of Arts and Sciences, and is a member of 
many other national boards and committees. 

Dr. Katehi earned her undergraduate degree in electrical        
engineering from the national Technical University of Athens, 
greece and her master’s and doctoral degrees in electrical   
engineering from UClA.

Η Δρ. Λίντα Κατέχη ανέλαβε τα καθήκοντά της 
το 2009, ως η έκτη πρόεδρος του Πανεπιστημίου 
Davis της Καλιφόρνια. Από την κορυφαία 
αυτή θέση εποπτεύει όλες τις ακαδημαϊκές και 
ερευνητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου 
αλλά και την εξέχουσα αποστολή του ιδρύματος, 
να προσφέρει κοινωνική υπηρεσία.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Δρ. Κατέχη υπηρέτησε 
ως Αντιπρύτανης και Κοσμήτωρ ακαδημαϊκών 

υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Urbana-           
Champaign,  Κοσμήτωρ Μηχανολογίας στην Έδρα John A.      
edwardson και καθηγήτρια στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νολόγων και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Purdue, Βοηθός Κοσμήτορα ακαδημαϊκών υπο-
θέσεων και μεταπτυχιακών σπουδών στο Κολλέγιο Μηχανο-
λογίας και καθηγήτρια στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
του Μίσιγκαν. 

Έχει βραβευτεί επανειλημμένα τόσο για την τεχνική της 
πρωτοπορία όσο και για το εκπαιδευτικό έργο της, κατοχυ-
ρώνοντας 19 ευρεσιτεχνίες στις ΗΠΑ και πολυάριθμες πρόσθε-
τες καινοτόμες εφαρμογές, επίσης στις ΗΠΑ. Έχει γράψει ή 
συνεργαστεί στη συγγραφή 10 κεφαλαίων σε επιστημονικά 
εγχειρίδια και οι έγκριτες δημοσιεύσεις της σε επιστημονικές 
επετηρίδες και πρακτικά συνεδρίων ξεπερνούν τις 650. 

Η Λίντα Κατέχη συνεχίζει να διδάσκει στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 
και Μηχανολόγων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπι-
στημίου Davis, καθώς και στο τμήμα μελετών των γυναικών και 
σχέσεων των δύο φύλων. Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας 
Μηχανολογίας, ήταν επικεφαλής, έως το 2010, της Προεδρικής 
Επιτροπής για το Μετάλλιο Επιστημών και Γραμματέας 
της Επιτροπής Εμπορίου για το Μετάλλιο Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας. Είναι εταίρος της Αμερικανικής Ένωσης για την 
Προώθηση των Επιστημών, της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Τεχνών και Επιστημών, καθώς και πολλών ακόμη εθνικών 
συμβουλίων και επιτροπών. 

Η Δρ. Κατέχη σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε το Μεταπτυχιακό 
και το Διδακτορικό της τίτλο στο ίδιο αντικείμενο από το 
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UClA).
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Αποδέκτης Tιμητικού 
Διπλώματος

Λίντα Κατέχη, PhD
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LOOMIS PATRICK Lawyer, Trustee and Chair of the Board of Trustees, The American College of Greece • FRANCIS HORN 

Educator, President, University of Rhode Island • EPPIE LEDERER (ANN LANDERS) Author, lecturer, nationally syndicated colum-

nist • ALEXANDROS DEMITRIOS KALOVEDOURIS Lawyer, ACG Counsel • FERDINAND THUN Business leader; Trustee and Chair of 

the ACG Board of Trustees • DEREK CURTIS BOK Educator; author; President, Harvard University • DORIS KEARNS GOOD WIN 

Historian, author, professor • LATTIE F. COOR Educator; President, University of Vermont • PAUL EFTHEMIOS TSONGAS United 

States Senator • PAUL SPYROS SARBANES United States Senator • HARRY ELLIS DICKSON Violinist; Conductor, Boston Pops Or-

chestra • ERNEST NUNCIO MANNINO Director, Office of Overseas Schools, U.S. Department of State • HANNA HOLBORN GRAY 

Educator; President, University of Chicago • EVA-CHRISTINA MÄKELÄINEN Diplomat, Ambassador of Finland to Greece • RO-

BERTA BRYARS DEREE Trustee and Chair of the ACG Board of Trustees • MARIANNE MCDONALD Classicist; Founder, “Thesaurus 

Linguae Graecae” • TOM C. KOROLOGOS Trustee and Chair of the ACG Board of Trustees • MATINA S. HORNER Educator; Presi-

dent, Radcliffe College • MARY CHRIST FLEMING Educator; founder of TASIS (The American School in Switzerland) - MICHAEL 

SOTIRHOS U.S. Ambassador to Greece • MARIKA C. MITSOTAKIS Benefactress of physically and emotionally challenged children 

in Greece - WILLIAM DONALD EDWARD COULSON Classicist; Director, The American School of Classical Studies • KORALIA KRO-

KODILOU Educator • AFTAB SETH Ambassador of India to Greece • NICOS HADJIKYRIAKOS-GHIKAS Artist • PATRICK LEIGH FER-

MOR Soldier, author, lecturer, philhellene • THOMAS M.T. NILES U.S. Ambassador to Greece; Assistant Secretary of State • RON-

ALD W. ROSKENS Director, U.S. Agency for International Development; Ambassador • THEODORE KRITAS Theater impresario • 

RICHARD J. BRADLEY Educational administrator • DIANA CHAPMAN WALSH Educator; President, Wellesley College • HERBERT 

MAZA Educator; founder, Institute for American Universities • MARSHA ANNE MCDONOUGH Educator • JON WESTLING Educa-

tor; President, Boston University • JOHN J.  GRAHAM Lawyer, pubic official, Trustee • DIMITRIS L. AVRAMOPOULOS Mayor of 

Athens • RICHARD C. A. HOLBROOKE U.S. Diplomat; Assistant Secretary of State • JOHN DIBIAGGIO Educator; President, Tufts Uni-

versity • GEORGE J. MITCHELL United States Senator; peace negotiator • HIS ALL HOLINESS BARTHOLOMEW Archbishop of 

Constantinople, New Rome, and Ecumenical Patriarch • HIS BEATITUDE CHRISTODOULOS Archbishop of Athens and All Greece 

• R. NICHOLAS BURNS U.S. Ambassador to Greece; Undersecretary of State • FATHER WILLIAM LEAHY Educator; President, Boston 

College • WILLIAM W. MCGREW Educator; President, The American College of Thessaloniki • THE RIGHT REVEREND BISHOP KAL-

LISTOS OF DIOKLEIA Author, lecturer • RICHARD M. FREELAND Educator; President, Northeastern University • LOUIS DE BER-

NIÈRES Writer • TERRENCE J. MAC TAGGART Educator; Chancellor, the University of Maine • IAN ANDREW VORRES Patron of the 

arts; founder of the Vorres Museum • OLYMPIA J. SNOWE United States Senator • THOMAS J. MILLER U.S. Ambassador to Greece 

• NICHOLAS GAGE Journalist, author • ANDREAS ANDRIANOPOULOS Author, legislator • JOHN LAWSON LEATHAM Writer, trans-

lator, philhellene • HARVEY C. MANSFIELD, JR. William R. Kenan, Jr. Professor of Government, Harvard University • YANNIS ZER-

VOS Promoter of arts and letters • ADOLF OGI Under-Secretary-General, United Nations; former President of Switzerland • HAR-

RY MARK PETRAKIS Writer • GEORGE M. BAPIS Financial executive; Chair of the ACG Board of Trustees • CHARLES M. COOK 

Educator; education administrator • ANNA BENAKI-PSAROUDA President of the Hellenic Parliament • EUGENE T. ROSSIDES 

Founder and General Counsel, American Hellenic Institute • CHARLES P. RIES Ambassador of the United States to Greece • DON-

ALD KAGAN Sterling Professor of Classics and History, Yale University • SISSELA ANN BOK Senior Visiting Fellow, Harvard Center 

for Population and Development Studies • HIS EMINENCE ARCHBISHOP DEMETRIOS Primate of the Greek Orthodox Church in 

America • THEODORE LYRAS Educator • RUTH J. SIMMONS Educator; President, Brown University • JOHN S. BAILEY Educator; 

President, The American College of Greece • ANDREW A. ATHENS Philanthropist, businessman •JOHN BRADEMAS Legislator, 

educator • MIKIS THEODORAKIS Composer, civil rights advocate • ANDREAS GERASIMOS TZAKIS Surgeon, researcher • MARI-

ANNA VARDINOYANNIS Philanthropist • CAROL T. CHRIST Educator; President, Smith College • P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS 

Educator; European Ombudsman • ELENI TSAKOPOULOS KOUNALAKIS U.S. Ambassador to Hungary; philanthropist • NIKI GOU-

LANDRIS Philanthropist • THEODORE PAPALEXOPOULOS Business reformer • PETER THUN Benefactor of education • GEORGE 

LOGOTHETIS Philanthropist, business leader.

Past honorary Degree 
recipients 

Προηγούμενοι Αποδέκτες 
Τιμητικών Διπλωμάτων



order of graduation 

Οι Ανθρωπιστικές και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν προτεραιό-
τητα κατά την αποφοίτηση. Η λογική που υπαγορεύει αυτή την 
προτεραιότητα είναι ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι μόνο 
σπουδαστές αποφοιτούν με δίπλωμα στις Ανθρωπιστικές και 
τις Φυσικές Επιστήμες, όλοι οι φοιτητές του Deree έχουν πα-
ρακολουθήσει αρκετά μαθήματα αυτών των επιστημών, ως μέ-
ρος του υποχρεωτικού προγράμματος Γενικής Παιδείας. Αυτό 
το προαπαιτούμενο είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του αμερι-
κανικού μοντέλου ανώτατης εκπαίδευσης.

Σειρά Προτεραιότητας            
κατά την Αποφοίτηση

The liberal Arts and Sciences take precedence in the order 
of graduation. The rationale behind this order is that while 
only some students graduate with degrees in the liberal 
Arts and Sciences themselves, all Deree students complete 
a series of lA&S courses as part of the required general 
education Program. This requirement is a hallmark of the 
American model of higher education.

2014 graduates 
Countries of origin

Χώρες Προέλευσης των 
Αποφοίτων του 2014

Αλβανία - Βραζιλία – Βουλγαρία - Γερμανία - Γουατεμάλα - 
Ελλάδα - Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - Ηνωμένο Βασίλειο - 
Ιταλία  - Ισπανία - Kαναδάς - Μεξικό - Νότιος Αφρική - Ουκρανία 
- Ρωσία - Σερβία - Σουηδία - Φιλιππίνες

Albania - Brazil - Bulgaria - Canada - germany - greece 
- guatemala - italy  - mexico - Philippines - russia - Serbia - 
South Africa - Spain - Sweden - United Kingdom - Ukraine - 
United States of America
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Η τήβεννος και η καλύπτρα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη 
φορά στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ 
το 12ο και 13ο αιώνα. Η καλύπτρα παραπέμπει στην εποχή 
που τα πανεπιστήμια διοικούνταν από μοναχούς, οι οποίοι 
τη χρησιμοποιούσαν το χειμώνα για να προφυλάξουν τα 
ξυρισμένα κεφάλια τους ή την έφεραν στους ώμους όταν 
συγκέντρωναν ελεημοσύνη για τους απόρους.

Ο τύπος της τηβέννου αντιστοιχεί στο δίπλωμα που απονέμεται 
(bachelor’s, master’s, doctoral). Το πλάτος της φάσας της 
καλύπτρας και το μήκος της αυξάνονται ανάλογα με το επίπεδο 
του εκάστοτε διπλώματος. Το χρώμα της φάσας δηλώνει τον 
κλάδο σπουδών, ενώ της φόδρας το πανεπιστήμιο που έχει 
απονείμει το δίπλωμα.

Τα χρώματα στις καλύπτρες των καθηγητών και των 
τελειοφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών αντιστοιχούν στους 
εξής κλάδους: Βιβλιοθηκονομία Λεμονί • Γράμματα, Τέχνες και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες Λευκό • Δημοσιογραφία Βυσσινί • 
Νομικά Πορφυρό • Εκπαίδευση Γαλάζιο • Εμπόριο, Λογιστική 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων Καφέ-μπεζ • Κοινωνική Πρόνοια 
Κίτρινο • Μηχανολογία Πορτοκαλί • Μουσική Ροζ • Οικονομικές 
Επιστήμες Χαλκούν • Ρητορική Γκρίζο-ασημί • Φιλοσοφία Βαθύ 
μπλε • Φυσικές Επιστήμες Χρυσoκίτρινο • Ψυχολογία Χρυσαφί.

Οι φοιτητές που αποφοιτούν με Διάκριση, φέρουν διακοσμητικό 
κορδόνι, το χρώμα του οποίου δηλώνει το επίπεδο διάκρισης 
που πέτυχαν: Deree international honors Program Λευκό 
• Διάκριση Χαλκούν  • Υψηλή Διάκριση Ασημένιο • Ύψιστη 
Διάκριση Χρυσό.

Ακαδημαϊκή Τήβεννος               
και Καλύπτρα

Academic regalia, comprising robes and hoods, are believed 
to have appeared first in the english universities of oxford 
and Cambridge during the twelfth and thirteenth centuries. 
The hoods are a carryover from the time when monks, who 
ran the universities, wore them to protect their shaved 
heads in the winter, or as shoulder capes when collecting 
alms.

The style of robe varies for the bachelor’s, master’s, and 
doctoral degrees. Also, the width, or border, and length 
of the hood increase with the type of degree. The color of 
the velvet border indicates the discipline, while the lining 
designates the colors of the institution granting the degree.

The borders of the hoods of the faculty and the master’s 
degree recipients represent the following fields of 
study: Arts, letters, and humanities White • Commerce, 
Accountancy, and Business Drab • economics Copper • 
education Blue • engineering Orange • Journalism maroon 
• law Purple • library Science Lemon • music Pink • oratory 
(Speech) Silver-Gray • Philosophy Dark Blue • Psychology 
Gold • Science Golden Yellow • Social Work Citron.

Students who graduate with honors also wear colored 
chords signifying their achievement: Deree international  
honors Program graduates White • Cum laude Bronze • 
magna Cum laude Silver • Summa Cum laude gold.

Academic
 regalia 
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Οι απόφοιτοι του 2014 λαμβάνουν διπλώματα και μεταπτυχι-
ακούς τίτλους σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών αντικειμένων 
τόσο στις Ανθρωπιστικές και Φυσικές Επιστήμες, στις Καλές και 
Ερμηνευτικές Τέχνες όσο και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ένας ικανός αριθμός αποφοίτων πληροί επίσης τις προϋποθέ-
σεις για τη λήψη μιας ή περισσοτέρων ειδικεύσεων σε διαφορε-
τικό κλάδο – μια ακόμη μοναδική ιδιαιτερότητα της αμερικανι-
κής ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Deree απονέμει διπλώματα στους εξής κλάδους σπουδών:

•  Μουσική και Μουσική Ερμηνεία

•  Θεατρικές Τέχνες

•  Εικαστικές Τέχνες

•  Ιστορία Τέχνης

•  Επικοινωνία

•  Οικονομικά

•     Αγγλικά (Αγγλική και Αμερικανική Φιλολογία - Αγγλική Φιλο-
λογία και Γλωσσολογία)

•  Περιβαλλοντικές Επιστήμες

•  Ιστορία

•  Τεχνολογία Πληροφορικής

•  Φιλοσοφία

•  Ψυχολογία

•  Κοινωνιολογία

•    Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (Λογιστική με Χρηματοοι-
κονομικά - Χρηματοοικονομικά με Λογιστική)

•  Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων

•    Μάνατζμεντ (Επιχειρηματικό Μάνατζμεντ - Οργανωσιακή Συ-
μπεριφορά και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Μάνα-
τζμεντ Υπηρεσιών - Ναυτιλιακό Μάνατζμεντ) 

•  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

•  Διοίκηση Τουριστικών και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

•   Μάρκετινγκ (Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ - Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνία)

Από το Φθινοπωρινό εξάμηνο του 2014, το Deree θα προσφέρει 
νέα προγράμματα σπουδών, οι φοιτητές των οποίων θα λαμβά-
νουν τίτλους Bachelor of Science στους εξής κλάδους:

•  Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Διοίκησης

•  Αθλητικό Μάνατζμεντ 

Κλάδοι σπουδών
members of the class of 2013 receive undergraduate and 
graduate degrees in a wide spectrum of disciplines in the 
liberal Arts and Sciences, the fine and Performing Arts, as 
well as in Business.

A substantial proportion of undergraduates have also 
completed the requirements for one or more minors in 
different disciplines – also a unique feature of American 
higher education.

Deree offers undergraduate degrees in the following 
disciplines: 

• Music and Music Performance

• Theater Arts

• Visual Arts

• Art History 

• Communication

• Economics 

•  English (English and American Literature - English Literature 
with linguistics) 

• Environmental Studies

• History

• Information Technology 

• Philosophy

• Psychology 

• Sociology

•  Accounting and Finance (Accounting with Finance - Finance 
with Accounting)

• Computer Information Systems

•  Management (Entrepreneurship Management -  Organizational 
Behavior and human resource management - operations 
management -  Shipping management) 

• International Business and European Affairs 

• International Tourism and Hospitality Management 

•  Marketing (Marketing Management - Marketing 
Communications)

As of fall 2014, Deree will offer new programs leading to a 
Bachelor of Science degree in:

• Management Information Systems

• Sports Management

majors 
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ΜΕΤΑΠΤυΧιΑΚών  ΣΠΟυ∆ών
Βραβείο Μεταπτυχιακού Σπουδαστή  – Απονέμεται στον/
στην τελειόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που με 
την ολοκλήρωση των σπουδών του/της, πέτυχε τον υψηλότερο 
Γενικό Βαθμό* (3,80 και άνω).

ΠρΟΠΤυΧιΑΚών  ΣΠΟυ∆ών  
Βραβεία Ακαδηµαϊκής Επίδοσης – Απονέμεται κάθε χρόνο 
στον/στην φοιτητή /φοιτήτρια που αποφοιτά με τον υψηλότερο 
Γενικό Βαθμό, μεταξύ των συναποφοίτων του/της. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας, το βραβείο δίνεται σε περισσότερους 
του ενός υποψηφίους, λαμβάνοντας υπόψη το Γενικό Βαθμό με 
προσέγγιση εκατοστού.

Απονοµή ∆ιπλώµατος µε ∆ιάκριση – Το δίπλωμα Bachelor, 
συνοδευόμενο από τρία επίπεδα διάκρισης, απονέμεται στους/
στις φοιτητές/ φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει στο Deree 
τουλάχιστον 72 από το σύνολο των ακαδημαϊκών μονάδων (του 
αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος) που απαιτούνται για 
να αποφοιτήσουν και έχουν εξαιρετικά υψηλό Γενικό Βαθμό. Στο 
Γενικό Βαθμό συνυπολογίζονται οι βαθμοί σε όλα τα μαθήματα που 
ο/η φοιτητής/ φοιτήτρια ολοκλήρωσε στο Deree .

3,30 – 3,49  ∆ιάκριση
3,50 – 3,69  Υψηλή ∆ιάκριση 
3,70 – 4,00  Ύψιστη ∆ιάκριση

Απονοµή διπλώµατος Open University µε διάκριση πρώτου 
βαθµού – Απονέμεται στον/στην τελειόφοιτο που ολοκλήρωσε 
360 ακαδημαϊκές μονάδες, με Γενικό Βαθμό τουλάχιστον 70%, 
σύμφωνα με το βρετανικό βαθμολογικό σύστημα.

DEREE International Honors Program – Το πρόγραμμα 
απευθύνεται σε φοιτητές που διακρίνονται ακαδημαϊκά 
και εμπλουτίζει την φοιτητική τους εμπειρία με ευκαιρίες 
απόκτησης συνδυαστικών γνώσεων από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία καθώς και ευκαιρίες ανεξάρτητης έρευνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμμετοχή στην Τελετή Αποφοίτησης και η 
αναγραφή του ονόματος στους καταλόγους, δεν συνεπάγονται 
υποχρεωτικά και εκπλήρωση των όρων αποφοίτησης.

* Στο Γενικό Βαθµό (Cumulative Index – CI) του αµερικανικού 
συστήµατος σπουδών, συνυπολογίζονται οι βαθµοί σε όλα τα 
µαθήµατα που  ο/η φοιτητής/φοιτήτρια  ολοκλήρωσε στο Κολλέ-
γιο, κατά  τη διάρκεια των σπουδών του/της στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. 

GRADUATE
Graduate Student Achievement Award – This award is 
given to the graduate School student who has the highest 
Cumulative index* (minimum 3.80) upon graduation.

UNDERGRADUATE
Undergraduate Achievement Award – This award is given to 
the graduating senior who achieves the highest Ci* among 
the graduating class of his/her year. in case of a tie, with the Ci 
calculated to the second decimal, more than one student will 
receive the award. 
 

Graduation with Distinction – The Bachelor’s degree is 
awarded at three levels of distinction to students who have 
completed at Deree - ACg at least 72 US credits out of the 
total number of credits required for graduation and who have 
obtained exceptionally high grades. The Ci is computed to 
include all courses completed at Deree - ACg.

Cum Laude                  3.30-3.49
Magna Cum Laude  3.50-3.69
Summa Cum Laude 3.70-4.00

Open University Validated Award with First Class Honours – 
An open University Validated Award with first Class honours 
will be awarded to a student who has passed 360 UK credits 
needed for graduation with an average percentage mark of 
70% or above, according to the UK grading system.

DEREE International Honors Program – The program offers 
motivated and academically superior students educational 
enrichment through interdisciplinary learning experiences 
and opportunities for independent scholarship.  

noTe: Participation in Commencement and a name appearing 
on the lists included in this volume does not necessarily 
constitute fulfillment of graduation requirements.

* The Cumulative Index, or CI, for the US degree, is computed based 
on all the grades received in all courses a student completes while 
pursuing a degree at the College.

Διακρίσεις και Bραβείαorder of graduation 
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open University 
Partnership 

Μεγάλο μέρος της αποψινής αποφοιτώσας τάξης του Deree – The 
American College of greece θα παραλάβει επίσης και ένα δεύτερο 
τίτλο σπουδών: το Validated Award του open University του Ηνω-
μένου Βασιλείου. Η σύμπραξη του Deree με το open University 
επισφραγίστηκε το 2011. Ο στόχος της είναι να συνδυαστούν τα 
δύο καλύτερα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης στον κόσμο, το 
αμερικανικό και το βρετανικό, και οι απόφοιτοι να αποκτήσουν πο-
λύτιμα, διπλά διαπιστευτήρια στην πορεία  τους για επαγγελμα-
τική αποκατάσταση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υποψήφι-
οι που συμπλήρωσαν τα προαπαιτούμενα για τον τίτλο του open 
University μέχρι και το φθινοπωρινό τετράμηνο του 2013, θα πα-
ραλάβουν το δίπλωμά τους στην αποψινή τελετή. Εκείνοι που συ-
μπλήρωσαν τα προαπαιτούμενα αργότερα, θα τιμηθούν απόψε, 
αλλά θα λάβουν τα διπλώματά τους εντός του καλοκαιριού.

Συνεργασία με το                       
open University

A large part of this year’s graduating class of Deree – The 
American College of greece will also receive a Validated 
Award by the open University of the United Kingdom.  The 
partnership between Deree and the open University was 
sealed in 2011. its purpose is to combine the best of the 
American and British systems of higher education and to 
provide a dual-credentials path valuable for graduates who 
want to pursue careers in the european Union. Candidates 
who completed their oU degree requirements by the 
fall 2013 semester will receive their award at tonight’s 
ceremony. Candidates, who completed their requirements 
in the Spring 2014 semester or later, will be acknowledged 
tonight but will receive their degrees later this summer.

Υποτροφίες                                     
και Οικονομική Στήριξη

The American College of greece is and always has been a 
non-profit educational organization. As a result, the College 
has a tradition of providing scholarship support to talented 
and deserving students that dates back to the founding of 
the school in 1875 and has been especially prevalent during 
difficult times. During the period before and after World 
War ii as many as 40% of high school and 75% of college 
students received scholarship aid.  in recent years, the 
College has expanded scholarship and financial support 
programs to ensure the affordability of an ACg secondary, 
undergraduate and graduate education to thousands of 
young people from greece and more than 54 countries.

As the current financial crisis enveloped greece, ACg’s 
volunteer, US-based Board of Trustees voted to increase 
financial aid and scholarship funding (including study 
aboard opportunities) six-fold over four academic years 
(2012/2013 – 2015/2016) with a total investment of more 
than $20 million. one half of these funds comes from 
the College’s own reserve assets and the other half is 
being raised from ACg alumni, friends, corporations and 
foundations. gifts of all sizes help us achieve this goal.

During the 2013-14 academic year, 1,420 PierCe, Deree and 
AlBA students - 37% of the student body - received some 
form of financial support (over the last three years the total 
number of students assisted has almost tripled).  in the 
upcoming years ACg will increase the number of students 
supported as well as the amount of financial aid offered. 
As a result, the College will both encourage excellence 
through scholarships and help deserving students continue 
their studies despite financial constraints. 

This year, the College achieved an important milestone: a 
donation from the Stavros niarchos foundation that will 
provide scholarships to deserving students of greek public 
universities who pursue Parallel Studies at Deree. 

Thanks to the generosity of an increasing number of leading 

Scholarships 
and financial Aid 

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος ανέκαθεν ήταν και παραμένει 
ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι 
το Κολλέγιο έχει μακρά παράδοση στην προσφορά υποτροφιών 
σε ταλαντούχους και αξιόλογους φοιτητές και μαθητές, παράδοση 
που ξεκίνησε από την ίδρυση του Κολλεγίου, το 1875, και έγινε ιδι-
αίτερα αισθητή σε δύσκολους καιρούς. Πριν αλλά και μετά το Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 40% των μαθητριών του σχολείου και 
το 75% των φοιτητών του κολλεγίου λάμβαναν υποτροφία. Πρό-
σφατα, το Κολλέγιο διεύρυνε το θεσμό των υποτροφιών και της οι-
κονομικής στήριξης, ώστε να παραμείνει προσιτή η φοίτηση χιλιά-
δων νέων από την Ελλάδα και άλλες 54 χώρες στα προγράμματα 
δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Καθώς η σημερινή οικονομική κρίση άρχιζε να πλήττει την Ελλά-
δα, το Συμβούλιο των Επιτρόπων, οι οποίοι  προσφέρουν εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες τους από τις ΗΠΑ, ενέκρινε την αύξηση των 
υποτροφιών και της οικονομικής στήριξης προς μαθητές και φοι-
τητές (καθώς και των ευκαιριών για σπουδές στο εξωτερικό) κατά 
έξι φορές, για την τετραετία 2012 - 2016 επενδύοντας συνολικά 
περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια γι αυτό το σκοπό. Το 
μισό αυτού του ποσού θα προέλθει από ίδια κεφάλαια του Κολλε-
γίου και το υπόλοιπο από προσφορές αποφοίτων, φίλων, εταιρει-
ών και ιδρυμάτων.     Δωρεές οποιουδήποτε μεγέθους θα βοηθή-
σουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-14, 1.420 μαθητές του 
PierCe και φοιτητές του Deree και του AlBA - 37% του συνόλου 
των φοιτούντων - έλαβαν κάποια μορφή οικονομικής στήριξης (ο 
συνολικός αριθμός των ωφελημένων μαθητών και φοιτητών σχε-
δόν τριπλασιάστηκε τα τελευταία τρία χρόνια). Τα επόμενα χρό-
νια το Κολλέγιο θα αυξήσει τον αριθμό των υποτρόφων, καθώς 
και τα ποσά που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό, ώστε να ενθαρ-
ρυνθεί η αριστεία,  μέσω των υποτροφιών και, ταυτόχρονα, να ενι-
σχυθούν αξιόλογοι μαθητές και φοιτητές ώστε να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους παρά τις οικονομικές δυσκολίες που τυχόν αντιμε-
τωπίζουν. 

Φέτος, το Κολλέγιο πέτυχε ακόμα ένα ορόσημο: μια δωρεά από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα προσφέρει υποτροφίες σε αξιό-



14

multinational corporations, the international internship 
& Study Abroad program (iiSAP) is growing. Through the 
program, highly qualified Deree undergraduate students are 
eligible to participate in an innovative program that enables 
them to spend a semester abroad studying at a partner 
institution followed (or preceded) by a 5 month internship.  
56 students have participated in the iiSAP Program over the 
past 3 years and have travelled to 13 cities in 9 countries on 3 
continents.  Their projects have focused on a variety of fields 
including communications, information technology, real 
estate management, renewable energy, finance, financial 
research, and hospitality.  The Program has had a profound 
impact on both the students and the companies. founded 
in conjunction with the liBrA groUP, ACg has established 
partnerships with a number of corporations with an interest 
in education and social responsibility including CoCA- 
ColA, S&B, DiAgeo, JohnSon & JohnSon, ATheniAn 
BreWerY, and others. 

λογους φοιτητές Ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων που επιδιώ-
κουν Παράλληλες Σπουδές στο Deree.

Χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές όλο και περισσότερων κο-
ρυφαίων πολυεθνικών εταιρειών, διευρύνεται συνεχώς το Διεθνές 
Πρόγραμμα Πρακτικής Εξάσκησης και Σπουδών στο Εξωτερικό. 
Μέσω αυτών, προπτυχιακοί φοιτητές του Deree με υψηλά ακαδη-
μαϊκά προσόντα συμμετέχουν σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που 
τους επιτρέπει να σπουδάσουν για ένα εξάμηνο στο εξωτερικό, σε 
ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να κάνουν 
την πρακτική τους εξάσκηση για ένα πεντάμηνο (πριν ή μετά το 
εξάμηνο των σπουδών τους). Τα τελευταία τρία χρόνια, 56 φοιτη-
τές έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, σπουδάζοντας και εργα-
ζόμενοι σε 13 πόλεις, εννέα χωρών, σε τρεις ηπείρους. Εργάστηκαν 
πάνω σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως επικοινωνία, τε-
χνολογία πληροφορικής, διαχείριση κτηματαγοράς, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, οικονομικά, χρηματοοικονομική ανάλυση και ξε-
νοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα οφέλη αυτού του προγράμματος για 
τους φοιτητές και τις εταιρείες είναι ανεκτίμητα. Το πρόγραμμα ξε-
κίνησε με τη συνδρομή του ομίλου liBrA groUP και, τώρα, το 
Κολλέγιο εγκαινιάζει συνεργασίες και με άλλες εταιρείες που στη-
ρίζουν την εκπαίδευση και την κοινωνική υπευθυνότητα, όπως η 
CoCA-ColA, η S&B, η DiAgeo, η JohnSon & JohnSon, η ΑΘΗ-
ΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ κ.ά.



Conferral of 
Degrees 

 
Απονομή
Διπλωμάτων
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graduate

master of Business Administration

Senanayake Alexander Aristomenis Charles

Voutyraki evdoxia 

master of Arts in Strategic Communication & Public relations

giannoukos Dimitrios 

leventakou fotini 

master of Science in Applied Psychology

Anagnostopoulou effrosini 

Apostolakou Sofia 

Benglidou eleni 

Korovesi Christina 

liasidi ioanna Katerina

ninios Aristotelis 

master of Science in leadership

harmoussizis ioannis 

Komi Vasiliki 

Konstantinou ioanna 

Korkoliakou Astrini 

nodaraki Joanna 

Pagoulatou Aikaterini  Graduate Achievement Award

Papageorgiou Vasiliki 

Papapetrou Christina 

Pop olympia 

Stavrianidi Angeliki-maria

Koutras Christos 

mavrelli maria Dafni

Xintarakis george 

master of Arts in Communication

Chazapi eirini 

Dremetsika Dafni 

griza eleni 

Kandri ioanna 

Kizgkala foteini 

Kontopoulou ioulia 

Koropouli Kleopatra 

mouzaki eleonora 

Papadopoulou Christina 

Papini Alexandra 

Psaropoulou maria 

Stefanou Andreas 

Theologitou Sophia 

Tsangaris grigorios 

Zachmanoglou maria-myrtidiotisa
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Undergraduate

School of liberal Arts and Sciences

Bachelor of Arts

Andreadi lydia 

Antakis eleftherios marios

Antoniadis ioannis  oU

Apergis Stefanos-Dimitrios  oU

Argyrou maria-mantalena

Aroni Vasiliki   oU

Arvanitaki maria  oU

Athanasiadis leonidas  oU

Atlamazoglou Constantine Magna Cum Laude

Benetos Anastasios

Benroumpi nina 

Chalida Anna-maria  oU

Chtouris miltiadis   oU

Cowen george 

Dairis Dimitrios-evangelos

Daniil Konstantinos   oU

Dos Santos Carvalho maiara 

Dritsa Christina  oU

evangelidi ira   oU

fessa Aikaterini    

filias Christos Athanasios Cum Laude

fondi Katerina   oU

foussiani emmanouela Summa Cum Laude oU

frangos Dimitrios 

galani melina   oU

gasparinatou Athanasia  Summa Cum Laude

gavrilaki Sofia   oU

georgakopoulos Vasileios 

georgiadou Androniki 

georgopoulou Sofia-maria  oU

giannelou Konstantina  oU

giannouli eirini   oU

giannoulis goulielmos-fanourios  oU

gousiou maria-eleni  Summa Cum Laude oU

isari evgenia  Magna Cum Laude

Johansson hanna-maria  oU

Kakafikas Athanasios   oU

Kalaitzi Veatriki eirini

Kaldi Thaleia 

Kamatsou Despoina 

Kapagiannidi Chloi   oU

Karipidis Theoklitos  Magna Cum Laude oU

Katsara eleni   oU

Katsaraki ioanna 

Katz Jonathan-Alexander  oU

Kefala Athanasia-effrosyni  oU

Kefala Dimitra-maria  oU

Kladi gkratsiella 

Klapsis Aretina marie 

Klimegkou Antonia     

Kopsini elissavet-Amaryllis

Koufaki Athina 

Koutsoglou Panagiota   oU

lampropoulou Kynthia-Panagiota

lekati Christina 

lekkas Panagiotis 

lioni Kleopatra    

liosis Stefanos 

lymberopoulou Cornelia Sophia

maniati Panagiota-Tzesika

masina Aristea   oU

miziri entzi   oU

nassaouati maria 

nikolaidis Alexandros-Charalampos Summa Cum Laude oU

nikolopoulos leandros 

orfanakis georgios   oU

Palaiokrasas loucas  oU

Panagiotopoulou Dimitra 

Pananis Andreas   oU

Pandi Despoina 

Papadatos iraklis   oU

Papageorgiou maria Katerina

Papaiosif Danai   oU

Papandreou nikolaos    
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Bachelor of Arts  (continued) 

Bachelor of Science

Aliko Andi   oU

Ares Patrick Joseph

Basaris Konstantinos  

Chatzigiannakis Panagiotis Cum Laude 
 First Class Honours oU

Chytiris lampros   oU

Chytoudis Christos  

Dajko Vasil 

georgakopoulou Sotiria   oU

gkanasoulis Vasileios  Cum Laude oU

Kanellopoulos Stavros   oU

Kontosoros Alkiviadis 

Koutsikos Dionysios   oU

manos Panagiotis   oU

maroulis Serafeim  Magna Cum Laude 
 First Class Honours oU

michalakeas Charalampos  

Petridis ioannis   oU

Sakarikou Aikaterini  Magna Cum Laude

Sarli Andriana-eirini  oU

Soulioti effrosyni  Summa Cum Laude 

Stavrinos Anastasios  Cum Laude 

Theodoropoulos Aristeidis-Charalampos oU

Zotiadi Anna   oU

Paradeisi filitsa  Cum Laude oU

Patronyk olena 

Peponas ioannis

Petraki maria 

Petta Christina 

Pitsos Dimitrios 

Platyrrachos Dimokritos   oU

Polemi oursoula  Magna Cum Laude

Polymenakou Kyriaki  Cum Laude oU

Potamitis Stylianos-Stilpon  oU

Pouli Aliki-eleni  Cum Laude oU

Prekas ioannis   oU

Prokopenkova Veronika  Summa Cum Laude  oU

rotziokos Angelis     

Sakellariou Dimitra-evmorfia  oU

Sermpou maria  Summa Cum Laude oU

Sigala Zampela  Cum Laude   

Simopoulos Theofanis-Stefanos  oU

Simou Dimitra  Magna Cum Laude

Simunec Sofija  Summa Cum Laude

Sirmalenios Christine   oU

Stalia Panagiota  Magna Cum Laude

Stamoulis Dimitrios ioannis  oU

Stavropoulou Aliki   oU

Stevanovits nantia  Summa Cum Laude
                                     DEREE International Honors Program

Thanopoulou eleni Vasiliki

Theofanidou Angeliki Klair

Tkachenko maryna

Triantafyllou Dimosthenis 

Tsagamilis Alexandros 

Tsakyroglou Athanasios 

Tsapara Konstantina 

Tsapekis epameinondas filippos

Tsitsiou Vasiliki   oU 

Tsouli Andromachi  Summa Cum Laude
 First Class Honours oU 
                                      Undergraduate Achievement Award

Tsoura Asimina   oU

Tzanou Christianna

Tzartzanos Athanasios  Summa Cum Laude oU

Tzermia Polyxeni-natalia

Vangelatou Alexandra   oU

Vatista eleftheria-maroulio  oU

Vavaliarou eleni 

Vellianiti irini   oU 

Winiarek Kinga   oU

Xepapadeas Dimitra  Magna Cum Laude oU
                                    DEREE International Honors Program

Xiraki Angeliki 

Xourafi Spyridoula-lydia  oU

Zacharos-goulas Sergios-Stergios  oU
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Bachelor of Science

Alcalay Anita   oU

Alexopoulos Alexandros-Theodoros

Alifragki evgenia  oU

Anagnostou Anastasios   oU

Anastasopoulou margarita 

Angelakos Charalambos   oU

Angelakos Konstantinos  Cum Laude

Angelopoulos Dimitrios Summa  Cum Laude oU

Angelopoulos ioannis 

Angelopoulos nikolaos  Cum Laude oU

Antonelos emmanouil Charalampos oU

Antosoglou foteini 

Aspraki Aikaterini 

Athanasopoulou maria 

Athymaritou-Tataridou eleni   oU

Bailey Philip 

Bakalis Dimitrios   oU

Bakoulopoulos nikolaos   oU

Bakousi Kyriaki 

Banis Alvianos   oU

Bantzis Panagiotis   oU

Barry Alexandros 

Belonogov Kirill 

Bethanis James-Dimitris Summa Cum Laude oU

Bitsos Pierros 

Blymakis Stylianos   oU

Boutsikakis Virzi Panos  Magna Cum Laude

Brichieri Colombi giorgio  Summa Cum Laude oU
                                     DEREE International Honors Program

Chatzoglou olympia-iosifina  oU

Christakopoulos Panagiotis 

Chronopoulou eleni 

Chrysikopoulos odyssefs   oU

Damaskos ioannis  Summa Cum Laude

Damianidis Damianos 

Deligiannis Antonios 

Dellupac John-Paulou Cum Laude oU

Diamantis Antonios   oU

Dobrinova maria  Summa Cum Laude
 First Class Honours oU

Drakopoulou Valeria-Dimitra  oU

Duro irini   oU

eleades fas manuela Summa Cum Laude oU 
                                                           DEREE International Honors Program

farazi Athina   oU

farmakis Dimitrios   oU

fasoula Aikaterini   oU

frances rich School of fine and Performing Arts

Bachelor of Arts

filiogianni Stefania  Magna Cum Laude oU

georgiadi Sofia-iliana Cum Laude oU

giovani Angelina 

Kalantzi olga  Magna Cum Laude

Kyriazis Pavlos  

michail Vasiliki Alysachni

niaounaki maria  

Papanagis Alkaios  Magna Cum Laude oU

Sklika marina

Tomopoulou Paraskevi  Cum Laude oU

Tragas Konstantinos lambros 

Tsantilas Xenofon

Tsatiris emmanouil  Cum Laude

 Verikis Alexios-georgios  oU

Zafiropoulos ioanna-Angelica Cum Laude   

School of Business
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filippou michael-Angelo  oU

fotopoulos ioannis 

fournaraki Zafeiria-Sotiria  oU

ghneim rami 

giannakopoulos georgios   oU

gonia Kyriaki   oU

gougoulakis Tilemachos   oU

gourlis Sokratis   oU

ioannou Christos 

Kalousia fadi 

Kanakis nikolaos 

Kanteres Vasileios   oU

Kapodistria Anna-maria  Magna Cum Laude

Kappatou ioanna 

Karakasi Anna   oU

Karanikas ioannis Valantis

Karatziki Zafeiria   oU

Kasinali Sofia 

Katsafrakis Dimitrios 

Katsara foteini 

Katsianis Konstantinos   oU

Kitta Konstantina 

Kleidi maria   oU

Kokkini Angeliki   oU

Koltsidas lampros   oU

Konstantopoulos Konstantinos marios

Korpeti Dimitra 

Kotsoni Dionysia-Andriani  oU

Kougia Kyra   oU

Koukoutsa Ariadni   oU

Kourmpetis Therapon 

Kourtis michail 

Kourtogiannis Christos   oU

Koutroulia eirini 

Kyritsis Alexandros 

ladas michail 

lakis ioannis 

lampropoulou Athanasia  Cum Laude

lefakis marios  Cum Laude oU

lefkarou-Kopatou ioanna-georgia  oU

liapis nikolaos-Andreas   oU

liarakos nikolaos   oU

lioli Konstantina   oU

lourantos Kyriakos 

lykos georgios   oU

lymperi Anthousa   oU 

mallios Themistoklis 

manaj Jorgo etjen

manolakis Antonios 

manolopoulou Anastasia   oU

maragkos michail Theodoros Summa Cum Laude

marantos Vasileios 

margaritis georgios-Tellos  oU

martin ellie Summa Cum Laude
                                           DEREE International Honors Program

masouras nikolaos 

megas Konstantinos   oU

metey rueda Cristobal-fernando  oU

michalarou Charitomeni 

michanos Christoforos   oU

minaidis ilias   oU

monokandylou maria 

mourant Samper elisavet 

mouzakis Andreas  Summa Cum Laude

mysirlakis fragkiskos 

nikolaou ioannis   oU

ntilo Tzortzeta 

orfanou ergina 

oster Katerina   oU

Panagopoulou Panagiota 

Panou Petroula   oU

Pantelidi maria   oU

Papadimitriou Dimitrios 

Papadopoulos georgios   oU

Papadopoulos nikolaos 

Papaioannou Despoina  Cum Laude oU

Papakostas Alexandros 

Papanastasiou Panagiotis 

Papandreou Vasileios  Magna Cum Laude

Papathanasiou marianthi   oU

Pappas Dimitris 

Pappas ilias   oU 

Patricios natasha   oU
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Pavlou Panagiotis 

Petropoulos Aristomenis   oU

Petroutsos georgios 

Picone Sarina Justine

Platanitis Antonios 

Poulaki effrosyni 

Prokopiou eirini  Cum Laude

Psychogyios ioannis   oU

Pustowoj Julia  Summa Cum Laude 
 First Class Honours oU

raka eleni   oU

rakitzoglou maria

rekka erofili  oU

riga maria 

rompotis ioannis-Spyridon  oU

Selivanof Konstantinos 

Sfyri effrosyni   oU

Sigalos Dimitrios   oU

Skandalarou evgenia 

Skendi florida 

Soumpasis mpavaveas Dimitris 

Spanakos Petros    oU

Stafylas Panagiotis   oU

Stamatopoulos evangelos  

Stathatos gerasimos 

Stavrakantonaki eleni 

Syropoulos Aris 

Taktikos Alexandros 

Tarousa mikel 

Thalassinou Konstantina   oU

Thiele Kay Stefan

Thoma emilia   oU

Tomara ioulia  Summa Cum Laude

Topaloglou Sofia   oU

Tsakoumakis Theofanis   oU

Tsavliris Theodoros   oU

Tsimori georgia 

Tsioli ioulia   oU

Tzanakakis marios faidonas

Tzivanis Thomas-Dimitri

Vachlioti Panagiota-gregoria  oU

Valodimou Paraskevi   oU

Varsami Aikaterini 

Vasilakis Panagiotis 

Velanis ioannis   oU 

Ventouri odigitria 

Vernikos Andreas-filippos

Vossos Theodoros   oU

Voula-Volopoulou Christina 

 Voulas Volopoulos Panagiotis 

Voulgari Aikaterini 

Vreka Ardita   oU

Vrettakos Dimitrios 

Xirokosta georgia  Cum Laude oU

Yannidis nikolaos 

Zafiropoulos Kyriaki Kayla Cum Laude

Zompanakis Stylianos-nearchos Cum Laude oU
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Samuel ralph harlow Σάμιουελ Ραλφ Χάρλοου

The lyrics to “Alma mater”, the hymn of The    
American College of greece, were composed by 
the rev. Samuel ralph harlow, one of the finest 
hymn writers of the 20th century.

harlow was born in Boston in 1885, and attended 
harvard University, the Union Theological          
Seminary, Columbia University, and the hartford 
Theological Seminary. he was ordained Congre-
gational minister in 1912, and served as a chaplain and socio- 
logy teacher at the American  
College in Smyrna (1912-1922). 

The Smyrna Catastrophe affected 
harlow deeply and led to his      
estrangement with the American 
Board of foreign missions, the  
organization that founded the 
College. harlow decried the 
Board’s passive stance and the 
Board felt that harlow’s activism 
endangered the continued exis-
tence of the College in Smyrna. 
harlow became involved in se-
curing places in US colleges for 
refugees from Turkey. 

in 1923 harlow joined the faculty 
of Smith College and taught 
there for 30 years. later, he re-
turned to The American College 
of greece in Athens as visiting 
professor (1945-1946).

Shortly before his death in 1972 
he wrote: “i would pray that [ACg] 
may never lose the vision of its 
founders, and ever remain true to the pledge of its youth, not 
to be ministered Unto, but to minister.”

Οι στίχοι του «Alma mater», του ύμνου του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, γράφτηκαν 
από τον π. Σάμιουελ Ρ. Χάρλοου, έναν από τους 
σπουδαιότερους υμνογράφους του 20ού αιώνα. 

Ο Χάρλοου γεννήθηκε στη Βοστώνη το 1885 και 
φοίτησε στο Χάρβαρντ, το Columbia, το Union 
Theological Seminary και το hartford                      
Theological Seminary. Χειροτονήθηκε ιερέας το 

1912 και υπηρέτησε ως ιερέας και καθηγητής κοινωνιολογίας 
στο Αμερικανικό Κολλέγιο της 
Σμύρνης (1912-22).

Η Καταστροφή της Σμύρνης τον 
επηρέασε βαθιά και τον οδήγησε 
σε ρήξη με το  American Board of 
foreign missions, τον οργανισμό 
που ίδρυσε το Κολλέγιο. Ο 
Χάρλοου επέκρινε την παθητική 
στάση του οργανισμού ενώ το       
American Board θεώρησε ότι η 
στάση του harlow έθετε σε 
κίνδυνο την ύπαρξη του Κολλε-
γίου στη Σμύρνη. Ο Χάρλοου 
δραστηριοποιήθηκε έντονα στις 
ΗΠΑ βρίσκοντας θέσεις σε 
αμερικανικά κολλέγια για τα 
θύματα, πολλά από τα οποία 
ήταν ορφανά. 

Το 1923 ο Χάρλοου έγινε 
καθηγητής στο Smith College 
όπου δίδαξε για πάνω από 30 
χρόνια. Αργότερα επέστρεψε στο 
Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
στην Αθήνα ως επισκέπτης 
καθηγητής (1945-46).

Λίγο πριν το θάνατό του το 1972  έγραψε για το Κολλέγιο: 
«Προσεύχομαι [το Κολλέγιο] να μην απολέσει ποτέ το όραμα 
των ιδρυτών του και να παραμείνει πάντα πιστό στον όρκο της 
νιότης του, Να μην Υπηρετείται, αλλά να Υπηρετεί».
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Dear Class of 2014, 

Congratulations! The entire ACg community is proud of your achievement! You have been students for only a 
few years, but now you are about to become alumni for life. You will always be valued members of the official 
ACg alumni family, and i hope you will maintain a solid, committed relationship with The American College of 
greece. 

ACg alumni enjoy the benefits and opportunities of being part of a worldwide network of more than 37,000 
ACg graduates. Please stay connected so that you will be informed about various possibilities of engagement 
such as networking with fellow alumni, connecting with current students, and taking advantage of ongoing 
educational programs for you and your family. 

As you move forward in your personal and professional lives, you should not hesitate to provide us with your 
news. Your successes reinforce the value of an ACg education and serve as an inspiration for current and future 
students.  

Your cooperation in maintaining accurate records will help our ongoing efforts to improve our services to 
you. for this reason, please respond to periodic information requests, visit the alumni pages on the ACg site           
(www.acg.edu/alumni) frequently and join the official social media alumni pages or groups (facebook and 
linkedin).You may also contact us at 210-6009800, ext. 1379, and at alumni@acg.edu.

i wish you all the best for the future and i look forward to following your progress, celebrating your successes, 
and welcoming you back to campus often.

Warm regards,

manos Varouhas (Deree ’91) 
executive Director
Alumni and Parent relations
office of Development & Alumni relations

Σάμιουελ Ραλφ Χάρλοου



The Deree SingerS

Sopranos:  maria Angelopoulou (Deree 2015), Anastasia lakka Boni (Deree 2016),

                     melia Tsoutsia (Deree 2018), eirini Vourou (Deree 2018)

Altos:          Despoina-lida-Angeliki Christofidi (minor), Sophia helen Diamantidis (non Degree),

                    evangelia Toufexi (non Degree)

Tenors:       Alexi harkiolakis (Deree 2017), Damianos Dimitrios Papalampros (Deree 2017), 

                     Alkaios Papanagis (Deree 2014)

Basses:       Theofanis maratsinos (Deree 2016), filippos-Alexandros raskovits (Deree 2017)

Choir Director:   effie minakouli

Artistic Advisor: Dimitri Toufexis
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