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Ιστορική αναδρομή
Στη δυτική είσοδο της πόλης της Δράμας, στο 5ο χλμ. Δρά-

μας-Θεσσαλονίκης, βρίσκεται το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» της ομώ-
νυμης πόλης, περισσότερο γνωστό στους παλιότερους ως ΚΕΓΕ, 
αρχικά που σημαίνουν Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης. Η ιστορία 
του ΚΕΓΕ της Δράμας, ξεκινάει με το Β.Δ. 4/1961, βάσει του 
οποίου προβλέπεται η ίδρυση περίπου σαράντα Κέντρων Γεωρ-
γικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η αποπεράτωση του ΚΕΓΕ 
Δράμας ολοκληρώνεται το 1967. Σκοπός της δημιουργίας των 
ΚΕΓΕ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε νομοθετικό διάταγ-
μα του 1974, είναι «η οργάνωση και παροχή βραδείας διάρκει-
ας επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και εθνικής πολιτιστικής, 
κοινωνικής και ηθικής διδασκαλίας σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, 
δασεργάτες και αλιείς και τους εν γένει ασχολούμενους με την 
επεξεργασία και αξιοποίηση των πάσης φύσεως αγροτικών 
προϊόντων ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, με τελικό σκοπό να 
καταστούν ικανοί δια την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων ερ-
γασίας στους αντίστοιχους τομείς απασχολήσεώς τους και απο-
κτήσουν γενική επιμόρφωση». Τις δεκαετίες του ΄60 και ΄70, η 
πλειονότητα των κατοίκων της υπαίθρου απασχολούνταν με τον 
πρωτογενή τομέα. Είναι φανερό ότι τα ΜΜΕ (τηλεόραση, έντυπο 
υλικό, διαδίκτυο, κ.ά.), αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, διαμέσου 
των οποίων ενημερώνονται άμεσα οι άνθρωποι της υπαίθρου 
την τελευταία 20ετία, ήταν ανύπαρκτα την εποχή εκείνη, οπότε 
ήταν επιτακτική ανάγκη η εκπαίδευση και επιμόρφωσή τους από 
τους δημόσιους γεωτεχνικούς, με σκοπό την επίτευξη της αγρο-
τικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

Για πολλά χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄90, χι-
λιάδες αγρότες και αγρότισσες της επαρχίας, πέρασαν όχι μόνο 
από τα θρανία για να εκπαιδευτούν, αλλά είχαν τη δυνατότητα 
διαμονής, διατροφής και συμμετείχαν ενεργά σε ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις εντός του ΚΕΓΕ Δράμας. Παράλληλα, το 1985 σε αί-
θουσα του ΚΕΓΕ Δράμας, ιδρύεται Αγροτικό Ιστορικό Αρχείο και 
Μουσείο, με σκοπό τη διατήρηση της παραδοσιακής ταυτότητας 
του αγροτικού μας πληθυσμού με τη συγκέντρωση παραδοσι-
ακών γεωργικών εργαλείων, ειδών νοικοκυριού, σκευών κ.λπ. 

Το 1997, τα ΚΕΓΕ της Ελλάδας, υπάγονται στον νεοσύστατο 
ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και μετονομάζονται σε Κέντρα «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ». Το 2010, το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, ανακαινίζεται 
ολοκληρωτικά, καθιστάμενο ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό Δημό-
σιο Κέντρο με άρτια υλικοτεχνική υποδομή. Τελευταία μεταβολή 
συνέβη το 2011, χρονιά από την οποία το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, υπάγεται στον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Η προσφορά του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας στην αγροτική εκπαίδευση  

της χώρας
Την τελευταία 15ετία, η γνώση στους αγρότες φτάνει εύκο-

λα διαμέσου των ΜΜΕ και του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που 
μειώνει σημαντικά το βαθμό επιθυμίας κάποιου να προσέλθει 
σε δημόσιο εκπαιδευτικό κέντρο, όπως είναι το Κέντρο «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» Δράμας. Ωστόσο, χάρη στην άοκνη προσπάθεια, φιλοτιμία 
και εργατικότητα του τότε διατελέσαντος προϊσταμένου (1995-
2010), γεωπόνου κ. Αβραάμ Νικολαΐδη, το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, καθιερώνεται ως ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα, 
παρουσιάζοντας πλούσια δραστηριότητα. Πέραν της υλοποί-
ησης προγραμμάτων σε υπόχρεους να εκπαιδευτούν, όπως 
αυτά των Νέων Γεωργών, πραγματοποιούνται δεκάδες εκπαι-
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δευτικά προγράμματα 150 και 60 ωρών, με θεματολογία που 
καλύπτει πλήρως της απαιτήσεις της εποχής, όπως φυτική και 
ζωική παραγωγή, βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία, αγροτουρι-
σμός, ενεργειακές καλλιέργειες, πιστοποιημένα αγροτικά προϊ-
όντα, επιχειρηματική γεωργία με την χρήση Η/Υ, μελισσοκομία, 
αλλά και τέτοιων που αποσκοπούν στην ανάδειξη της αξίας της 
Ελληνίδας αγρότισσας, όπως αυτά της «Μεταποίησης και Τυπο-
ποίησης Παραδοσιακών Αγροτικών Προϊόντων» και «Εστιατορι-
κής Τέχνης». Τα περισσότερα από αυτά έγιναν σε χωριά του Ν. 
Δράμας, προτάσσοντας τη φιλοσοφία του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, ότι οι άνθρωποι της περιφέρειας πρέπει να έχουν δίπλα 
τους έναν δημόσιο φορέα κατάρτισης, με σκοπό τη συνεχή επι-
μόρφωσή τους. 

Από το 2009, χάρη στην προσπάθεια των γεωπόνων του Κέ-
ντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αβραάμ Νικολαΐδη και του κ. 
Άνθιμου Αναστασιάδη, νυν προϊσταμένου, για συνεχή και πλη-
ρέστερη ενημέρωση των ανθρώπων της υπαίθρου, δίδεται ιδι-
αίτερη βαρύτητα στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ημερίδων και 
βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 3-5 ημερών. Την 
περίοδο 2009-2015, υλοποιήθηκαν από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, 18 βραχυχρόνια προγράμματα και 87 ημερίδες, προ-
σφέροντας δωρεάν εκπαίδευση και κατάρτιση σε περισσότερους 
από 5.500 χιλιάδες ανθρώπους της υπαίθρου αλλά και αστικών 
κέντρων, προερχόμενους από διάφορα μέρη της Ελλάδας, δίνο-
ντας πανελλήνια διάσταση στην αξία του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας. Οι συμμετέχοντες σε αυτά ενημερώθηκαν τόσο για υφι-
στάμενα θέματα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, όσο 
και για τη δυνατότητα και τις προοπτικές νέων εναλλακτικών 
καλλιεργειών, από έγκριτους και διακεκριμένους επιστήμονες 
του γεωτεχνικού κλάδου. Δεν ήταν λίγες οι φορές όπου η κε-
ντρική αίθουσα του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας αποδείχτη-
κε μικρή για να καλύψει την προσέλευση των ενδιαφερομένων, 
με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις ημερίδες, «Η καλλιέργεια 
της καρυδιάς», «Η ίδρυση μικρών οικογενειακών τυροκομείων», 
«Εκτροφή σαλιγκαριών», «Καλλιέργεια και αξιοποίηση Αρωματι-
κών –Φαρμακευτικών Φυτών», «Ημέρα Φυτοπροστασίας», αλλά 
και των βραχυχρόνιων προγραμμάτων «Μαθήματα Ελαιοκομίας» 
και «Μελισσοκομία για Αρχάριους». 

Συμπεράσματα
Η γόνιμη και παραγωγική περίοδος 2009-2015, κατέστησαν το 

Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, σημείο αναφοράς της αγροτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, αναδεικνύοντας πα-
ράλληλα την ανάγκη των ανθρώπων που ασχολούνται ή ενδιαφέ-
ρονται να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, να ενημερωθούν 
άμεσα και έγκυρα για οποιοδήποτε ζήτημα τους ενδιαφέρει, παρά 
τη δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στη σύγχρονη εποχή, όπου 
οι εξελίξεις στον αγροτικό χώρο τρέχουν με ταχύτατο ρυθμό, η 
πληροφορία και η επιμόρφωση αποτελούν τις λέξεις κλειδιά για 
την επιτυχία. Την ουδέτερη αυτή ενημέρωση μπορεί να βρει ο εν-
διαφερόμενος μέσα σε ένα δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα, όπως 
είναι το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, στέκεται αρωγός στην προ-
σπάθεια των αγροτών για τη βελτίωση του εισοδήματός τους και 
των συνθηκών διαβίωσης, μέσα από τη συνεχή και έγκυρη ενημέ-
ρωση που προσφέρει, κάνοντας πράξη το απόφθεγμα του ποιητή 
μας Κωστή Παλαμά, που παλαιότερα ήταν αναρτημένο σε περίο-
πτη θέση σε όλα τα ΚΕΓΕ της χώρας, «…Δε φτάνει ο ήλιος μο-
ναχά, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά 
μα προπαντός η γνώση…». 
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