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Αθήνα -- Ο  Πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών κύριος Ντάνιελ Mπένετ Σµιθ τίµησε 
κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής την Πέµπτη, 21 Ιουνίου στην Αθήνα Έλληνες και 
Αµερικανούς υποτρόφους του Ιδρύµατος Φούλµπράϊτ και αναγνώρισε επίσης την 
συµβολή των χορηγών του Ιδρύµατος παρουσία της κυρίας Bay Fang, η οποία είναι 
Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, υπεύθυνη για θέµατα Δηµόσιας 
Διπλωµατίας στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Στέιτ Ντηπάρτµεντ.  Η ίδια 
µάλιστα υπήρξε και υπότροφος του Ιδρύµατος Fulbright στο Χονγκ Κονγκ.  

Ο Πρέσβης συνεχάρη τους 51 αποδέκτες υποτροφιών Fulbright για την φετινή 
χρονιά.  Αυτές οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, τόνισε, όχι µόνο προωθούν τις τέχνες 
και τις επιστήµες στους τοµείς ειδικότητάς των υποτρόφων αλλά και προάγουν την 
αµοιβαία κατανόηση, αποτελώντας µε τον τρόπο αυτό έναν από τους βασικούς 
πυλώνες στην µακροχρόνια συνεργασία και φιλία µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών 
της Αµερικής και της Ελλάδας. 

Οι φετινοί υπότροφοι Fulbright προέρχονται από πανεπιστήµια από όλη την Ελλάδα 
και αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσµα ακαδηµαϊκών ενδιαφερόντων το οποίο 
εκτείνεται από τις βιολογικές επιστήµες και την πολιτιστική πολιτική, στην 
ηλεκτρολογική µηχανική, την εκπαίδευση, την ψηφιακή τέχνη, τις νοµικές σπουδές, 
τις κινηµατογραφικές σπουδές και την αρχιτεκτονική τοπίου.  Tα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα στα οποία θα φοιτήσουν περιλαµβάνουν τα εξής: Harvard,  Columbia, MIT, 
the University of Pennsylvania, New York University, UCLA, University of 
Michigan, the University of Chicago, the University of Maryland, the Ohio State 
University, Washington University in St. Louis, the University of Minnesota, the City 
University of New York, Rutgers University και το University of Arkansas.  

Ο Πρέσβης κύριος Σµιθ αναγνώρισε επίσης τους ιδιώτες χορηγούς, οι οποίοι µε την 
υποστήριξή τους συνέβαλαν καθοριστικά για την απονοµή των υποτροφιών  για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013.  Οι χορηγοί της φετινής χρονιάς περιλαµβάνουν το 
Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. 
Kωστόπουλου, το Κοινωφελές Ίδρυµα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυµα Γεωργίου Π. 
Λιβανού, το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, το Faith: An Endowment for Orthodoxy and 
Hellenism, τις εταιρείες A.G. Spanos Companies, Attica Bank, Coca Cola Hellas, 
Ελληνικό Πρακτορείο Διανοµής Ξένου Τύπου,  Intracom Holdings, 
PricewaterhouseCoopers S.A., S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., Proctor & Gamble 
Hellas, καθώς και το International Propeller Club-Port of Piraeus, Kouros Gallery, 
New York, Mr. Angelo Cammillo, την οικογένεια Άγγελου Δηµητρίου και τους κ.κ. 
Αλέξανδρο Γκιγκιλίνη, τον κύριο και κυρία John Menoudakos,  Peter Myrian, 
Alexander Simotas καθώς και άλλες εταιρείες και ιδιώτες οι οποίοι προσφέρουν την 
πολύτιµη υποστήριξή τους στο Ίδρυµα µέσω της δωρεάν παροχής υπηρεσιών. 

Αναγνωρίσθηκε επίσης η υποστήριξη των ιδιωτών οι οποίοι αγόρασαν έργα τέχνης 
στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Fulbright Alumni Art Series – Η Τέχνη στηρίζει την 
Εκπαίδευση.  Το «Fulbright Alumni Art Series – Η Τέχνη στηρίζει την εκπαίδευση» 
είναι µια δηµιουργική πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Fulbright που ξεκίνησε το 2002.  



Εικαστικοί καλλιτέχνες υπότροφοι του Ιδρύµατος Fulbright προσφέρουν έργα τους 
για την ενίσχυση του Προγράµµατος Υποτροφιών, αναγνωρίζοντας µε τον τρόπο 
αυτό τον θεµελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης.  Μέχρι σήµερα περισσότεροι από 17 
καλλιτέχνες έχουν συµµετάσχει στο πρόγραµµα. 

	

	

	


