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Λίγα μέτρα μακριά από τα τελευταία σπίτια στα δυτικά της 
Λάρισας, σε μια έκταση 40 περίπου στρεμμάτων, βρίσκεται 
το κτιριακό συγκρότημα της Αβερωφείου Γεωργικής Σχο-
λής Λάρισας. Αποτελείται από 43 κτίρια, τα οποία από το 
1993 έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Η Αβερώφειος είναι κληροδότημα του εθνικού μας ευερ-
γέτη Γεωργίου Αβέρωφ, ιδρύθηκε το 1901 και λειτούργη-
σε το 1911. Αποτελεί σημαντικό σταθμό στην ιστορία της 
γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Υπήρξε το πρώτο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της χώρας και στην Αβερώφειο 
αναφέρεται το έργο του Μ. Καραγάτση «Ο Συνταγματάρ-
χης Λιάπκιν», τόση ήταν η αίγλη της. Πρόκειται για ένα 
χώρο που ήταν σημείο αναφοράς για τους παλαιότερους 
Λαρισαίους. Όμως η αστυφιλία, η βιομηχανική ανάπτυξη 
και η εγκατάλειψη της γεωργίας έφεραν σιγά-σιγά την 
υποβάθμιση της Αβερωφείου και τη φθορά της. 

Τα καταπληκτικά κτίσματά της, όπως το κεντρικό κτίριο 
στο οποίο δεσπόζει το παλιό ρολόι που αποτελεί και έμ-
βλημα της Σχολής, η παλιά βιβλιοθήκη με την επιβλητική 
σκάλα και τα άλλα κτίρια είχαν υποστεί σημαντικές φθορές 
από την εγκατάλειψή τους στο πέρασμα του χρόνου. Η 
εικόνα που παρουσίαζε η Σχολή ήταν καταθλιπτική και η 
κατάρρευση των κτιρίων ήταν θέμα χρόνου. 

Όμως, η καρδιά της Αβερωφείου εξακολουθούσε να χτυ-
πά. Η ανάγκη για τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων στους 
κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αλλά και η 
πετυχημένη στο παρελθόν λειτουργία της στο χώρο της 
γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήταν οι αιτίες 
που η ιστορική αυτή Σχολή τελικά σώθηκε. 

Σε συνεργασία και με την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων 
διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής. Έτσι 
με το Π.Δ 92/02.04.1990 η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή 
Λάρισας μετατράπηκε σε Τεχνική Επαγγελματική Σχολή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στη Σχολή λειτούργησαν δύο ειδικότητες: α) Τεχνιτών 
Αγροτικών Μηχανημάτων και β) Τεχνιτών Ζωοτεχνίας. 
Η επαναλειτουργία της Σχολής μετά την αποκατάσταση 
των φθορών στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, αναβίωσε 
μια ενενηντάχρονη ιστορία και επανέφερε την Αβερώφειο 
στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Λάρισας. Η κατάληξη αυτή 
ήταν η δικαίωση των ανθρώπων που πίστεψαν στην επα-
ναλειτουργία της Σχολής. Έτσι φτάνουμε στον Ιούνιο του 
1992 όταν, μετά από είκοσι τρία χρόνια, απονεμήθηκαν 

Πτυχία στους πρώτους 14 Τεχνίτες αγροτικών μηχανημά-
των. Τα τελευταία Πτυχία είχαν απονεμηθεί το 1969.

Από τότε μέχρι σήμερα έγιναν άλματα προόδου, τόσο στην 
αναπαλαίωση των κτιρίων όσο και στην υλικοτεχνική υπο-
δομή των εκπαιδευτικών τμημάτων.

Το 1993, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, τα κτίρια 
της Αβερωφείου που περιβάλλονται από το ομώνυμο δα-
σάκι, χαρακτηρίστηκαν ύστερα από εισήγηση της Σχολής, 
ως «έργο τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία», μιας 
και πρόκειται για ένα πολύ αξιόλογο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα συγκροτήματος κτιρίων με εκπαιδευτικό χαρα-
κτήρα και με ιδιαίτερα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά από τα 
κτίρια της Αβερωφείου είναι «δίδυμα». 

Το 1998, ξεκίνησαν εργασίες αναπαλαίωσης στο «Διοικη-
τήριο», τη «Βιβλιοθήκη» και το «Εργαστήριο Ζωοτεχνίας» 
και αποκτήθηκε σύγχρονο εποπτικό υλικό, ενώ ψηφιοποι-
ήθηκε η διαχείριση της τροφικής εκμετάλλευσης των ζώων 
του Αγροκτήματος.

Το 1999, μηχανοργανώνεται η ιστορικής σπουδαιότητας 
Βιβλιοθήκη της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής, η οποία 
περιέχει μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων, ελληνικών και 
κυρίως ξενόγλωσσων, γεωπονικού χαρακτήρα, τα περισ-
σότερα του περασμένου αιώνα.

Το 2002, η Αβερώφειος Γεωργική Σχολή διοργάνωσε για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το περιοδικό 
«ΑΓΡΟΤΟΡΑΜΑ» το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα άρο-
σης. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο διαγωνισμό με «όπλα» 
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γεωργικούς ελκυστήρες και άροτρα και οι συμμετέχοντες 
διαγωνίζονται, όχι στην ταχύτητα αλλά στην ποιοτική άρο-
ση. Ένας διαγωνισμός που έχει γίνει πια θεσμός. 

Το 2011, γιορτάστηκαν τα εκατό (100) χρόνια από την έναρ-
ξη της λειτουργίας της με διάφορες εκδηλώσεις, έκθεση 
φωτογραφίας και υλικού, ομιλίες, επίδειξη νέων και παλαι-
ών μηχανημάτων, πρωτάθλημα οργώματος και αθλητικές 
δραστηριότητες με μεγάλη συμμετοχή των Λαρισαίων που 
έδειξαν έτσι την αγάπη τους για τη Σχολή.

Σήμερα, η ιστορική Αβερώφειος Γεωργική Σχολή με λί-
γες αναπαλαιωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά με 
αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό έργο, λειτουργεί με την 
επωνυμία «Αβερώφειος ΕΠΑΣ» με δύο ειδικότητες: α) 
Αγροτικά Μηχανήματα και β) Ζωοτεχνία, προσφέροντας 
διετή εκπαίδευση στους μαθητές της που προέρχονται από 
όλη την χώρα.

Επίσης, το 1999, η Σχολή μεταφέρθηκε στον Οργανισμό 
ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και το 2012 στον νέο συγχωνευ-
θέντα Οργανισμό ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Σχολή λειτουργεί ως ΕΠΑΣ και κατά το σχολικό έτος 
2013 -2014 φοίτησαν σε αυτή 100 μαθητές απ’ όλη την 
Ελλάδα με τους 55 απ’ αυτούς να διαμένουν δωρεάν στο 
Οικοτροφείο της Σχολής. Για να εγγραφεί κάποιος στη 
Σχολή πρέπει να έχει τελειώσει την Α ́  Τάξη του Γενικού 
ή Επαγγελματικού Λυκείου. 

Η Αβερώφειος ΕΠΑΣ παρέχει πρακτική άσκηση υψηλού 
επιπέδου, δωρεάν διετή εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, 
αναβολή στράτευσης, δωρεάν εκπαιδευτικές εκδρομές.

Σκοπός	της	εκπαίδευσης
Η Αβερώφειος προετοιμάζει τους μαθητές και μαθήτριες 

όλων των ηλικιών για μια σίγουρη επαγγελματική σταδι-
οδρομία ως Τεχνίτες Αγροτικών Μηχανημάτων ή Ζωοτε-
χνίας, αφού τους παρέχεται η δυνατότητα επαγγελματικής 
κατοχύρωσης και κοινωνικής αναγνώρισης, μέσω ενός 
σύγχρονου συστήματος αγροτικής αρχικής εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα	Εκπαίδευσης
Τα μαθήματα που διδάσκονται στις δύο ειδικότητες είναι 

θεωρητικά και εργαστηριακά. Το ωρολόγιο και αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 
Η Σχολή εφαρμόζει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άρτιας 
θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης με σύγχρονες 
τεχνικές και μηχανήματα. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται 
στα εργαστήρια γεωργικών μηχανημάτων, μηχανολογίας, 
γεωργικής τεχνικής-αρδεύσεων, φυτικής και ζωικής παρα-
γωγής, ηλεκτροτεχνίας καθώς και στα επιμέρους τμήματα 
του Αγροκτήματος της Σχολής (μεγάλη καλλιέργεια, βου-
στάσιο, χοιροστάσιο, πτηνοτροφείο, κ.λπ.). 

Επιπλέον, οι μαθητές διδάσκονται τη χρήση Η/Υ και τους 
δίνεται η δυνατότητα ομαδικής παρουσίασης έργου με 
δαπάνη της Σχολής.

Ταυτόχρονα, υπάρχει συνεργασία με το Σύνδεσμο Εισαγω-
γέων Γεωργοκτηνοτροφικών Μηχανημάτων και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα γίνονται στους μαθητές παρουσιάσεις 
πάνω στις νέες τεχνολογίες.

Δωρεάν	Εκπαίδευση	–	Στέγαση	
Η φοίτηση στη Σχολή είναι διετής. Όσοι μαθητές το επιθυ-

μούν μπορούν να διαμείνουν στο Οικοτροφείο της Σχολής, 
το οποίο τους παρέχει δωρεάν στέγαση και σίτιση, καθώς 
και όλα τα μέσα για μια άνετη και υγιεινή διαβίωση. Επι-
πλέον, οι εγκαταστάσεις της Σχολής διαθέτουν χώρους 
άθλησης, αίθουσα ψυχαγωγίας και αίθουσα Η/Υ.

Δυνατότητες	μετά	την	αποφοίτηση	
Στους αποφοίτους μαθητές της Σχολής χορηγείται Πτυχίο 

(επιπέδου 3), παρέχοντας τη δυνατότητα να απασχοληθούν 
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες προς την ει-
δικότητά τους θέσεις ή να σταδιοδρομήσουν ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες.
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