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Συχνά οι παλιές φωτογραφίες παππούδων και γιαγιάδων, ξυπνούν μνήμες καθώς απεικονίζουν ένα σημαντικό 
μέρος μιας καθημερινότητας που ήταν συνυφασμένη με τις γεωργικές δραστηριότητες. Μνήμες που έχουν σχέση 
με βιώματα σχετικά με τη συμμετοχή στο βοτάνισμα, το βελόνιασμα καπνόφυλλων, τη συλλογή πατάτας, το αλώ-
νισμα σιτηρών, ή και άλλες γεωργικές δραστηριότητες. Συνάμα, όμως παρέχουν και πολύτιμες πληροφορίες, σχε-
τικές με αειφορικές πρακτικές και ήπιες καλλιεργητικές παρεμβάσεις με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων και 
κατασκευών που χρησιμοποιούνταν κατά το παρελθόν.  
Είναι γεγονός ότι με την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και την  κατασκευή σύγχρονων μηχανών τέθηκαν σταδια-
κά εκτός λειτουργίας πολλά από τα λεγόμενα παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία. Τα ξύλινα άροτρα, δρεπά-
νια, δοκάνες, σβάρνες, πιρούνες, φτυάρια, χερόμυλοι αλλά και νερόμυλοι, αντικείμενα που συνδέθηκαν με το μό-
χθο και τον ιδρώτα του Έλληνα γεωργού και έθρεψαν για χιλιάδες χρόνια τις αγροτικές οικογένειες, αποτελούν 
πλέον τους «απόμαχους» της γεωργικής τεχνολογίας και στοιβάζονται σε αχρησία σε κάποια γωνιά μιας αγροτι-
κής αυλής. 
Σαφώς και υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες συλλέκτες  που με μεράκι προσπαθούν να σώσουν αυτά τα γεωργικά εργα-
λεία και κατασκευές του παρελθόντος, ωστόσο το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα αντάξιο της αξίας τους. Η 
ίδρυση τοπικών μουσείων όπου θα στεγάζεται η τεχνολογία και γενικότερα η «αγροτική ζωή» του παρελθόντος, 
αποτελεί το καλύτερο ίσως δείγμα αναγνώρισης των μεγάλων υπηρεσιών που πρόσφεραν στην ελληνική γεωργία 
και στον Έλληνα αγρότη τα εργαλεία και οι κατασκευές του χθες. 
Σε μια προσπάθεια συμβολής στη διατήρηση της μνήμης της γεωργικής ζωής και τεχνολογίας, οι συντελεστές του 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου eκπ@ιδευτικός κύκλος, προχωρήσαμε στην εμπλουτισμένη επανέκδο-
ση του λευκώματος φωτογραφιών με τίτλο «Η Τεχνολογία στην Ελληνική Γεωργία» (1996), υπό τον νέο τίτλο 
«Μνήμες γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας». 

  
Αννούλα Πασχαλίδου,   
Ιωάννης Τσιρογιάννης, 
Σπύρος Κιουλάνης,  
Αναστασία Παναγιωτίδου,  
Αναστασία Γεωργιάδου.  

   Εισαγωγικό σημείωμα 
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Ωστόσο ο απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός μουσείου στην πό-
λη της Δράμας, στο οποίο θα βρίσκονται γεωργικά εργαλεία, μηχανήματα 
και κατασκευές με μεγάλη ιστορική και ζωτική σημασία. Εάν σκεφτούμε 
μόνο ότι ένα αλέτρι του 1910 βοηθούσε στο να τραφεί μια ολόκληρη οικο-
γένεια, ε, τότε η σημασία τους είναι όντως ζωτική. 
Κλείνοντας θα ήθελα να καταθέσω τη δική μου εμπειρία αλλά και όλης της 
ομάδας των παιδιών, που πήραμε μέρος σ αυτήν την εργασία. Η αλήθεια 
είναι ότι δεν ξέρω εάν αυτό που μου έμεινε είναι τόσο οι γνώσεις όσο η συ-
νύπαρξη με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας και η πολύ καλή επικοινωνία με 
ανθρώπους μεγαλύτερους και μεγαλωμένους σε άλλες εποχές και κάτω από 
άλλες συνθήκες. Ωστόσο αυτό που μας ενώνει όλους είναι η κοινή προσδο-
κία και αγάπη για ένα μέρος εμπειριών που αποκτήσαμε και κατέληξαν να 
γίνουν λεύκωμα φωτογραφικό, ένα βιβλίο, όχι άψυχο (άλλωστε κανένα 
βιβλίο δεν είναι άψυχο, όλα έχουν κάτι να μας δώσουν, άλλα πολλά και 
άλλα λίγα) αλλά γεμάτο ψυχή και μεράκι. 
Πάντα, όταν θα σκέφτομαι αυτή την εργασία, θα θυμάμαι εικόνες αλλά και 
μυρωδιές: της γης, του χώματος, του παλιού ξύλου και της αποθήκης της 
γιαγιάς και του παππού. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την εργασία μας: 
Ίσως μόνο εμείς που δουλέψαμε για αυτό το λεύκωμα, μπορούμε να ξέρου-
με. Α, και κάτι ακόμα. Κάτι λέγαμε για ένα μουσείο. Εδώ «κολλάει» αυτό 
που λέμε: «Όσο ζω ελπίζω ή καλύτερα...τα όνειρα είναι μόνο για τους τρε-
λούς». 

  Ε.Τ. 
 

Εισαγωγικό σημείωμα πρώτης έκδοσης 
Όλα ξεκίνησαν  από μια ιδέα, από ένα φιλόδοξο όνειρο. 
Η ευκαιρία δόθηκε από τον διαγωνισμό που προκήρυξε η Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας, με το πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ. 
Αφού συμπληρώθηκε η επταμελής ομάδα των παιδιών, το θέμα ξεχάστηκε 
ως την ημέρα που μας ανακοινώθηκε ότι η πρότασή μας εγκρίθηκε. Στην 
αρχή δεν ήξερε κανείς προς ποια κατεύθυνση να απευθυνθεί. Σιγά-σιγά, 
μαζεύοντας πληροφορίες αρχίσαμε να μαθαίνουμε συνεχώς για καινούρ-
γιες γεωργικές κατασκευές, μηχανήματα και εργαλεία. Οι αποτυχημένες 
φωτογραφίες που τραβήξαμε στην αρχή μας απογοήτευσαν. Παρόλα αυτά, 
συνεχίσαμε να πηγαίνουμε από το ένα χωριό στο άλλο ρωτώντας 
άγνωστους ανθρώπους, σαν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. «Ρωτώντας 
πας στην πόλη» δεν συνηθίζουμε να λέμε; Έτσι και πράξαμε. 
Αργά αλλά σταθερά, ο καθένας με τη μικρή του ομάδα μπόρεσε να συλλέξει 
το κατάλληλο υλικό. Ενώ λοιπόν στην αρχή ανησυχούσαμε για το αν θα 
βρούμε κάτι σχετικό με την εργασία μας, τώρα φτάσαμε στο σημείο ν ανη-
συχούμε και ν αναρωτιόμαστε εάν θα μπορούσε να χωρέσει όλο το φωτο-
γραφικό μας υλικό μέσα σε διακόσιες σελίδες. Αφού μειώσαμε τον αριθμό 
των φωτογραφιών που θα συμπεριλαμβάνονταν στο λεύκωμα, η εργασία 
μας πήρε το δρόμο του τυπογραφείου και ...να το τώρα που βρίσκεται στα 
χέρια σας! 
Μου φέρνει στο νου μια παλιά λαϊκή ιστορία, κάτι σαν παραμύθι που κρα-
τάει ένα αιώνα: η γεωργική ιστορία της Δράμας  και γενικότερα της Μακε-
δονίας, της Ελλάδας. 
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Γεωργία είναι η καλλιέργεια της γης για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων.  
Με την πλατύτερη έννοια περιλαμβάνει και τη βελτίωση της παραγωγής των αγροτι-
κών  κατοικίδιων ζώων. 
Με τη γεωργία ο άνθρωπος δεν εξοικονομεί μόνο την τροφή του‚ αλλά και τις πρώτες 
ύλες  για το ντύσιμό του. 
Ο πρωτόγονος γεωργός καλλιεργούσε τη γη με λίθινες κοφτερές πέτρες, προσδεμέ-
νες  κατάλληλα στην άκρη ενός ξύλου.  
Οι πέτρες αντικαταστάθηκαν  από το χαλκό και το σίδερο αργότερα. 
Γεωργικά εργαλεία όπως η τσάπα, το λισγάρι, ο κασμάς, το δρεπάνι, η κοσιά και τόσα 
άλλα  τα χρησιμοποιεί ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος σε πολλές περιοχές της γης και 
στην Ελλάδα.  
Η χρήση αυτών των εργαλείων προϋποθέτει  πάντοτε και μόνο την ανθρώπινη δύναμη. 
Αργότερα ο άνθρωπος παρατήρησε πως με το σύρσιμο κάποιου σκαφτικού του εργαλεί-
ου  γινότανε καλύτερα η δουλειά του, έφτιαξε και το πρώτο αλέτρι.  
Στην αρχή ήταν ξύλινο με πέτρινο υνί. . 
Αυτό το ξυλάλετρο εξελίχθηκε και το υνί του από πέτρινο έγινε χάλκινο‚ έπειτα μπρού-
ντζινο  και τελευταία ατσάλινο και όλο το αλέτρι σιδερένιo. 
Για την έλξη του χρησιμοποίησε πρώτα τη δύναμή του και με τον καιρό αγροτικά ζώ-
α,  όπως ιπποειδή και βοοειδή. 
Για χιλιάδες χρόνια, μέχρι τα τέλη του περασμένου αιώνα η ζωική ενέργεια έπαιζε  τον 
κυριότερο ρόλο στη γεωργία.  
Σήμερα χρησιμοποιούνται ακόμη τα ζώα στη γεωργία, αλλά σε πολύ μικρή κλίμακα. 
Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται ‚ακόμη και σήμερα, για να έλκουν σιδεράλετρα και κά-
ρα  σε απρόσιτα και φτωχά μέρη της. 
Τα ξύλινα εργαλεία τα έφτιαχνε μόνος του ο γεωργός.  
 

 
 
Το χειμώνα έκοβε τα κατάλληλα ξύλα από το δάσος, τα μάζευε στην αυλή του σπιτιού του  και 
τα δούλευε σιγά-σιγά‚ πελεκώντας τα με το τσεκούρι και τορνεύοντάς τα με το ξυλοφάϊ. 
Τα σιδερένια εργαλεία τα δούλευε ο γύφτος με κάρβουνα και σίδερο,  που του έδιναν oι γεωρ-
γοί. 
Το άροτρο( αλέτρι)‚ ξύλινο (το “ησιόδειο”) ή σιδερένιο, ο μύλος, ανεμόμυλος ή νερόμυλος, ο 
αργαλειός, αρχαϊκός ή νεότερος, είναι ίσως τα τρία πιο σημαντικά εργαλεία της αγροτιάς, ξεπε-
ρασμένα τώρα, ώστε το ενδιαφέρον τους να είναι μουσειακό και αρχαιολογικό, αλ-
λά  φορτισμένο πάντα με ένα πνεύμα που συμπυκνώνει την ουσία ενός ολόκληρου τρόπου ζω-
ής. 
Μέχρι και τις αρχές του 2Οου αιώνα τα εργαλεία του ΄Έλληνα γεωργού  θα παραμείνουν στο 
ίδιο παμπάλαιο τεχνικό επίπεδο. 
Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και συγκεκριμένα την περίοδο της δεκαετίας  του 
1950 άρχισε με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό η εκμηχάνιση της γεωργίας στη χώρα μας. 
Οι πρώτες μηχανές που χρησιμοποιήθηκαν στη γεωργία, ήταν ατμομηχανές και αυτές  στην 
αρχή σαν ατμάροτρα. 
Τέτοιες μηχανές χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα στα Ζωγράφεια κτήματα της Θεσσαλί-
ας  μετά το 1908.  
Ύστερα έκαναν την εμφάνισή τους μεγάλοι ατμοκίνητοι ελκυστήρες  80 έως 150 ίππων, που 
έμοιαζαν πολύ με τους σύγχρονους οδοστρωτήρες.  
Ελκυστήρες τέτοιου είδους χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1915‚ στα χωριά  της 
Θεσσαλίας, Μπάκραινα και Σάκαλαρ από την εταιρεία Παπαγεωργίου με σημαντική  επιτυχία. 
 

Εισαγωγή πρώτης έκδοσης 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
Από το 1920 και μετά, οι ατμομηχανές δεν είχαν καμία σχέση  με τη γεωργία και αντικα-
ταστάθηκαν από βενζινομηχανές και πετρελαιομηχανές. Οι πετρελαιομηχανές χρησιμο-
ποιούνται στους γεωργικούς ελκυστήρες ( τρακτέρ). 
Οι ελκυστήρες αντικατέστησαν με την πολλαπλάσια ελκτική δύναμή τους  τα γεωργικά 
ζώα. 
Παράλληλα εφευρέθηκαν και τ ’άλλα γεωργικά μηχανήματα (σπαρτικά, σκαλιστι-
κά,  θεριστικά κ.λπ.)  
Ο βαθμός εκμηχάνισης μιας χώρας καθορίζεται από τον αριθμό  των διαξονικών ελκυ-
στήρων μέσου μεγέθους που αντιστοιχούν σε 1000 στρέμματα.  
Παλιότερα ο τρόπος αυτός εκτίμησης υπήρξε ικανοποιητικός, μα σήμερα  παρουσιάζει σο-
βαρά μειονεκτήματα, που προέρχονται από τις διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις.  
Επίσης άλλοι παράγοντες που δυσκολεύουν την εκτίμηση του βαθμού εκμηχάνισης μιας 
περιοχής είναι το είδος των καλλιεργειών, οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες, η καλ-
λιεργητική παράδοση και ο ρυθμός εκμετάλλευσης (εκτατική ή εντατική). 
Η Ελλάδα το 1963 είχε δείκτη εκμηχάνισης 0,8 ,το 1970 είχε 2,1, το 1991 είχε 6,2. Το 
επίπεδο της εκμηχάνισης της ελληνικής γεωργίας, υπολείπεται σημαντικά έναντι των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 0,5 ελκυστήρας ανά γεωργική εκ-
μετάλλευση, όταν στην Ιταλία ο αντίστοιχος δείκτης είναι 2,0, στην Ισπανία 1,9, στην 
Πορτογαλία 2,1 και στη Σλοβενία 3,7 (www.e-ea.gr). 
Οι συντελεστές παραγωγής, δηλαδή το έδαφος, το κεφάλαιο  και η εργασία αποδίδουν πε-
ρισσότερο στη γεωργία, όταν ο αγρότης  χρησιμοποιεί στις διάφορες αγροτικές εργασίες τα 
καταλληλότερα μέσα. Με τα πρωτόγονα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του ένας αγρό-
της,  το 1854, μπορούσε να παράγει τροφή για τον εαυτό του και για άλλα 4 έως 5 άτομα. 
Με τη βελτίωση των ζωοκίνητων εργαλείων το 1920 μπορούσε  να θρέψει εκτός του εαυ-
τού του και άλλα 9 άτομα. 
Με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων γεωργικών μηχανημάτων το 1970  μπορούσε να θρέ-
ψει τον εαυτό του και 46 άτομα και σήμερα ακόμη περισσότερα. 
Η εκμηχάνιση της Ελληνικής γεωργίας είχε σαν αποτέλεσμα να αναπτύξει τη γεωργική 
οικονομία της χώρας μας‚ να καλύψει  ανάγκες της χώρας σε βασικά γεωργικά προϊόντα   
 

(σιτάρι, ρύζι, βαμβάκι κ.λπ.), αλλά συγχρόνως να γίνει και εξαγωγική‚ όπως στο βαμβάκι‚ τα 
πορτοκάλια‚ τα λεμόνια, τα ροδάκινα, τα σταφύλια, κα. 
Ολόκληρη η οικογένεια έχει πια περισσότερο χρόνο για ψυχαγωγία‚ μπορεί να έχει περισσό-
τερες ανέσεις και καλύτερη εκπαίδευση. 
Βελτιώθηκαν επίσης οι συνθήκες διαβίωσης στο γεωργικό σπίτι.  
Η οικονομική πρόοδος βασίστηκε και βασίζεται κύρια στην τεχνολογική αλλαγή,  που σήμερα 
παράγεται στα οργανωμένα κέντρα ερευνών  ( πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας και τεχνολογίας 
κα.)  
Η εφαρμογή της νέας Τεχνολογίας συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας  των συ-
ντελεστών παραγωγής, στοιχείο προσδιοριστικό του επιπέδου οικονομικής  ανάπτυξης. 
Για να προκύψουν ευνοϊκά αποτελέσματα για ολόκληρη την κοινωνία, θα πρέπει  η καινούρια 
τεχνολογία να διαδοθεί πλατιά και να εφαρμοσθεί σε ευρεία κλίμακα. 
Στη δική μας αγροτική κοινωνία η διάδοση και αποδοχή  μιας καινούριας Τεχνολογίας υπήρ-
ξε και είναι ακόμη βραδεία. 
Εκτός από το παραπάνω πρόβλημα υπάρχει και το πρόβλημα  της δημιουργίας και εφαρμο-
γής της νέας τεχνολογίας.  
Η παραγωγή νέων ιδεών και τεχνολογιών είναι κύριο αντικείμενο  σήμερα της γεωργικής 
έρευνας. 
Η αποδοχή και εφαρμογή αυτών εκ μέρους των παραγωγών προϋποθέτει μία  κατάλληλη 
παιδαγωγική και ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνικής κατάρτισης. 
Η αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφοράς των αγροτών επιτυγχάνεται σταδιακά  με την επαγ-
γελματική εκπαίδευση, η οποία τους κάνει πιο υπεύθυνους και επιδεκτικούς  στην αποδοχή 
των νέων ιδεών. 
Πρέπει να δημιουργηθεί στους αγρότες η ιδέα της προόδου, η έννοια της τεχνικής,  η ιδέα 
της αλληλεγγύης, η αυτοπεποίθηση, η συμμετοχή, η συνεργασία για να συνεχίσει να υπάρχει 
γεωργική ανάπτυξη στην Ελλάδα. 
Ίσως τότε να μπορέσουμε να πούμε ότι η γεωργία μας στηρίζεται σε γερές βάσεις  και μπο-
ρούν να υπάρξουν σημαντικές  προοπτικές για το μέλλον.   
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
Πίνακας 1. Γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες  γεωργοί 
για καλλιεργητικές εργασίες (πηγή: Στατιστική επετηρίδα, 1965) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2. Γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες  γεωργοί  
για καλλιεργητικές εργασίες (πηγή: ΕΣΥΕ 1991) 

 
Είδος Αριθμός 

Ελκυστήρες (τρακτέρ) 31237 
Θεριζοαλωνιστικές (Κομπίνες) 2174 

Αλωνιστικές 1580 
Εκκοκκιστικές καλαμποκιού 2614 
Αποβουτυρωτικές 1556 
Αντλίες Μηχανοκίνητες 76709 

Αντλίες ηλεκτροκίνητες 15082 
Συγκροτήματα τεχνητής βροχής 8311 

Είδος Αριθμός 

Διαξονικοί ελκυστήρες 223684 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες 122794 

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές 6847 

Απλές θεριστικές κάθε τύπου 6120 

Αλωνιστικές κάθε τύπου 927 

Απλές χορτοσυλλεκτικές 10225 

Βαμβακοσυλλεκτικές 2211 

Τευτλοεξαγωγείς 1181 

Κλαδευτικά μηχανήματα 125239 

Εκκοκκιστικές αραβοσίτου 1037 

Αντλίες πετρελαιοκίνητες 110069 

Αντλίες βενζινοκίνητες 75398 

Αντλίες ηλεκτροκίνητες 132219 

Συγκροτήματα τεχνητής βροχής 194866 

Αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες 22756 

Συγκροτήματα άρδευσης με σταγόνες 59936 

Σπαρτικές μηχανές σίτου 47792 

Σπαρτικές μηχανές  βαμβακιού, αραβοσίτου κλπ 17935 

Σιτοδιαλογείς 2042 

Μηχανικοί ψεκαστήρες υψηλής πίεσης 93987 

Μηχανικοί ψεκαστήρες επινώτιοι 49707 

Μηχανικοί ψεκαστήρες γραμμικών καλλιεργειών 36490 

Μηχανικά θειαφιστήρια 12770 

Μηχανές αρμαθιάσματος καπνού 44346 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 



  22                                                                                                                                    22  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.1. Όργωμα με αλέτρι που το σέρνουν βόδια (Χρυσοκέφαλος Δράμας) 
                                                                              (φωτ. Θωμαίδου Πολυξένη, 1960) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.3. Φροντίδα αλόγου 
 Φωτ.2. Όργωμα με αλέτρι που το σέρνει  άλογο 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
Φωτ.5. Μεταφορά καπνόφυλλων με κοφίνι Φωτ.4. Καλλιέργεια χωραφιού με τσαπιά 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.6. Φυτεία πατάτας  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.7. Δεματοποίηση αχύρου σε μπάλες 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.9. Ακόμα και οι γυναίκες και τα μικρά παιδιά έπαιρναν μέρος στις ασχολίες  
του χωραφιού.  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.8. Μεταφορά κοφινιού με  καπνόφυλλα 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.11. Καλλιεργητικές εργασίες με τσαπιά Φωτ.10. Όργωμα χωραφιού με αλέτρι που το σέρνουν δύο άλογα 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.13. Οι γυναίκες προσπαθούσαν σκληρά μαζί με τους άνδρες τους στο αμπέλι  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.12. Ανάπαυλα στο χωράφι και αναμνηστική φωτογραφία 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.15. Όργωμα με αλέτρι που το σέρνουν βόδια Φωτ.14. Στιγμές κτηνοτροφικής ζωής 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.17. Καλλιεργητικές εργασίες στις οποίες συμμετέχουν και παιδιά Φωτ.16. Όργωμα με αλέτρι που το σέρνουν άλογα 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.19. Προετοιμασίες βέργας Φωτ.18. Εργασία σε λαχανόκηπο 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.20. Όργωμα με αλέτρι που το οδηγεί η γυναίκα. Ο άνδρας σπάζει τις μπλάνες 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.21. Αλώνισμα σιτηρών 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.23. Αναμνηστική φωτογραφία κατά το θερισμό σιτηρών Φωτ.22. Καλλιεργητικές εργασίες με τσαπιά 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.24. Όργωμα με  αλέτρι που το σέρνουν βόδια 
Φωτ.25. Στιγμή ξεκούρασης στο αμπέλι  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.27. Φυτεία καπνού με φυτευτική μηχανή  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.26. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.29. Φυτεία καπνού από όλη την οικογένεια  Φωτ.28. Νεροκουβαλητές γεμίζουν με νερό τα βαρέλια που είναι φορτωμένα στα κάρα, 
για να τα πάνε στο χωράφι και να ποτίσουν τα φυντάνια του καπνού. 
(Μεσοποταμία Καστοριάς) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.31. Εργάτης χρησιμοποιεί εντομοκτόνο σε καπνόφυτα  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.30. Εργάτης ετοιμάζει εντομοκτόνο διάλυμα  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.32. Βελόνιασμα καπνόφυλλων Φωτ.33. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.34. Βελόνιασμα καπνόφυλλων Φωτ.35. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.38. Κουβαλώντας τα φύλλα του καπνού. 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
Φωτ.37. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 

Φωτ.36. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.40. Καπνόφυλλα για βελόνιασμα 

Φωτ.39. Βαγόνια για ξήρανση καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.41. Βέργες με καπνόφυλλα στον ήλιο Φωτ.42. Βελόνιασμα καπνόφυλλων 



  45                                                                                                                                    45  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.44. Βελόνιασμα καπνόφυλλων Φωτ.43. Κέντημα με φόντο βέργες καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.45. Φυτεία καπνού με το χέρι-μπασκί  

Φωτ.46. Φύτεμα στη σειρά  καπνόφυτων 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.48. Όλη η οικογένεια στην συλλογή καπνόφυτων σε καπνοσπορείο. 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.47. Συλλογή καπνόφυλλων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.49. Βοτάνισμα καπνοσπορείου από όλη την οικογένεια 

Φωτ.51. Εργάτριες βοτανίζουν  καπνοσπορείο  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.52. Εργάτριες σε καπνοσπορείο συλλέγουν καπνόφυτα 

Φωτ.50 .Εργάτριες σε καπνοσπορείο συλλέγουν καπνόφυτα 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.53. Εργάτες φροντίζουν τα καπνόφυτα σε ένα σπορείο 

Φωτ.55. Μεταφορά των καπνόφυτων στο χωράφι που  γινόταν με τα χέρια  
και ήταν αρκετά κουραστική.  

Φωτ.54. Όλη η οικογένεια στην συλλογή καπνόφυτων   
σε καπνοσπορείο. 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.59. Κτηνοτρόφος αρμέγει την προβατίνα του  

Φωτ.57. Νεαρός κτηνοτρόφος ποτίζει το βόδι του  
Φωτ.56. Βοσκή προβάτων  

Φωτ.58. Βοσκή κατσικιών  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.60. Όλη η οικογένεια μαζί με τις αγελάδες τους  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.61. Όλη η οικογένεια μαζί με το κοπάδι της 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.62. Βοσκός βόσκει τα πρόβατά του  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.63. Βοσκός με το κοπάδι του 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.65. Γυναίκες ,που η μία γνέθει στο τσικρίκι και η άλλη πλέκει  
δαντέλλα  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.64. Ένας γέροντας γνέθει μαλλί με την ρόκα  (1930) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.67. Γερόντισσα γνέθει μαλλί με τη ρόκα Φωτ.66. Γυναίκα γνέθει μαλλί με τη ρόκα (1950) 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

¨Φωτ.69. Οικογένεια κουβαριάζει νήμα σε τρείς ανέμες (1936) 

Φωτ.70. Νεαρή γυναίκα υφαίνει  σε αργαλειό 
Φωτ.68.  Ύφανση σε  μικρό αργαλειό (1936) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.72. Ύφανση σε αργαλειό Φωτ.71. Κέντημα και ραπτική από τα κορίτσια 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.73. Άλεσμα σιτηρών με χειρόμυλο στη Λάρισα                  
                                                (φωτ. Δ. Τλούπας) 

Φωτ.74. Γυναίκα αλέθει στον πέτρινο χειρόμυλο το 
σιτάρι για να φτιάξει τραχανά  

Φωτ.175. Μια αγρότισσα χαράζει το ψωμί στην πινα-
κωτή για να το βάλει στο φούρνο και να το ψήσει  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.76. Συλλογή νερού με κουβά από πηγάδι 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.77. Γεωργός με το μαντίλι δεμένο στο κεφάλι για να τον 
προστατεύει από τον καυτό ήλιο μεταφέρει τα στάχυα με 
την αλογάμαξα στο σπίτι του. 
                              (φωτ. Βασιλειάδου Γνώση-Μεσοποταμία-Καστοριά)  

                   Φωτ.78. Φόρτωμα κάρου με ξύλα.             
        (φωτ. Βλάχου Λεμονιά -Μαγικό Ξάνθης) 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.80. Έτος 1994. Μεταφορά ζωοτροφών  
με αλογάμαξα (Ν.Αμισσός-Δράμα)  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.79. Μεταφορά στο χωράφι 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.82 .Φροντίδα κοπαδιού 

Φωτ.84. Φροντίδα μελισσιού  

Φωτ.81. Μεταφορά στο χωράφι 

Φωτ.83. Φροντίδα μελισσιού  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
Φωτ.87. Ξήρανση σύκων 

Φωτ.86. Γυναίκα ταΐζει το κοτέτσι 

Φωτ.85. Βοσκή προβάτων 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.88. Μικρή ανάπαυλα κατά το θέρισμα του σιταριού με δρεπάνι. 
                                          (φωτ. Βασιλειάδου Γνώση-Μεσοποταμία Καστοριάς)  

Φωτ.89. Θέρισμα σιταριού με δρεπάνι.(1954)  

Φωτ.90. Αγρότισσες θερίζουν το σιτάρι με δρεπάνι.   Φωτ.91. Αγρότης στοιβάζει τα δεμάτια του σιταριού και φτιάχνει θημωνιές  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.92. Αλώνισμα σιταριού με άλογα που γυρνούν γύρω από το στρίγερο  Φωτ.93. Ατμοκίνητη αλωνιστική μηχανή που την έσερναν άλογα  
και χρησιμοποιούσε 

Φωτ.94. Μηχανή μπαντόζα που χρησίμευε για τον αλωνισμό σιταριού  Φωτ.95. Φόρτωμα κάρου με άχυρο  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.97. Μηχανή μπαντόζα που κινείται με τρακτέρ (1939) 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.96. Δημιουργία θημωνιάς σιτηρών 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

  Φωτ.98. Θερισμός με δρεπάνια  Φωτ.99. Ολόκληρη η οικογένεια βοηθά στο θερισμό σιτηρών 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.100. Συγκομιδή σισαμιού  

Φωτ.101. Σκάλισμα καλαμποκιού  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.102. Θερισμός σιτηρών 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.104. Σκάλισμα καλαμποκιού από αγροτική οικογένεια.  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  
Φωτ.105. Ανάπαυλα κατά το θέρος 

Φωτ.103. Θερισμός σιτηρών με δρεπάνι 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.106. Τροφοδοσία της αλωνιστικής μηχανής  

Φωτ.107. Δημιουργία θημωνιάς  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.108. Θέρισμα σιτηρών 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Φωτ.111. Λίχνισμα  με καρπολόι 

Μνήμες Γεωργικής Ζωής  

Φωτ.110. Αλώνισμα σιτηρών 

Φωτ.109. Αλώνισμα 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Η τσουγκράνα 
Η τσουγκράνα ή τσουγκράνι ή ταράκι ή τουρμούχ ‚αποτελείται από ένα μακρύ στειλιάρι ξύλινο και μιά σιδερένια ή και ξύλινη 
βέργα που έχει πάνω της αραιά δόντια σε σειρά. 
Με τη τσουγκράνα μπορεί Ο γεωργός να σκάψει και να θρυμματίσει το έδαφος σε αρκετό βάθος, ώστε να αερισθεί, να κατα-
στραφούν τα ζιζάνια και να καλυφθούν τα διάφορα φυτικά υπολείμματα και σι οργανικές ουσίες που σκορπίζονται στην επι-
φάνεια του. 
Χρησιμοποιείται και σήμερα για μικρές εκτάσεις καλλιέργειας. 

Φωτ.112. Τσουγκράνα  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.113. Τσαπί ,τσάπα ή μακέλ, κατασκευασμένο στη Δράμα από ξύλο (στειλιάρι) και σίδηρο(στόμα). Χρησίμευε για τη 
δημιουργία αυλακιών, σκάλισμα φυτών ή την εξαγωγή κονδύλων. Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. 
                                                                                                                                  (1955, Καλαμώνας Δράμας) 

Τα τσαπιά 
Κι άν είχε πάρει την πρώτη θέση το αλέτρι στη γεωργία, πάντα ένα μέρος της δουλειάς 
του χωραφιού έμενε για το τσαπί, ή τσάπα ή μακέλ ή ξινάρι. Ιδιαίτερα, όταν είχε σκληρύ-
νει η γη και δεν μπορούσε το υνί να εισχωρήσει στο χώμα, χρησιμοποιούσε ο γεωργός το 
τσαπί για να οργώσει. Ακόμη, τις άκρες του χωραφιού που δεν τις έπαιρνε το αλέτρι, τις 
έσκαβε με αυτό. 
Έσπαζε και τις μπλάνες που δεν τις έτριβε η σβάρνα. 
Με την τσάπα έφτιαχναν και αυλάκια (κουμούλια) . Όλα τα τσαπιά αποτελούνται από 
ένα ξύλινο κλωνάρι, το στειλιάρι, όπως λέγεται ‚Και το σιδερένιο μέρος, το στόμα. 
Τα τσαπιά χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα σε λαχανόκηπους και θερμοκήπια. 
 



  77                                                                                                                                    77  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.115. Τσάπα ( στόμα σιδερένιο). 
                                                           (Παπά –Θεοχάρης - Πολύστυλο Καβάλας)  

Φωτ.116. Τσαπιά (στόματα σιδερένια).  Το δεξί φέρει πλατύ στόμα, ενώ το αρι-
στερό πιο στενό. Στις τρύπες μπαίνει ξύλινο στειλιάρι.      
                                                  (1910, Παπά -Θεοχάρης - Πολύστυλο Καβάλας ) 

Φωτ.114. Τσαπί ή τσάπα κατασκευασμένη από ξύλο ( στειλιάρι) και 
σίδερο (στόμα).  
                                                               ( 1890, Αγκρότικα  θεσ/νίκης) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.117. Δικέλ.  Το στόμα είναι σιδερένιo. Στην τρύπα τοποθετείται ξύλινο στει-
λιάρι. Ο τύπος αυτός φέρει στρογγυλεμένα δόντια. Χρησιμοποιείται, ακόμη και 
σήμερα, για άνοιγμα αυλακιών, αραίωμα φυτών και σκάψιμο εδάφους. 
                                                                                ( 1915, Παπα -θεοχάρης - Παλύστυλο Καβάλας)  

Φωτ.118. Στενοτσάπι και σκαλιστήρι. Αριστερά έχουμε το στενοτσάπι. Το στόμα είναι σιδερένιo. 
 Δεξιά έχουμε το σκαλιστήρι , που και αυτού το στόμα είναι σιδερένιo. Στις τρύπες που υπάρ-
χουν και στα δύο εργαλεία τοποθετείται ξύλινο στειλιάρι. Και τα δύο εργαλεία χρησιμοποιού-
ντα ι  για  το  σκάλισμα  των φυτών κα ι  γ ια  εξόντωση  ζ ι ζανίων. 
                                                                               (1920, Παπα -θεοχάρης - Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.120. Κασμάς ή κούσπος (Κύπρος). Το στόμα είναι σιδερένιο, ενώ στην τρύ-
πα   τοποθετείται ξύλινο στειλιάρι. Ο κασμάς χρειάζεται για σκάψιμο  σε χέρσα 
χωράφια, ή όταν δεν μπορούμε  να χρησιμοποιήσουμε τα τσαπιά.  Επίσης τον 
χρησιμοποιούμε για το σκάψιμο  λάκκων. 
                                                                                ( 1965, Παπα -θεοχάρης - Πολύστυλο Καβάλας)   

Φωτ.119. Φτυάρι ή φτυάρ’. Αποτελείτε απο ένα μακρύ στειλιάρι ξύλινο και το στόμα 
είναι  πλατυ σιδερενιο. Το χρησιμοποιούμε για σκάψιμο και για άνοιγμα λάκκων.  
                                                            (1940,Παπα-Θεοχάρης-Πολύστυλο Καβαλας)       
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κατεργασίας Εδάφους και Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.121. Βαρειά (στόμα σιδερένιο). Έτσι λέγεται ένα κοντό και γεμάτο κομμάτι σίδερο, βαρύ 5-10 οκάδων, 
με μια τρύπα στη μέση, για να μπαίνει το στειλιάρι. Το στειλιάρι της βαρείας είναι ένα κοντό και πολύ στε-
ρεό ξύλο, δέντρινο ή πουρναρίσιο. Ο γεωργός σπάζει με τη βαρειά τις πέτρες που βρίσκει , αφού τις βγάλει 
με λοστό.  Ο λοστός είναι ένα χοντρό ραβδί σιδερένιο και μακρύ, ως ένα μέτρο.         
                                                                                                     (1940,Παπα-Θεοχάρης-Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για την Καλλιέργεια Καπνού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.123. Μπασκί, φυτευτήρι, τσιβί.  
Κατασκευασμένο από ξύλο. Χρησίμευε για μεταφύ-
τευση φυτών. 
                                         (1965  Κων. Πασχαλίδης-Δράμα )  

Φωτ.122. Μπασκί, φυτευτήρι, τσιβί.  
 Κατασκευασμένο απο ξύλο, υπάρχει όμως η περίπτωση 
να έχει   σιδερένια ενίσχυση στη μύτη. 
Χρησιμοποιούνταν για μεταφύτευση φυτών. 
 Με αυτό , ο γεωργός ανοίγει μία τρύπα στο έδαφος, βά-
ζει  το νεαρό  φυτό και κατόπιν μπήγοντας ξανά το μπα-
σκί παραδίπλα συμπιέζει    το έδαφος γύρω από το φυτό. 
                                         (1960,Κων.Πασχαλίδης-Δράμα)  

Φωτ.124. Φυτευτήρι μακρύ ξύλινο με σιδερένια επένδυ-
ση στη μύτη.  
                                                 (Αργυρούπολη-Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για την Καλλιέργεια Καπνού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.125. Βαγόνια ανατολικών καπνών σκεπασμένα με νάιλον  

Φωτ.126. Αρμάθες ανατολικών καπνών κρεμασμένες σε υπόγειο  

Φωτ.127. Ξύλινες  κυκλικές   σανίδες για τη δημιουργία  ‘’γύρου’’ των ανατολικών κα-
πνών.  Πάνω στην μία σανίδα τοποθετούν κυκλικά  τα παστάλια των καπνόφυλλων με 
τα  κοτσάνια προς τα έξω. Από επάνω βάζουν την δεύτερη   σανίδα με πρόσθετο βάρος για την 
πίεση των καπνόφυλλων. 
                                                                                                 (Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας))   
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για την Καλλιέργεια Καπνού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.128. Κοφίνι. Κατασκευασμένο από καλάμια και σύρμα. 
 Χρησιμοποιούνταν για μεταφορά καπνόφυλλων,   μετά τη συλλογή τους από το χωράφι, στο 
σπίτι. 
                                                                             (1965, Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κλαδέματος 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.130. Κλαδευτήρι ψαλιδωτό μικρό, ψαλίδι. Κατασκευα-
σμένο από σίδηρο.                     
                        (1940,Παπα-Θεοχάρης-Πολύστυλο Καβάλας)  

Φωτ.129. Κλαδευτήρι, καζίλι. 
 Είναι ένα ενιαίο κομμάτι σίδερου σε σχήμα περίπου Τ με αιχμη-
ρή  την μία πλευρά και σε σχήμα τσεκουριού, η άλλη.  Η λεπτή 
επιμήκης προέκταση έμπαινε μέσα σε ξύλινη λαβή. 
                (Περίπου 1930-Παπα-θεοχάρης-Πολύστυλο-Καβάλα)  

Φωτ.131. Κλαδευτήρι, φαλικίδι. 
 Κατασκευασμένο το σώμα του από σίδηρο και το στειλιάρι από ξύλο. Στο συγκεκριμένο κλαδευτήρι 
έχει χαραχτεί σαν σχέδιο ένα στάχυ.  
                                                                                                                                                                             (1910, Αγκρότικα Θεσ/νίκης).  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Κλαδέματος 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.133. Φαλικίδι. 
 Κατασκευασμένο από μέταλλο (σίδηρο) και ξύλο. Είναι ένα κλαδευτήρι με μακρύ ξύλινο στειλιά-
ρι. Χρησίμευε στο κόψιμο θάμνων. 
                                                                                                      (1960, Κων/νος Πασχαλίδης-Δράμα)  

Φωτ.132. Πριόνι. 
 Κατασκευασμένο από ξύλινες βέργες, σύρμα, και πριονωτή λάμα. 
 Χρησίμευε στο κόψιμο μεγάλων κομματιών ξύλου.  
                                                                  (Παπα-Θεοχάρης-Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.134. Δρεπάνι ή οράκ. 
Προέρχεται από το Χρυσοκέφαλο Δράμας. 
 Η λαβή του είναι ξύλινη, ενώ η λεπίδα, σιδερένια σε σχήμα  μηνί-
σκου. Το χρησιμοποιούσαν για τον θερισμάτων σιτηρών και το 
κόψιμο των χόρτων. Δεν το χρησιμοποιούν σήμερα, γιατί έχει 
αντικατασταθεί από θεριζοαλωνιστικές  μηχανές. 
                                                 (1950,Κων/νος Πασχαλίδης-Δράμα).  

Το δρεπάνι 
Ήταν κάποτε μία εποχή που το σιτάρι το μάζευαν οι άνθρωποι με τα χέρια. 
Την εποχή αυτή την ακολούθησε άλλη εποχή  που έκοβαν με μαχαίρι τα 
στάχυα. 
Πέρασαν πολλά χρόνια, ώσπου να βρεθεί το δρεπάνι που διευκόλυνε πιο 
πολύ το θέρισμα. 
Το δρεπάνι ή σιγριμάς είναι καμπυλωτό οδοντωτό κοφτερό εργαλείο. 
Αποτελείται από μία ξύλινη χειρολαβή και καμπυλωτή μεταλλική λάμα. 
Ο Ησίοδος το ονομάζει ‘’άρπα’’. 
Στην Κύπρο το ονομάζουν ‘’φασούλα’’ και δρεπάνιν. 
Στη Ρόδο το λένε δραπάνι. 
Ο θεριστής  πιάνει με το αριστερό χέρι μια χούφτα στάχυα και με το δρεπάνι 
που κρατά στο δεξί του χέρι, τα κόβει. 
 Αυτή είναι η πρώτη χεριά, την οποία αφήνει κάτω.  
Όταν οι χεριές γίνουν πέντε-έξι, βάζει το δρεπάνι στον ώμο και δένει με μα-
κριά καλαμόσταχυα  τις χεριές. 
Αυτό είναι το χερόβολο. 
 Πολλά δεμάτια, το ένα πάνω στ’ άλλο κάνουν μια θημωνιά. 
Η εργασία αυτή ήταν πολύ κοπιαστική και χρονοβόρα. 
Σήμερα ο θερισμός των σιτηρών και ο αλωνισμός ταυτόχρονα, γίνεται με τις 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές, γρήγορα και αποδοτικά.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.135. Δάκτυλα ή μπαρμπάκια ή δαχτυλήθρες (δεξιά) και παλαμαριές (αριστερά). 
 Είναι κατασκευασμένα από ξύλο πελεκητό. Τα φορούσαν οι θεριστάδες στο αριστερό χέρι για να πιάνουν πιο πολλά στάχυα και για να 
θερίζουν χωρίς να πληγωθούν τα χέρια τους. Στον ένα  τύπο (αριστερά) μπορούν να μπουν τα τρία μεσαία δάχτυλα μαζί, ενώ στον 
άλλο  (δεξιά) ένα μόνο. Έχουν τρύπες όπου περνούσαν σχοινί για να τα στερεώσουν στο χέρι. 
                                                                                                                                                                                                                                                  (1940,ΚΕΓΕ Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.136. Δάχτυλα κατασκευασμένα από ξύλο και δέρμα. 
                                                                     (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσ/κης)  

Φωτ.138. Δάχτυλα ή δαχτυλήθρες. 
                                            (Αργυρούπολη Δράμας)  

Φωτ.137. Παλαμαριά  
 κατασκευασμένη από μονόξυλο πελε-
κητό ξύλο. 
                        (Αργυρούπολη Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.139. Εξάρτημα Θερισμού για κιοσά. 
 Η βάση είναι σιδερένια, ενώ το υπόλοιπο  σώμα από ξύλο. 
 Το έδεναν μαζί με την κιοσά κι έτσι  μπορούσαν να πιάσουν  
 και να θερίσουν πιο πολλά στάχυα μαζί. 
                                                             (1952, ΚΕΓΕ Δράμας)     

Φωτ.140. Εξάρτημα Θερισμού για κιοσά.  

Φωτ.141. Σύρτης φτιαγμένος από ξύλο που χρησιμοποιούταν για απομάκρυνση κοπριάς και 
συσσώρευση σιτηρών.               
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.142. Δοκάνα, ή αδοκάνα, ντου(γ)ένι. 
 Κάτω πλευρά που φέρει κοφτερά κομμάτια  από πυριτόλιθο σφηνωμένα σ ’εγκοπές. 
                                                                                   (Αρχές 1900,Αμερικ.Γεωργ.Σχολη Θεσ/κης)  

Η δουκάνη 
Για το αλώνισμα του σιταριού στη Μακεδονία χρησιμοποιούν τη δουκάνη ή 
τουκάνα ή τουκάν ή τουβέν ή δοκάνη ή αδοκάνη. 
Στην Κύπρο την ονομάζουν “βουκάνη”  
Αποτελείται από δύο ξύλινες σανίδες χοντρές, ενωμένες, ανασηκωμένες ελα-
φρά εμπρός.  
Στην κάτω πλευρά έχουν εσοχές με σφηνωμένα χαλίκια μυτερά στις παλιότε-
ρες και σιδερένιες λεπίδες στις νεότερες. 
Τη δουκάνη την έσερνε άλογο ή μουλάρι ή βόδια πάνω στο αλώνι.  
Έτσι τεμαχιζότανε και τριβότανε τα στάχυα από τις πέτρες και τις λεπίδες και 
ξεχώριζε ο καρπός. 
Πάνω στη δουκάνη τοποθετούσανε ένα βάρος ή καθότανε κάποιο παιδί για κα-
λύτερη απόδοση. 
Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας το αλώνισμα γινότανε στα πετράλωνα ή χω-
ματάλωνα  από τα πέταλα και τ’αλογοκάρφια των αλόγων, που γυρίζανε γύ-
ρω από τον στρίγερο. 
Ο στρίγερος ήταν ένας στύλος δύο μέτρα περίπου από ξύλο, μπηγμένος στη μέ-
ση του αλωνιού. 
Ο αλωνισμός έχει πάψει πια σήμερα να γίνεται με τη δουκάνη  από τα πέταλα 
αλόγων αλλά γίνεται με τις θεριζοαλωνιστικές μηχανές. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.144. Τουκάνα ή τουκάν ή δοκάνη 
Είναι κατασκευασμένη από ξύλο και πέτρα. Χρησιμοποιού-
νταν για αλώνισμα σιταριού. 
                                                    (Δερματίδης Ανέστης-Δράμα) 

Φωτ.143. Δοκάνα. 
 Πάνω πλευρά όπου καθόταν ο γεωργός  κατά το αλώ-
νισμα του σιταριού. 
                 (Αρχές 1900,Αμερικ.Γεωργ.Σχολη Θεσ/κης)  

Φωτ.145. Τουκάνα, τουβέν 
Κατασκευασμένη από ξύλο και πέτρες. Χρησίμευε 
για αλώνισμα σιταριού. 
   (1936, Τσεντίδης Ελευθέριος-Χαμοκέρασα Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Το δικούλι 
Το δικούλι ή δικράνι ή διχάλα ή τσατάλ ή φύλα, είναι ένα ξύλο περίπου 
μια οργιά (περίπου 1,8m)μακρύ. 
Στη μια του άκρη έχει τρία δόντια μακριά, κι αυτά μοιάζουν σαν τα δόντια που 
έχει η τρίαινα του Ποσειδώνα, ή σαν τα δόντια που έχει το καμάκι του ψαρά. 
Μπορεί να έχει και δύο δόντια. 
Αυτό το εργαλείο το φτιάχνει μόνος του ο γεωργός από αρίσιο ή ελατίσιο ξύλο 
 και το χρησιμοποιεί στο αλώνισμα. 
Τα στάχυα κομματιασμένα από τη δουκάνη ή τα πέταλα των αλόγων ξέφευγαν 
από τα χείλια του αλωνιού. 
Με το δικούλι ο γεωργός τα διώχνει προς τα μέσα. 
Κάτω κάτω στο αλώνι βρίσκεται ο καρπός σα βαρύτερος. 
Από πάνω τα άχυρα , ανάμεσα όμως μένουν ατσάκιστα στάχυα, γι’ αυτό ο γεωρ-
γός αναποδογυρίζει το σωρό με το δικούλι, κατά διαστήματα για να τσακιστούν 
και αυτά. 
Με το δικούλι επίσης ο γεωργός μαζεύει το άχυρο από το αλώνι και μένει το ψιλό 
άχυρο και ο καρπός. 
Με την βοήθεια του μεσαίου δoντιού από το δικούλι όπου στερεώνει το ρεμόνι  
(κόσκινο) κοσκινίζει το σιτάρι.                      

Φωτ.146. Δικούλι. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.147. Διχάλα Ξύλινη    (ΑΝΩΙ, Δράμα) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.148. Ξυλόφτιαρο  
Το ξυλόφτυαρο ή κουρέκ είναι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από ξύλο και από τον ίδιο το γεωργό. 
Με αυτό ο γεωργός μαζεύει σε στενόμακρο σωρό  το λειώμα, που είναι ψιλό άχυρο και  τον καρπό που έχει μείνει στο αλώνι. 
Αν φυσάει αέρας παίρνει με το φτυάρι από λίγο-λίγο το λειώμα και  το πετάει τον ανήφορο,  το λιχνίζει.  
Στο πέσιμο ο καρπός, σαν βαρύτερος, πέφτει ίσια κάτω, ενώ τα υπόλοιπα,  σαν πιο ελαφριά, πετούν στα φτερά του ανέμου και πάνε παραπέρα.      

Φωτ.149. Kαρπολόι  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.151. Δικράνι ή δικούλι 
Το δικράνι ή δικούλι είναι μια κατασκευή που το 
χρησιμοποιούσαν στη φυτική παραγωγή για την 
επεξεργασία του σιταριού μετά το αλώνισμα. Είναι 
κατασκευασμένο από ξύλο το 1940 και  τόπος ευρε-
σής του είναι η Aγορά της Δράμας. 

(Εφραιμίδης, Αγορά Δράμας) 

Φωτ.150. Δικούλι (σιδερένιο σώμα ) 
Ο σιδερένιο σώμα φέρει δύο δόντια αρκετά αιχμηρά και το στιλιάρι που μπαί-
νει στην εσοχή είναι ξύλινο. Χρησίμευε για εξαγωγή ζαχαροτεύτλων. 

 (συλλογή παπά θεοχάρη– Πολύστυλο) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Το ρεμόνι 

Το ρεμόνι, είναι ένα κόσκινο με ξύλινο πλαίσιο και ντενεκεδένιο 
πάτο με κυκλικές τρύπες, ίσα-ίσα για να χωράει ο σπόρος του 
σιταριού και  όχι οι πέτρες και τα άλλα βότσαλα. 
Παλαιότερα ο πάτος ήταν φτιαγμένος από δέρμα. 
Για να κοσκινίσει ο γεωργός το σιτάρι του, ορθώνει κάπου στο 
αλώνι το δικούλι  με τα δόντια πάνω.  
Από το μεσαίο δόντι του πιάνει τη θηλιά του ρεμονιού και αυτός 
το κρατεί  από την άλλη του την άκρη οριζόντια. 
Με τη βοήθεια συνήθως της γυναίκας του, η οποία γεμίζει με 
ένα ταψί το ρεμόνι με σιτάρι, κουνάει το ρεμόνι πέρα δώθε και 
κοσκινίζει το σιτάρι  που μαζεύεται σωρός από κάτω.  
Έτσι απάλλαξε ο γεωργός το σιτάρι από όλα τα άχρηστα όχι 
όμως  από τα χώματα και την άμμο που ξεπερνούν τις τρύ-
πες.            

Φωτ.152. Ρεμόνι 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.154. Σύρτης μικρός κατασκευασμένος εξ΄ολοκλήρου από 
ξύλο και χρησίμευε για μάζεμα αλεύρου ή σιτηρών.  

Φωτ.153. Διάφορα είδη από ξυλόφτυαρα απλά και 
οδοντωτά.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

H Βίρκα, τσουγκράνα 
H βίρκα ή τσουγκράνα κατασκευάζεται από ξύλο ή σίδερο αργότερα.  
Έχει μακριά κυλινδρική λαβή, στο ένα άκρο της σφηνωμένο παραλληλεπίπεδο ξύλο με 6-8 κυλινδρι-
κά δόντια κεκαμμένα πιο πάνω από το μέσο τους και με μυτερές απολήξεις.  
Ο γεωργός τη χρησιμοποιεί για ανάδευση χόρτου και άχυρου σιτηρών κατά το αλώνισμα. 
   

Φωτ.155. Τσουγκράνα, δικούλι, κοσιά   
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Συγκομιδής και Αλωνίσματος Σιτηρών και Χορτοδοτικών Φυτών 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.156. Τσουγκράνα, δικούλι, κοσιά   

Φωτ.157. Τσουγκράνα, δικούλι, κοσιά   
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Παρασκευής Αλεύρου Σιτηρών και Ψωμιού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.158. Νερόμυλος σιτηρών 
 Ο άξονας της φτερωτής του νερόμυλου καταλήγει στο μύλο και δένεται με την πάνω μυλόπετρα, έτσι 
ώστε να γυρίζει. Ανάμεσα στις δύο μυλόπετρες πέφτει ο καρπός από μία ξύλινη κάσα την “κοφίνα”. Το 
αλεύρι αλέθεται ψιλό ή χοντρό, ανάλογα με το πως θα ρεγουλάριζε ο μυλωνάς την απόσταση ανάμεσα 
στις μυλόπετρες. Χρησιμοποιείται κυρίως για την άλεση σιταριού και λιγότερο έως καθόλου για την άλεση 
άλλων καρπών. 
                                                                                                                                 (1910, Κεφαλάρι  Δράμας)   

Φωτ.159. Μύλος σιτηρών ,για καλαμπόκι κυρίως.  
                                                                              (1910, Κεφαλάρι Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Παρασκευής Αλεύρου Σιτηρών και Ψωμιού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.161. Χερομύλ, χερόμυλoς ,χειρόμυλος 
 Αποτελείται από δύο κυλινδρικές πέτρες. 
 Η πάνω πέτρα έχει τρύπα στη μέση και μία ξύλινη  χειρολαβή,   με την οποία περιστρέφεται 
πάνω στην κάτω πέτρα.  
 Από αυτή την τρύπα ρίχνουν τα σιτηρά, τα οποία μπαίνουν  στο ενδιάμεσο των πετρών ‚και 
με την περιστροφική   κίνηση αλέθονται .Υπάρχουν αναφορές για χρήση χερόμυλου  
 από τον Όμηρο και την Αγία Γραφή. Αργότερα   μεταχειρίστηκε ο άνθρωπος τη δύναμη των 
ζώων  και έπειτα τη δύναμη του ανέμου. 
 Σε ορισμένα χωριά της Ελλάδας χρησιμοποιείται  ακόμη για παρασκευή τραχανά. 
                                                              ( 1938, Καρουλίδης Αγγελος- Πετρούσα Δράμας)  

Φωτ.160. Χερομύλ, χερόμυλoς ,χειρόμυλος 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Παρασκευής Αλεύρου Σιτηρών και Ψωμιού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.162. Κόσκινο 
 Κατασκευασμένο από ξύλινο πλαίσιο  με συρμάτινη σήτα.  
 Χρησίμευε για κοσκίνισμα αλεύρου σιτηρών.  
                                                                (Αργυρούπολη Δράμας)  

Φωτ.163. Κόσκινο με ξύλινο πλαίσιο  και πλεκτό νημάτινο πάτο.  
                                                                                                (1965,KEΓE Δράμας)) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Παρασκευής Αλεύρου Σιτηρών και Ψωμιού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.166. Πινακωτές και  σκάφη. Κατασκευασμένα από ξύ-
λο.  

Φωτ.165. Πινακωτή .Κατασκευασμένη από ξύλο.  
 Μέσα σε αυτή τοποθετούσαν τα καρβέλια του ψωμιού ,τα τύλι-
γαν με καθαρά  υφάσματα, τα σκέπαζαν με μάλλινα ώσπου να 
φουσκώσουν και να τα ρίξουν   με το ξύλινο φτυάρι στο φούρνο. 

                                                                                                         (1930, ΚΕΓΕ Δράμας)  

Φωτ.167. Σιδερένιο ταψί  για ψήσιμο   ψωμιού στο 
φούρνο. 

                                                                                    (ΑΝΩΙ, Δράμα) ) 
Φωτ.164. Ξύλινη σκάφη ζυμώματος. 
                             (Αμερικ. Γεωργ.Σχολή θεσ/νικης) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Παρασκευής Αλεύρου Σιτηρών και Ψωμιού 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.170. Ξύλινη τάβλα για ζύμωμα, πλαστήρι. Κατασκευασμένη από ξύλο. 
 Πάνω σε αυτή ζύμωναν το ζυμάρι για να κάνουν ψωμί.  

 Φωτ.168. Ξύλινη τάβλα για ζύμωμα ψωμιού.  

Φωτ.169. Κοφίνι και τάβλα ζυμώματος ψωμιού  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Ξυλουργικά 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.171. Σφυρί  
 Eίναι το μετάλλινο εργαλείο με ξύλινη συνήθως λαβή που μ ’αυτό  κατεργάζονται (σφυρηλατούν) τα μέταλ-
λα, σπάνε πέτρες ή άλλα σκληρά αντικείμενα, μπήγουν πασσάλους ή καρφιά κ.α.  
 Ένα από τα πρώτα εργαλεία που επινόησε ο άνθρωπος κατά τη λίθινη εποχή. Τότε αποτελούνταν από ένα 
σκληρό λιθάρι, σα γροθιά, δεμένο στη μια άκρη του ξύλινου στειλιαριού του, και χρησιμοποιούνταν από τον 
πρωτόγονο άνθρωπο και σαν εργαλείο και σαν όπλο. 
  Με την ανακάλυψη των μετάλλων η λίθινη κεφαλή της σφύρας έγινε μετάλλινη και με τα χρόνια και την 
πρόοδο της τεχνικής  πήρε τις σημερινές μορφές της , που ποικίλλουν ανάλογα με τον προορισμό της. 
                                                                                                                                                                                        (  1930, Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Ξυλουργικά 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.172. Μέγγενη (σιδερένια). 
 Η μέγγενη έχει δύο κινητά μέρη, τα οποία μπορούν να σφίξουν ένα ξύλινο ή  
 μεταλλικό αντικείμενο ‚έτσι ώστε να είναι σταθερό για να το επεξεργαστεί κανείς. 
                                                                                                                       (1950, Πολύστυλο Καβάλας)  

Φωτ.173. Χειροπλάνη, ξυλοψάΙ, ρουκάν’. 
 Ξύλινη με χειρολαβή και σιδερένια λεπίδα στη εσοχή που αφαιρεί   τμήμα ξύλου από ξύλινα 
αντικείμενα ( εργαλεία). 
                                                                                                  (1958, συλλογή Παπα Θεοχάρη - Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Ξυλουργικά 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.174. Αρίδα ξυλουργική. 
 (ΑΝΩΙ, Δράμα)  

Φωτ.175. Αρίδα, πουργού. 
Χρησίμευε για την δημιουργία τρυπών σε ξύλο. Αποτελεί-
ται από το τρυπάνι ‚που είναι σιδερένιο, και τη χειρολαβή, 
που είναι ξύλινη.  
(1910, συλλογή Παπα - θεσχάρη- Πολύστυλο Καβάλας) 



  108                                                                                                                                    108  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Ξυλουργικά 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.176. Γωνία ή γωνιάστρα 90° 
Χρησιμεύει για την δημιουργία ή τον έλεγχο γωνιών 90°. 

(1928, συλλογή Παπα- θεοχάρη - Πολύστυλο Καβάλας) 

Φωτ.178. Κάβουρες και πένσα.  
Χρησιμεύουν για σφίξιμο και χαλάρωση κοχλιών ή σωλή-
νων με πάσο. 

                                         (1950, Πολύστυλο Καβάλας) 

Φωτ.177. Κλειδιά “Κλεις” στην καθαρεύουσα, είναι το εργαλείο 
που χρησιμοποιείται  για το σφίξιμο και τη χαλάρωση κο-
χλιών. 
(                                                                               (1910, Πολύστυλο Καβάλας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία Ξυλουργικά 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.179. Τσεκούρι.  
 Η κόψη είναι κατασκευασμένη από σίδερο  και το 
στειλιάρι από ξύλο.          

Το τσεκούρι 

Το τσεκούρι ή κουνιά (Κύπρο) έχει δύο μέρη: 
Το μέρος του τσεκουριού που κόβει, λέγεται ‘’κόψη’’ 
και το αντίθετο ‘’τσίτσικας’’. 

Η τρύπα απ’ όπου  περνά το στειλιάρι λέγεται ‘’σπίτι’’. 
Με το τσεκούρι ο γεωργός κόβει τα ξύλα που χρειάζε-
ται  για να κάνει τα εργαλεία του, για να καθαρίζει τα 
κλαρία στο περιβόλι και να φτιάχνει καυσόξυλα. 

Με τον τσίτσικα του τσεκουριού χτυπά κανείς τα πα-
λούκια, για να μπήγονται στη γη. 

Υπάρχει επίσης το μεγάλο τσεκούρι, που λέγε-
ται ‘’μπαλτάς’’ και το χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι. 
Υπάρχει και το μικρό, που λέγεται ‘’τσικουράκι’’ ή τσι-
κράκι με το οποίο σπάζουν το κρέας.   
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Εργαλεία και Κατασκευές 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.180. Ξύστρα για υνί.  
Η ξύστρα είναι σιδερένια και έχει ξύλινο στειλιάρι. 
Χρησίμευε για την απομάκρυνση χώματος που 
συγκεντρωνόταν στο υνί κατά το όργωμα. 

Φωτ.181. Λυχνάρι πετρελαίου.  
 (ΑΝΩΙ, Δράμα)  

Φωτ.182. Λύχνος ή λυχνία (λάμπα)  
Φωτιστική συσκευή που εξελίχθηκε γοργά και μορφοποιήθηκε σε  πολλούς τύ-
πους και σχέδια κατά τα διάφορα εξελικτικά της στάδια.  Ξεκίνησε με τη χρησιμο-
ποίηση του δαδιού, πέρασε ύστερα στα διάφορα λίπη (ζωικά ή φυτικά), στο πετρέ-
λαιο, στα φωταέρια και έφτασε στις σημερινές ποικιλόμορφες ηλεκτρικές λάμπες. 
Τα εικονιζόμενα είναι φανάρια πετρελαίου. Στο δοχείο στο κάτω μέρος είχαν πε-
τρέλαιο καθώς επίσης υπήρχε φυτίλι το οποίο εμποτισμένο με το πετρέλαιο άναβε 
και φώτιζε το γεωργό στις νυχτερινές εργασίες του. 
(1940, ΚΕΓΕ , Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Εργαλεία και Κατασκευές 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.183. Γρύλος 
Κατασκευασμένος  από 
ξύλο και σίδερο. Χρησί-
μευε για ανύψωση κά-
ρου (άμαξας) ή κάποιου 
μηχανήματος.          

Φωτ.184. Θερμόμετρο χώρου  
 Το εικονιζόμενο θερμόμετρο έχει ταινία καταγραφής θερμοκρασιών . 
                                                                                  (ΚΕΓΕ Δράμας) 

Φωτ.185. Ρακοκάζανο  
 Είναι ένα χάλκινο καζάνι με καπάκι , ου στο μπροστινό μέρος κα-
ταλήγει σε σωλήνα. Ο σωλήνας συνδέεται με έναν δεύτερο πιο μα-
κρύ και πιο στενό τον «λουλά»  που περνά από μια λεκάνη με νερό . 
Σφραγίζουν τις ενώσεις με λάσπη για να μην μπαίνει αέρας , βά-
ζουν το καζάνι στη φωτιά. 
Τα τσίπουρα βράζουν και καθώς οι ατμοί , περνώντας μέσα από τον 
λουλά φτάνουν στη λεκάνη με το νερό παγώνουν ρευστοποιούνται 
και πέφτουν σταγόνα-σταγόνα από την άκρη του λουλά. Από την 
πρώτη απόσταξη βγαίνει το πρωτοράκι και από τη δεύτερη το τσί-
πουρο. 
                                                    (Αγκρότικα Θεσσαλονίκης) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Πότισμα 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.187. Ξύλινο παγούρι με σιδερένια αλυσίδα  
                                     (ΑΝΩΙ, Δράμα)  

Φωτ.186. Παγούρι ή ξύλι-
νος μπούκλος  με σιδερέ-
νιες ταινίες και σιδερέ-
νια αλυσίδα για μεταφο-
ρά. 
Χρησίμευε για μεταφορά 
νερού για προσωπική 
χρήση από τον γεωργό 
ή κτηνοτρόφο. 
(1950, ΚΕΓΕ Δράμας) 

Φωτ.188. Μπούκλος ή παγούρι για νερό  
 Κατασκευασμένος από ξύλο και σιδερένια στεφάνια. Προέλευση Κ. Βρύση Δράμας  
                                                                (1950, Σαδίκης Γεώργιος—ΚΕΓΕ Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Πότισμα 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.189. Ξύλινο βαρέλι  με μεταλλικές ταινίες για αποθή-
κευση νερού ή άλλων αγροτικών προϊόντων.  Προέλευση 
Κ. Βρύση Δράμας.. 
                      (1930, Ζιώγας Αθανάσιος-ΚΕΓΕ Δράμας) 

Φωτ.190. Πήλινη στάμνα ή λαΐνι ή λαΐν, που χρησί-
μευε για μεταφορά νερού. 
                                               (1950, ΚΕΓΕ Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Πότισμα 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.191. Γκιούμ ή γκιούμι, κατασκευασμένο από 
λαμαρίνα για μεταφορά νερού ή γάλακτος.   
                              (1970, Μακρυγιάννης Κων/νος,  
                              ΚΕΓΕ Δράμας )       

Φωτ.192. Λαμαρινένιο βαρέλι (κάτω) για πότισμα.  
Ποτιστήρι από λαμαρίνα (πάνω). 
                                  (συλλογή Παπά –Θεοχάρη–  
                                   Πολύστυλο Καβάλας )  

Φωτ.193. Γκιούμια λαμαρινένια και πήλινες στάμνες για μεταφορά νερού.  
                                                       (συλλογή Παπά –Θεοχάρη– Πολύστυλο Καβάλας )  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Μελισσοκομίας 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.194. Παραδοσιακή κυψέλη μελισσών, 
κοφιν’. 
Η κυψέλη αυτή είναι ένα καλάθι επιχρισμέ-
νο με πολτώδη κοπριά βοδιού. 
Το καλάθι έχει μια τρύπα στα χείλη για να 
μπαίνουν οι μέλισσες. 
Ένας άλλος τύπος παραδοσιακής κυψέλης 
κατασκευάζεται με κούφιους κορμούς δέ-
ντρων. Και στους δύο τύπους πάνω στο σκέ-
παστρο τοποθετούσαν πέτρες για τη στήριξή 
τους.            
                                                                                                 
                                       (1910,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ)  

Φωτ.195. Παραδοσιακή Μακεδονι-
κή  κυψέλη μελισσών. 
Αποτελείται από ένα καλάθι,  ειδικά 
πλεγμένο και επιχρισμένο  με κο-
πριά. 
                     (Αργυρούπολη Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Μελισσοκομίας 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.196. Καπνιστήρι   ή φυσερό καπνού 

Φωτ.198. Καπνιστήρι ή φυσερό καπνού 
 Αποτελείται από ένα κυλινδρικό δοχείο με στενό στόμιο που φέρει ενσωματωμένο φυσητήρα για 
παραγωγή καπνού . 
 Ο καπνός παράγεται από διάφορα καπνογόνα υλικά όπως π.χ. πευκοβελόνες και χρησιμεύει στο 
να τρομάζει ή να ζαλίζει ελαφρά τις μέλισσες ώστε να μην είναι επιθετικές και έτσι να διευκολύ-
νεται ο μελισσοκόμος στις διάφορες εργασίες του.                

                       (1910,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ)  

Φωτ.197. Κηροχύτης 
Είναι μεταλλικό δοχείο διπλό με ξύλινη λαβή συνήθως  και μακρύ εκχυτήρα και 
χρησιμεύει για τη στερέωση  με κερί των φύλλων της τεχνητής κηρήθρας πάνω 
στους κηρηθροφορείς. 
                                                                                                                           (1935,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Μελισσοκομίας 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.201. Κόσκινο κεριού και προσωπίδα ή μάσκα. 
 Το κόσκινο είναι κατασκευασμένο από  λαμαρινένια σίτα και ξύλινο 
πλαίσιο.  Η προσωπίδα αποτελείται από ένα καπέλο,  το οποίο περι-
στοιχίζεται  από τούλι μεταλλικό ή νάιλον.  Χρησιμεύει για προφύ-
λαξη  του μελισσοκόμου από τα τσιμπήματα των μελισσών. 
                                                                                              (1910,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ)  

Φωτ.199. Μαχαίρι για απολέπισμα κηρήθρων 
 Χρησιμεύει για την αποσφράγιση των κελιών  στις κηρήθρες που έχουν μέλι 
και για  
 τον χωρισμό των κηρήθρων που  τυχόν έχουν κολλήσει μεταξύ τους.  
 Τα μαχαίρια αυτά μπορεί  να είναι απλά ή θερμαινόμενα με ατμό, γιατί διευ-
κολύνεται  το απολέπισμα των κηρήθρων.           
                                                                                                                (1910,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ ) 

Φωτ.200. Βούρτσα μελισσών 
ή μελισσοκομική βούρτσα ή 
ψήκτρα 
Αποτελείται από μαλακό 
τρίχωμα και χρησιμεύει για 
την απομάκρυνση 
των μελισσών από τις κηρή-
θρες και για τον καθαρισμό 
των κυψελών. 
        (1910,ΚΕΓΕ ΔΡΑΜΑΣ ) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

                                              Εργαλεία και Κατασκευές Κτηνοτροφίας 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.204. Ντουρβάνι όρθιο, δουρβάνι, ντουρ-
βάνα, μποτινέλο. Είναι κατασκευασμένο 
από ξύλινες σανίδες ενωμένες μεταξύ τους 
με μεταλλικές ταινίες.  Έχει σχήμα κωνικό, 
με τρύπα στην κορυφή. Με την παλινδρο-
μική κίνηση του ξύλινου εμβόλου 
(διακρίνεται λίγο) γινόταν  η εξαγωγή βου-
τύρου από γιαούρτι. Έχει προέλευση από 
Κ. Βρύση Δράμας.  

Φωτ.203. Ντουρβάνι 
Το ντουρβάνι είναι μια κατασκευή που 
το χρησιμοποιούσαν στην ζωική παραγωγή 
για να μετατρέψουν το γάλα σε βούτυρο. 
Είναι κατασκευασμένο από ξύλο και σίδερο 
το 1950 στην Aγορά Δράμας. Σήμερα δεν 
χρησιμοποιείται. 

(Εφραιμίδης, Αγορά Δράμα) 

Φωτ.202. Ντουρβάνι πλαγιαστό, ντουρβάνα, 
γιακίκ. 
Είναι κατασκευασμένο από ξύλινες σανίδες, 
ενωμένες με μεταλλικές ταινίες και έχει μια 
κυκλική τρύπα στη μέση. 
Το κρεμούσαν οριζόντια και με την κίνηση πέρα
-δώθε παρήγαγαν βούτυρο από γιαούρτι. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Κτηνοτροφίας 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.206. Φάτνη αιγοπροβάτων. 
 Κατασκευασμένη από ξύλο χρησίμευε για τάισμα αιγοπροβάτων  

Φωτ.207. Ψαλίδι. 
 Κατασκευασμένο από σίδηρο, χρησίμευε για κούρεμα προβάτων. 
 Δεν χρησιμοποιείται σήμερα και έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρικές μηχανές.   

Φωτ.205. Μουρτζουλούκια/ Φίμωτρα 
Το φίμωτρο ή μουρτζουλούκια είναι μια κατασκευή που την χρησιμοποιούσαν  στη ζωική πα-
ραγωγή για τη φίμωση βουβαλιών, αλόγων   έτσι ώστε να μην τρώνε την παραγωγή κατά 
την καλλιέργεια των φυτών.  
Είναι κατασκευασμένο από σίδερο το 1950 στην Aγορά  Δράμας. 
                                                                         (Εφραιμίδης, Αγορά Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.209. Λαναράκι.  
Αποτελείται από μακριά οριζόντια σανίδια (επάνω της κάθεται αυτός που λαναρίζει) και 
στο άλλο άκρο της παράλληλα προς τη βάση έχει το πάνω και το κάτω λαναράκι με καρ-
φωμένο δέρμα ση μια τους επιφάνεια και εφαρμοσμένα δοντάκια από λεπτό σύρμα. Χρη-
σίμευε για να ξαίνονται δεύτερη φορά τα αποστούπια. Αποστούπια λέγονται οι κοντές 
τρίχες που απομένουν στα δόντια του λαναριού. Από μαλλί γνέθετε το υφάδι.   
                                                                                                                               (1920,Δράμα)  

Φωτ.208. Πάνω και κάτω λαναράκι. 
 (1920,Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.210. Λανάρι, λανάρ, λινάρι. 
Έχει μια ξύλινη βάση, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο ένα ξύλινο ξέστρο. Με αυτό ξαίνουν μαλ-
λί, για να γίνει αφράτο και μετά να το κλώσουν, με το τσεκρίκι. Έχει προέλευση από τα Κουδούνια 
Δράμας. 
                                                                                                                      (1930, Δράμα)  

Φωτ.211. Λανάρια για ξέσιμο μαλλιού 
Είναι κατασκευασμένα από ξύλο και σιδερένια καρφιά και ελάσματα.  
Το λανάρισμα γίνεται τραβώντας τα μαλλιά δεξιά και αριστερά με τα χέρια 
                                                                                                        (1920,Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.212. Τσικρίκι, τσεκρίκι, ροδάνι, ανέμη, μαγγάνι, σβίγγα, ανεμίδι 
Είναι ένα ξύλινο κατασκεύασμα, που με την περιστροφική κίνηση των εξαρτημάτων του πετυχαί-
νουμε το στρίψιμο (κλώσιμο) της τρίχας (μαλλί και βαμβάκι). 
                                                                                    (1950, Πολύστυλο Καβάλας )  

Φωτ.213. Τσικρίκι ανέμη 
Χρησίμευε για κλώσιμο μαλλιού ή βαμβακιού. Έχει προέλευση από Προσοτσάνη Δράμας. 
                                                                                                    (1950, ΔΡΑΜΑ,ΚΕΓΕ ) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.215. Ανέμη. 
Κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ξύλο, χρησίμευε για 
τη συγκέντρωση της μάλλινης ή βαμβακερής κλωστής.  

:Φωτ.214. Εργαλείο ξύλινο και σιδερένιο για την τοποθέ-
τηση των μασουριών κατά την ύφανση. 
                 (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης) 

Φωτ.216. Τσικρίκι, ανέμη, ροδάνι. 
                                                                                 (1950, Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.217. Αργαλειός πλαγιαστός 
(Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.218. Αργαλειός πλαγιαστός και τσικρίκι από τις Σέρρες.  Φωτ.219. Αργαλειός πλαγιαστός 
Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος αργαλειού. 
Στηρίζεται σε τέσσερα χοντρά ξύλα που συνδέονται στο πάνω μέρος 
με δύο και στο κάτω με τέσσερα δοκάρια. Η ύφανση υφασμάτων,  
κουρελούδων με μάλλινο, βαμβακερό ή μεταξωτό νήμα γινόταν οριζόντια.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.221. Αδράχτι ξύλινο, από το Κεφαλάρι της Δράμας.   
                                                                             (1920 Παπαδοπούλου Παρθένα, ΚΕΓΕ Δράμας) 

Φωτ.220. Αδράχτι. 
Κατασκευασμένο από ξύλο. Με το αδράχτι γίνεται κλώσιμο του μαλλιού ή του βαμβακιού, 
καθώς στρίβεται και αφήνεται να γυρίζει στο κενό. 
                                                                                                                                (1945, Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές για Ύφανση 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.222. Εξάρτημα αργαλειού ( χτένι). Η προέλευσή του είναι από το Κεφαλά-
ρι Δράμας. 
                                                                                                     ( 1930, Δράμα) 

Φωτ.224. Μυτάρι. 
Το μυτάρι είναι εξάρτημα του αργαλειού, κατασκευασμένο  από δύο ξύλινες βέργες και ένα ειδικό πλέγμα 
από σχοινί. 
                                                                                                                                                                (1950, Δράμα)) 

Φωτ.223. Σαΐτα 
Κατασκευασμένη από ξύλο. Σε αυτή περνιέται το μασούρι με το υφάδι, τραβώ-
ντας την άκρη του μέσα από μικρή τρύπα. Η σαΐτα περνά ανάμεσα από τα μυτά-
ρια από δεξιά προς τα αριστερά. Έτσι σιγά-σιγά υφαίνεται το πανί. 
                                                                                   (1920, Πολύστυλο Καβάλας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Ζυγίσματος Γεωργικών Προϊόντων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.225. Δοχείο μέτρησης σιταριού, χωρητικότητας περίπου 10 οκάδων.  
Φωτ.226. Ζυγαριά (20kgr) 
Κατασκευασμένη από σίδερο στο εργοστάσιο Βογιατζή στην Αθήνα. Στον ένα της  
δίσκο μπαίνει το προϊόν και στον άλλον (λείπει) μπαίνουν τα βάρη.   
                                                       (1920, συλλογή Παπά –Θεοχάρη– Πολύστυλο Καβάλας )  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Ζυγίσματος Γεωργικών Προϊόντων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.228. Ζυγοί ή καντάρια, για ζύγισμα αγροτικών προϊόντων.  Φωτ.229. Ζυγός, καντάρι. 
 Κατασκευασμένος από χαλκό και σίδηρο 
χρησίμευε για ζύγισμα αγροτικών προϊό-
ντων.  

Φωτ.227. Ζυγός (Venus)  
 για ζύγισμα αγροτικών προϊόντων.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Εργαλεία και Κατασκευές Ζυγίσματος Γεωργικών Προϊόντων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.229β. Ζυγός χειρός ή αλλιώς καντάρι, κατασκευασμένος από σίδερο και χαλκό για ζύγισμα αγροτικών 
προϊόντων.  
                                                                                                                                      (1950 Καλαμπάκι Δράμας) Φωτ.229α Ζυγός από σίδερο με κυκλική πλακέτα ένδειξης βάρους. 

 Χρησίμευε για το ζύγισμα αγροτικών προϊόντων.  
                                                                                          (1960, ΚΕΓΕ Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μέσα Μεταφοράς Γεωργικών Προϊόντων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.231. Κάρο, αραμπάς, σούστα 
Το κάρο φέρει όμορφα ανάγλυφα χρωματιστά σχέδια. Οι αρχικές ακτινωτές ρόδες τώρα  
έχουν αντικατασταθεί από ρόδες με ελαστικά. Χρησιμοποιείται και σήμερα για μεταφορά  
αγροτικών προϊόντων. 
                                                                                                        (1930,Καλαμπάκι Δράμας)  

Φωτ.230. Κάρο, άμαξα, σούστα 
Έφερε όμορφα πολύχρωμα σχέδια τα οποία έσβησε ο χρόνος.  
Είναι κατασκευασμένο από ξύλο και σίδερο και έχει τέσσερις ακτινωτούς τροχούς.  
                                                                                       (940, Παλαιοκώμη Σερρών)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μέσα Μεταφοράς Γεωργικών Προϊόντων 

Γεωργικά Εργαλεία και Κατασκευές  

Φωτ.233. Καροτσάκι 
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από σίδερο. Αποτελείται από έναν τροχό ,ένα δοχείο 
μεταφοράς και δύο χειρολαβές. Χρησίμευε για μεταφορά προϊόντων  σε μικτή από-
σταση. 
                                                                                                                                            (1945,Κουδούνια Δράμας)  

Φωτ.232. Ζυγός για μεταφορά βάρους οξάνγκα, κουκάρας. 
Αποτελείται από μια ξύλινη βέργα και δυο σιδερένια ελάσματα, με άγκιστρο στην άκρη (μπακίρες). Ο 
γεωργός τοποθετούσε το μακρύ ξύλο στον ώμο, κρεμούσε δυο δοχεία  στα αγκίστρια και τα μετέφερε 
ισορροπώντας τα. Έχει προέλευση απ’ το Κεφαλάρι Δράμας. 
                                                                                                                                                                                                      (1945,KEΓE Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Ο γεωργικός ελκυστήρας 
Σαν γεωργικός ελκυστήρας ή τρακτέρ, θεωρείται ένα αυτοκινούμενο όχημα 
που χρησιμοποιείται τόσο στην έλξη γεωργικών εργαλείων και μηχανημά-
των όσο και στη λειτουργία των μηχανισμών τους, είτε σε κίνηση είτε σε 
στάση. 

Οι πρώτοι ελκυστήρες ήταν ατμοκίνητοι. 
Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν ατμάροτρα μετά το 1908 στα Ζωγράφεια 
κτήματα της Θεσσαλίας και μετά το 1915 εμφανίστηκαν στην ίδια περιοχή 
ατμοκίνητοι ελκυστήρες που εισήχθησαν από την εταιρεία Παπαγεωργίου. 
Οι βενζινοκίνητοι ελκυστήρες εμφανίστηκαν στη χώρα μας κυρίως μετά το 
1920. 
Στην αρχή οι εισαγωγές γινόταν κυρίως από κρατικά κέντρα και μέχρι το 
1930 οι ιδιωτικοί ελκυστήρες ήταν ελάχιστοι και ανήκαν σε ορισμένους με-
γαλοκτηματίες. 
Μετά το 1945 άρχισε η εισαγωγή γεωργικών ελκυστήρων με ταχύτατο ρυθ-
μό . 
Ενώ το 1945 υπήρχαν στην Ελλάδα 1.040 ελκυστήρες διαφόρων τύπων και 
μεγεθών, έφθασαν το 1980 περίπου τις 220.000. 
Το 1991 υπήρχαν στην χώρα μας περίπου 223.684 ελκυστήρες (διαξονικοί) 
διαφόρων τύπων και μεγεθών. 
Η αντικατάσταση της ζωικής δυνάμεως στη γεωργία από τον ελκυστήρα κα-
τά τα τελευταία 90  χρόνια συνετέλεσε στην αλλαγή της γεωργίας. 
Ο γεωργός στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιεί πολύ λίγο τη μυϊκή του δύνα-
μη για  να καλλιεργήσει τη γη και η εξάρτησή του απ’ αυτήν είναι μικρή. 
Επίσης με την χρησιμοποίηση του γεωργικού ελκυστήρα περιορίζεται το κό-
στος εργασίας και το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. 

  

Φωτ.234. Γεωργικός ελκυστήρας Hanomag από Γερμανία 
                                                                                                                                                                           (1945,Μαυρολέυκη Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.235. Γεωργικός ελκυστήρας Hanomag από Γερμανία. 
                                                                                        (1956, Καλαμώνας Δράμας)  

Φωτ.236. Γεωργικός ερπυστριοφόρος ελκυστήρας Hanomag από Γερμανία. 
                                                                      (Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.237. Γεωργικός ελκυστήρας  Ford προέλευσης ΗΠΑ 
                                                                 (Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσ/νίκης) 

                                                                                     

Φωτ.238. Τρακτέρ  Fordson DEXTA  
                                                                                             (1960, Χωριστή Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

 Φωτ.239. Γεωργικός ελκυστήρας  INTERNATIONAL lobit 554 
                                                                                                                        (Παλαιοκώμη Σερρών) 

 

Φωτ.240. Γεωργικός ελκυστήρας  NUFFIELD 
                                                                 (Καλαμώνας Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.241. Γεωργικός ελκυστήρας  ΜΑΝ 
                                                                 (Καλαμώνας Δράμας) 

 Φωτ.242. Γεωργικός ελκυστήρας  M CORMICK international 
                                                                 (Παλαιοκώμη Σερρών) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.243. Γεωργικός ελκυστήρας  ΜΑΝ 
                                              (1965, Αδριανή Δράμας) 

                                       

Φωτ.244. Γεωργικός ελκυστήρας  VOLVO 400 από τη Σουηδία 
                                              (1967, Καλαμώνας Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Γεωργικοί Ελκυστήρες 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.246. Αγροτικό μηχάνημα πολλαπλής χρήσεως 
Το  αγροτικό  μηχάνημα πολλαπλής χρήσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για μεταφορές φορτίων όσο και για ελαφρές γεωργικές εργασίες όπως: 
 Κίνηση με τον δυναμοδότη διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων δηλαδή 

ψεκαστήρων, αντλιών κα. 
 Έλξη διαφόρων καλλιεργητικών μηχανημάτων που δεν απαιτούν μεγά-

λη ελκτική δύναμη, όπως σβάρνες, σπαρτικές μηχανές ή κίνηση φρέζας. 
                                                (1950, Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης) 
 
 
                                                                                     

Φωτ.245. Σύνθετο γεωργικό μηχάνημα ή σανσί 
Είναι όχημα  πολλαπλής χρήσης. Όπως άρδευση με χρήση του κινητήρα και προσαρμογή φυγόκε-
ντρου αντλίας. Επίσης μεταφορά προϊόντων και ψεκασμού φυτών με ψεκαστικό. Συχνά γίνεται ιδιο-
κατασκευή σανσί με τη χρήση κινητήρα φορτηγού αυτοκινήτου. 
                                                                                                                                   (Καλαμώνας Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.247. Ξύλινο αλέτρι ή κουκούλ ή σίδερο ‚κατασκευασμένο από ξύλο και σίδερο 
                                                                                        (1945,  Μυλοπόταμος Δράμας)  

Το ξύλινο αλέτρι 
Το αλέτρι είναι η βάση , το πάν.  
Χωρίς αυτό δεν γίνεται χωράφι.  
Στην κάτω άκρη του έχει υνί που χώνεται στη γη και αναποδογυρίζει το χώμα.  
Αυτή η δουλειά είναι η σπουδαιότερη στη γεωργία.  
Μονοκόμματο αλέτρι δεν υπάρχει. 
Αυτό αποτελείται από τρία κυρίως ξύλα.  
Το σταβάρι, την κοντούρα ή αλετροπόδα ‚ τη χερολαβή, ή χέρα ή χερούλι, 
ή χιρουλάδι ή αλετρονουρά (οι αρχαίοι έλεγαν εχέτλη). 
Όπως και ο ζυγός έτσι και το αλέτρι κατασκευάζεται από ξύλο 
πλάτανου, ελατόξυλο ή άλλα ξύλα. 
Έχει και κομμάτια σιδερένιας λαμαρίνας ‚για να ενωθούν τα ξύλα  
μεταξύ τους και το υνί ή γυνί, που και αυτό είναι σιδερένιο.  
Συνήθως ο γεωργός κατασκεύαζε μόνος του το αλέτρι .  
Αργότερα το αγόραζε από τεχνίτες. 
Το ξύλινο αλέτρι το σέρνανε βόδια ζεμένα από ζυγό. 
Το χρησιμοποιούσαν σε πετρώδη εδάφη για όργωμα και στα μαλακά εδάφη 
χρησιμοποιούσαν το σιδεράλετρο. 
Επίσης για να κάνουν αυλάκια και για παράχωμα νεαρών φυτών.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.250. Αλέτρι ξύλινο. Το υνί του είναι σιδερένιο.  

Φωτ.248. Αλέτρι ξύλινο. Το υνί του είναι σιδερένιο.  

Φωτ.249. Υνί, ενί, γυννί. 
 Το υνί ,από ξύλινο αλέτρι είναι κατασκευασμένο από σίδηρο.  Τοποθετείται στο ξύλινο 
αλέτρι και είναι το μέρος εκείνο που σκίζει και ανασηκώνει το χώμα. 
                                                                                                                                                               (1925, ΚΕΓΕ Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.251. Αλέτρι σιδερένιο ή σιδεράλετρο. Έχει τροχό στήριξης και έλκεται από άλογο.  

Το σιδεράλετρο 

Το σιδεράλετρο ή παπάρα ή πουλούκι, είναι αλέτρι παρόμοιο με το 
ξύλινο αλλά κατασκευασμένο ολόκληρο από σίδερο.  
Το κατασκεύαζαν τεχνίτες και όχι ο γεωργός. Ήταν ακριβότερο αλ-
λά τελειότερο από το ξύλινο αλέτρι. Έχει δύο χειρολαβές, ένα μεγά-
λο υνί και το σταβάρι, όλα σιδερένια. Ενώ το ξύλινο αλέτρι το σέρ-
ναν αποκλειστικά βόδια, το σιδεράλετρο μπορεί να το σύρουν άλογα 
και βόδια. 
Το σιδεράλετρο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα 
από γεωργούς που διατηρούν ακόμη άλογο και κυρίως σε χώματα 
μαλακά. 
Το όργωμα της γης από τους Έλληνες γεωργούς γίνεται πλέον εύ-
κολα και γρήγορα με άροτρα που ελκύονται από γεωργικό ελκυ-
στήρα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.253. Αλέτρι σιδερένιο ή σιδεράλετρο.  Φωτ.252. Αλέτρι σιδερένιο ή σιδεράλετρο.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.255. Υνί σιδερένιο με διαμπερείς γραμμώσεις, από ιπποκίνητο άροτρο. 
 Το χρησιμοποιούσαν για όργωμα σε βαρικά εδάφη 
                                                                                              (Αμερικανική Γεωργ.Σχολή Θεσ/νίκης)  

Φωτ.254. Υνάροτρο με ένα υνί. 
 (Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θεσ/νίκης)  

Τα άροτρα 

Με τη λέξη άροτρα εννοούμε συνήθως τα υνάροτρα, αν και υπάρχουν άροτρα με δίσκους, γνωστά σαν δισκάροτρα και πολύδισκα.  
Το άροτρο που έλκεται από ελκυστήρα είναι εξέλιξη του ξύλινου αλετριού ή αρότρου που το έσερναν βόδια ή άλογα, ζεμένα σε ζυγό. 
Είναι ασφαλώς το πιο αξιόλογο εργαλείο. Μ΄αυτό διαχωρίζεται το έδαφος από το υπέδαφος, χαλαρώνεται και αφήνεται αντεστραμμέ-
νο σε λωρίδες. 
Εκτός των παραπάνω υπάρχουν και ειδικά άροτρα όπως τα αναστρεφόμενα υνάροτρα και τα περιστροφικά άροτρα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.259. Φερόμενο υνάροτρο. 
                                                    (Μαυρολεύκη Δράμας)  

Φωτ.257. Αλέτρι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από σίδε-
ρο ,ελαφρό ,για ένα  άλογο.  

Φωτ.258. Τρίυνο άροτρο. 
                                                                  (1970, Αγ. Παρασκευή Δράμας)  

Φωτ.256. Δίυνο άροτρο. 
                                                                     ( Μαυρολεύκη Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.260. Φρέζα η περιστροφικό άροτρο. 
 Διακρίνεται ο ισχυρός οριζόντιος άξονας, με τις λεπίδες που ψιλοχωματίζουν το έδαφος. 
                                                                                                                                                            (Καλαμπάκι Δράμας)  

Το περιστροφικό άροτρο ή φρέζα 

Η φρέζα  χρησιμοποιείται τόσο κατά την προετοιμασία του εδάφους για τη σπορά  όσο και για σκάλισμα σε φυτρωμένα χωράφια. Φέρει 
έναν άξονα με λεπίδες που περιστρέφονται . Έχει μεγάλο κόστος αγοράς και  χρειάζεται σχετικά μεγάλη ισχύ για τη λειτουργία της . 
Αν δεν χρησιμοποιηθεί η φρέζα σωστά, με τον υπερβολικό θρυμματισμό που προκαλεί καταστρέφει τη δομή του εδάφους. 
Στην Ελλάδα  άργησε να διαδοθεί και σήμερα εγκαταλείπεται σιγά-σιγά. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.261. Καλλιεργητής. 
 Έχει οκτώ σιδερένια ισχυρά ελάσματα, τα οποία σχίζουν το έδαφος ,  το αναμοχλεύουν 
και έτσι αυτό αερίζεται.    
                                                                                                      (1970, Φτελιά Δράμας)  

Φωτ.262. Καλλιεργητής. 
 Ο καλλιεργητής αυτός ‚εκτός από τα δεκατρία ελάσματα, έχει και ειδική αλυσίδα 
  ισοπεδώσεως του εδάφους.         
                                                                                               (1980, Αδριανή Δράμας)  

Ο καλλιεργητής 

Ο καλλιεργητής είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κατεργασία του εδάφους και έλκεται από γεωργικό ελκυστήρα. 
Με αυτόν ανακατεύεται το χώμα, αερίζεται καθώς αναστρέφεται ελάχιστα ή καθόλου. 
Έχει σειρές από ελάσματα με ελατήρια ασφαλείας και δόντια διαφόρων σχημάτων. 
Παρουσιάζει κατά την έλξη μικρότερη αντίσταση σε σύγκριση με τα άροτρα για το ίδιο πλάτος και βάθος εργασίας. Γι΄αυτό η εργασία 
με τον καλλιεργητή γίνεται γρηγορότερα και οικονομικότερα. 
Ο καλλιεργητής αναμοχλεύει το έδαφος σε βάθος μέχρι 40-45 εκ. 
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ευρεία διάδοση. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.263. Οδοντωτή σβάρνα. 
Αποτελείται από τρείς ξύλινες σανίδες ενωμένες με τρεις ξύλινές ράβδους. Οι σανίδες φέρουν στο κάτω μέρος σιδερέ-
νια δόντια. Χρησίμευε για σβάρνισμα εδάφους, καταστροφή ζιζανίων, ενσωμάτωση λιπάσματος, καταστροφή κρού-
στας του εδάφους. Έχει εγκαταλειφθεί πλέον σήμερα. 

Η σβάρνα 

Στα ελληνικά καμποχώραφα τα χώματα είναι βαριά και δυσκολοδούλευτα, γιατί είναι περιπλεγ-
μένα με πολλές ρίζες. Το υνί δύσκολα σκίζει τη γη, αλλά και  σκίζοντάς την βγάζει μπλάνες, που 
είναι σύμπλεγμα από αγριάδες και χώματα. Για να σπάσουν αυτές τις μπλάνες οι γεωργοί στην 
αρχή χρησιμοποίησαν το τσαπί. Βρήκαν όμως τελικά την σβάρνα, για να αλευρώσουν το χωράφι. 
Τη σβάρνα, ή βωλοκόπο ή ρόκκο (Ρόδος) ή σάρακλον (Κύπρος), τη ζεύουν τα βόδια και την τρα-
βούν.  

Ένας τύπος σβάρνας γίνεται από σκέτη σανίδα (Αττικοβοιωτία). Άλλος τύπος είναι φτιαγμένος με 
βέργες από φιλίκι, αρία ή λυγαριά. Είναι ένα πλέγμα αραιοπλεγμένο, με σχήμα στενόμακρο, τε-
τράπλευρο. Στη μια απ΄τις μακριές πλευρές υπάρχουν γαντζωμένα δύο σύρματα, σαν χερούλια, 
ή ένα καμπυλωμένο σύρμα στις δύο άκρες της μακριάς πλευράς του. Από αυτά δένεται το σκοινί 
με το ζυγό και σέρνεται η σβάρνα. Πάνω σ΄αυτήν κάθεται σταυροπόδι ή στέκεται όρθιος ο γεωρ-
γός (Ρούμελη). Για καλύτερη απόδοση βάζει πέτρες επάνω της ή κάθονται παιδιά. 

Στη Δυτική Μακεδονία  η σβάρνα κατά κατασκευαζόταν από ξύλινες σανίδες, δύο ή τρεις ενωμέ-
νες με σιδερένιες λάμες σε τρεις πλευρές. Στην κάτω πλευρά οι σανίδες έχουν σφηνωμένα σιδερέ-
νια δόντια . Δυο χερούλια και δύο βέργες που ξεκινούν από τα χερούλια ενωμένες σε ένα γάντζο– 
όλα σιδερένια– χρησιμεύουν για να δεθεί η σβάρνα  με ζυγό και να σέρνεται. 
Η ξύλινη σβάρνα δεν ήταν τόσο αποδοτική. Δεν έσπαζε και δεν έτριβε εύκολα τους σβώλους, δεν 
έβγαζε τα αγριόχορτα ούτε  ισοπέδωνε καλά τα χώματα. Η  σβάρνα με τα σιδερένια δόντια έκανε 
καλύτερη δουλειά απ΄ότι η ξύλινη σβάρνα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.264. Οδοντωτή συρόμενη σβάρνα. 
 Η οδοντωτή συρόμενη σβάρνα κατασκευάστηκε από ξύλο και σίδηρο. Αποτελείται από 
τρεις ξύλινες σανίδες ενωμένες μεταξύ τους. Δύο σειρές σιδερένια δόντια και μια σιδερέ-
νια βέργα λυγισμένη και ενωμένη σε δύο σημεία με μία σανίδα για να γίνεται η πρόσδε-
ση με το ζυγό του ζώου και να σέρνεται. 
                                                                                              ( 1920, - Καλαμπάκι Δράμας)  

Φωτ.265. Οδοντωτή σβάρνα. 
 Αποτελείται από τρεις ξύλινες σανίδες που φέρουν σιδερένια δόντια. Είναι 
αραιά ενωμένες μεταξύ τους με σιδερένιες βέργες. Τη χρησιμοποιούσαν για 
ψιλοχωματισμα οργωμένης γης, ενσωμάτωση λιπάσματος, καταστροφή ζιζα-
νίων. Η οδοντωτή αυτή σβάρνα δεν χρησιμοποιείται πλέον σήμερα. 
                                                                                            (1930, Φτελιά Δράμας)  



  152                                                                                                                                    152  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.266. Οδοντωτή σβάρνα. 
Αποτελείται από τρείς ξύλινες σανίδες ενωμένες με τρεις ξυλινές ράβδους. Οι σανίδες φέρουν στο 
κάτω μέρος σιδερένια δόντια. Χρησίμευε για σβάρνισμα εδάφους, καταστροφή ζιζανίων, ενσωμάτω-
ση λιπάσματος, καταστροφή κρούστας του εδάφους. Έχει εγκαταλειφθεί πλέον σήμερα. 

Η σιδερένια σβάρνα 

Η σβάρνα από ξύλο και σίδερο έδωσε τη θέση της στη σιδερένια εξ ολοκλή-
ρου σβάρνα. 
Αυτός ο τύπος αποτελείται από δύο ή τρία σιδερένια πλέγματα που έχουν 
επίσης σιδερένια δόντια. Τα πλέγματα δεν είναι σταθερά ενωμένα μεταξύ 
τους, για να ακολουθούν πιο εύκολα τις ανωμαλίες του εδάφους. Και αυτόν 
τον τύπο τον έσερναν άλογα ή βόδια. 
Η σιδερένια σβάρνα που σέρνεται από άλογο χρησιμοποιείται ακόμη και 
σήμερα στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες γεωργοί χρησιμοποιούν τις 
ποικίλες σβάρνες που έλκονται από γεωργικό ελκυστήρα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.267 Μέρος οδοντωτής σιδερένιας σβάρνας με αρθρώσεις.  
 Κατασκευασμένη από σίδηρο και χρησιμοποιείται για σβάρνισμα εδάφους, 
 τεμαχισμό σβόλων, καταστροφή ζιζανίων. Την έσερνε πάνω στο έδαφος 
άλογο.  

Φωτ.268. Οδοντωτή σβάρνα. 
 

Οι σβάρνες 

Οι σβάρνες  χρειάζονται για την ισοπέδωση το εδάφους για το σπάσιμο των βώλων και για την καταστροφή των ζιζα-
νίων. Χρησιμοποιούνται επίσης και για την κάλυψη του σπόρου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι δισκοσβάρνες και οι ο-
δοντωτές σβάρνες με υποκατηγορίες. Όλες έλκονται από γεωργικό ελκυστήρα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

  Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.269. Μέρος ιπποκίνητης δισκοσβάρνας. 
                                                                      (Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θεσ/νικης)  

Φωτ.270. Δισκοσβάρνα 
                                                                           (Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θεσ/νίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.271. Κύλινδρος τύπου κλωβού για τον ψιλοχωματισμό και τη συμπίεση της σποροκλίνης.       
                                                                             (Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θες/νίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.272. Κύλινδρος με λεία επιφάνεια. 
 Είναι κατασκευασμένος από σίδηρο και φέρεται από γεωργικό ελκυστήρα. 
                                                                                   (1965, Κουδούνια Δράμας)   

         Ο κύλινδρος 

Ο κύλινδρος είναι ένα γεωργικό εργαλείο  με το οποίο συμπιέζεται το έδαφος 
και ισοπεδώνεται. Θρυμματίζεται ένα μέρος από βώλους που βρίσκονται στην 
επιφάνεια του εδάφους και εφάπτονται καλύτερα με το έδαφος οι σπόροι κα-
θώς και οι ρίζες των νεαρών φυτών. 
Ο κύλινδρος κατατάσσεται σε διάφορους τύπους ανάλογα κυρίως με τη μορ-
φή της επιφάνειάς του. Έτσι έχουμε τους κυλίνδρους με λεία επιφάνεια , τους 
αυλακωτούς και τους οδοντωτούς. Οι παραπάνω κύλινδροι θεωρούνται και 
σαν κύλινδροι επιφάνειας σε αντίθεση με τους υπεδάφειους κυλίνδρους που 
συμπιέζουν τα κατώτερα στρώματα του εδάφους. 

Φωτ.273. Χειροκίνητος κύλινδρος με λεία επιφάνεια.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Κατεργασίας Εδάφους 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.274. Ισοπεδωτής εδάφους με ορθογώνια λεπίδα. 
 Το μηχάνημα προορίζεται για ελαφρές χωματουργικές εργασίες όπως: 
 α) Για την συντήρηση ισοπεδώσεων σε αρδευόμενους αγρούς. 
 β) Για την εξομάλυνση αναβαθμίδων και εξαφάνιση  μικρών χαντακιών  
 από διαβρώσεις σε επικλινή εδάφη. 
 γ) Για μικρά έργα διευθέτησης της απορροής και συγκέντρωσης όμβριων υδάτων. 
                                                                                                 (Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Δράμας)  

Ο ισοπεδωτής 

Ο ισοπεδωτής είναι ένα μηχανικό μέσο που χρησι-
μοποιείται σε χωματουργικές εργασίες απαραίτητες 
στη γεωργία. 
Για να είναι αποτελεσματικά  τα μηχανήματα, κυ-
ρίως θερισμού και  συγκομιδής το έδαφος πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο. Επίσης το έδαφος 
πρέπει να είναι επίπεδο και με μια μικρή κλίση κα-
θορισμένη από πριν όταν πρόκειται να γίνει επιφα-
νειακά άρδευση. Με την κατασκευή πεζουλιών στα 
επικλινή εδάφη αντιμετωπίζεται η διάβρωση. Επί-
σης κατά τη διάνοιξη και συντήρηση αγροτικών 
δρόμων γίνεται μετακίνηση όγκων χώματος με τη 
χρήση του ισοπεδωτή. 
Ο ισοπεδωτής έχει ορθογώνια λεπίδα και φέρεται 
από γεωργικό ελκυστήρα. Μερικές φορές ο ισοπε-
δωτής τοποθετείται μεταξύ των πρόσθιων και οπί-
σθιων τροχών ή στο πρόσθιο μέρος του ελκυστήρα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Σποράς-Φύτευσης και Λίπανσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.275. Σπαρτική μηχανή και λιπαντήρας ταυτόχρονα, για γραμμικές καλλιέργειες ,όπως καλαμπόκι ή 
βαμβάκι.  Έλκεται από άλογο και διακρίνεται η θέση του οδηγού. Φέρει δύο δοχεία για κάθε σειρά σπο-
ράς, ένα για το σπόρο και ένα για το λίπασμα. 
                                                                                             (αρχές 1900, Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θεσ!νίκης)  

Η σπαρτική μηχανή 

Με τη σπαρτική μηχανή ρίχνεται οσπόρος στο βά-
θος που θέλουμε, τοποθετείται στις επιθυμητές απο-
στάσεις και καλύπτεται με χώμα. 
Με τη μηχανική σπορά γίνεται οικονομία σπόρου, 
χρειάζεται λιγότερος σπόρος σε σύγκριση με τη 
σπορά που γίνεται στα πεταχτά με το χέρι γιατί 
είναι μεγαλύτερο το ποσοστό φυτρώματος. Επιτυγ-
χάνεται επίσης κατά πολύ η εργασία σποράς.  
Στις γραμμικές καλλιέργειες διευκολύνονται και οι 
εργασίες για την περιποίηση των φυτών μετά το 
φύτρωμα. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Σποράς - Φύτευσης και Λίπανσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.277. Ιπποκίνητη σπαρτική μηχανή .Διακρίνεται ο τροχός κάλυ-
ψης  του σπόρου. 
                                                (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή Θεσ/νίκης) 

Φωτ.276. Ιπποκίνητη σπαρτική μηχανή μίας γραμμής 
καλλιεργούμενων φυτών δύο δοχεία ένα για τον σπόρο 
και ένα για το λίπασμα. 
                                  (Αμερικ. Γεωργ.Σχολή Θεσ/νίκης) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Σποράς - Φύτευσης και Λίπανσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.278. Σπαρτική μηχανή χειμωνιάτικων σιτηρών 
φυγοκεντρικού τύπου και λιπασματοδιανομέας. 
Χρησιμοποιείται για τη διασκόρπιση των περισσότερων 
σπόρων καθώς και των λιπασμάτων. Κάνει οικονομική 
σπορά, γιατί σπέρνει μεγάλη έκταση σε μικρό χρονικό 
διάστημα. 
Η διασκόρπιση του σπόρου γίνεται σε πλάτος ό έως 12 
μέτρα. Ο σπόρος τοποθετείται στο κωνικό δοχείο, που 
έχει αναδευτήρα και μέσω μιας ρυθμιζόμενης θυρίδας 
πέφτει σε ένα ή δύο περιστρεφόμενους δίσκους οι οποίοι 
τον διασκορπίζουν.   
                                                                                                                                
(Μαυρολεύκη Δράμας) 

Φωτ.279. Φυγόκεντρη σπαρτική μηχανή χειμω-
νιάτικων σιτηρών. 

                      (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή Θε/νίκης 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Σποράς - Φύτευσης και Λίπανσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.280. Μεταφυτευτική μηχανή. 
 Είναι μηχανή φύτευσης δύο σειρών, με δοχείο για ταυτόχρονο πότισμα 
των φυτών.  
 Φέρει αυλακωτήρες και τροχούς συμπίεσης του χώματος γύρω  
 από τα μεταφυτευμένα φυτά. 
                                                                            ( 1965, Φτελιά Δράμας)  

Φωτ.281. Μεταφυτευτική μηχανή 
 Είναι μηχανή φύτευσης τριών σειρών ‚έχει δοχείο για πότισμα και τρεις  θέσεις 
εργασίας. 
                                                                                             (1970, Αδριανή Δράμας)  

Η μεταφυτευτική μηχανή 

Για όλα τα καλλιεργούμενα φυτά στα οποία εφαρμόζεται η μεταφύτευση  υπάρχουν σήμερα οι μεταφυτευτικές μηχανές που θεωρούνται σαν ημι-
αυτόματα γεωργικά μηχανήματα γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε ένας άνθρωπος ( για κάθε σειρά)  που υποβοηθάει το διασπαρτικό σύστημα της μη-
χανής κατά τη μεταφορά των νεαρών φυτών από τα δοχεία αποθήκευσης στο έδαφος. Οι πρώτες μεταφυτευικές μηχανές  ήταν δύο μόνο σειρών. 
Είχαν δύο υνιά για τη διάνοιξη του εδάφους, δύο καθίσματα για τους εργάτες και τροχούς για τη συμπίεση του εδάφους γύρω από τα φυτά. Κάθε 
εργάτης τοποθετούσε τα φυτά στην αυλακιά με το χέρι. Στις νεότερες μεταφυτευτικές μηχανές ο εργάτης δεν τοποθετεί τα φυτά  στο έδαφος  αλλά 
σε ειδικό σύστημα της μηχανής που μεταφέρει και τοποθετεί μόνο του τα φυτά στο έδαφος. Έχουν επίσης 2 έως 7 σειρές και ταυτόχρονα λιπαίνουν 
και ποτίζουν τα φυτά. 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Σποράς - Φύτευσης και Λίπανσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.283. Μέρος μεταφυτευτικής μηχανής  Φωτ.282. Τμήμα φυτευτικής μηχανής  
                                                                           (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή Θεσ/νίκης  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.284. Ιπποσκαλιστήρι σιδερένιo με ξύλινες χειρολαβές. 
            (αρχές 1900, Αμερικ.Γεωργ. Σχολή Θεσ/νίκης) 

   

Φωτ.285. Ιπποκίνητο σκαλιστήρι με υνάκια. 
                                                                       (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή θεσ/νίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.286. Οδοντωτό σκαλιστήρι 
 Στη Δυτική Μακεδονία ,υπάρχει ένας τύπος από σκαλιστήρι, που αποτελείται 
από τριγωνική σιδερένια βάση, με δόντια επίσης σιδερένια.  
 Έχει δύο χειρολαβές ‚για να οδηγείται από τον γεωργό, και γάντζο, για να δένε-
ται και να σέρνεται από άλογο. 
                                           (1960, Παπαδόπουλος Ιωάννης - Καλαμπάκι Δράμας)  

Φωτ.287. Οδοντωτό σκαλιστήρι 
 Στη Δυτική Μακεδονία ,υπάρχει ένας τύπος από σκαλιστήρι, που αποτελεί-
ται από τριγωνική σιδερένια βάση, με δόντια επίσης σιδερένια.  
 Έχει δύο χειρολαβές ‚για να οδηγείται από τον γεωργό, και γάντζο, για να 
δένεται και να σέρνεται από άλογο. 
                                   (1960, Παπαδόπουλος Ιωάννης - Καλαμπάκι Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.288. Ιπποκίνητο σκαλιστήρι.  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Καλλιεργητικών Περιποιήσεων 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.289. Φρεζοσκαλιστήρι ή περιστροφικό σκαλιστήρι, με 
λιπασματοδιανομέα.  
Το σκαλιστήρι αυτό έχει δόντια ή μαχαίρια, που περιστρέ-
φονται κατά τη διάρκεια της εργασίας.  
Χρησιμεύει για σκάλισμα φυτών και ταυτόχρονη λίπαν-
ση.                                                
                                                     (1975, Φτελιά Δράμας) 

Φωτ.290. Αυλακωτήρας τριών σειρών. 
Ο αυλακωτήρας είναι ένα διπλό άροτρο με δύο υνιά και δύο αναστρεπτήρες 
 που αναστρέφει το χώμα ταυτόχρονα δεξιά και αριστερά. 
 Ο σπόρος τοποθετείται κατόπιν, ή ταυτόχρονα στο βάθος της αυλακιάς. 
 Με τον αυλακωτήρα, η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται ευκολότερα  και το έδαφος 
προστατεύεται καλύτερα από τη διάβρωση, παρά  με χρησιμοποίηση αρότρου και σβάρνας. 
Ελαττώνεται όμως το ποσοστό φυτρώματος. 
                                                                                                                       (Κουδούνια Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Άρδευσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.291. Σιδερένιος μηχανισμός ανυψώσεως κουβά με νερό από πηγάδι. 
                                                                  (ΑΝΩΙ ‚Δράμα) 

Φωτ.292. Πηγάδι με σιδερένια τροχαλία, για ανύψωση κουβά ή 
ντενεκέ και λήψη νερού για οικιακή χρήση ή πότισμα. 
 Δε χρησιμοποιείται πλέον σήμερα. 
Ή άντληση νερού γίνεται με ειδικές αντλίες. 

                                                  (1935, Μικροχώρι Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Άρδευσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.293. Σιδερένια τουλούμπα για άντληση νερού από πηγάδι.  
Αν και σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως αντλίες σε ορισμένες περιπτώ-
σεις χρησιμοποιείται ακόμη. 

                                                                  (1935, Αγ. Παρασκευή Δράμας) 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Άρδευσης 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.294. Φυγόκεντρη αντλία νερού με σύνδεση της  στον κινητήρα του γεωργικού ελ-
κυστήρα αντλείται νερό  από πηγάδι, αυλάκι ποτάμι για να ποτιστούν καλλιέργειες. 
                                                                         (1965, Αγ.Παρασκευή Δράμας ) 

Η αντλία 

Αντλία ονομάζεται η μηχανή με την οποία επιτυγχάνεται η ανύψωση 
των υγρών, δηλαδή η μεταφορά τους σε στάθμη υψηλότερη της αρχι-
κής τους. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αντλιών: 

Α) Οι παλινδρομικές ή εμβολοφόρες αντλίες 

Β) Οι περιστροφικές  ή φυγόκεντρες αντλίες 

Τα τελευταία χρόνια έχουν επικρατήσει οι φυγόκεντρες αντλίες. 

Χρησιμεύουν για άρδευση με κατάκλιση, με σταγόνες-εκτοξευτήρες 
και με καρούλια. Ακόμη και στη βιομηχανία για μεταφορά καθαρού ή 
ελαφρά ακάθαρτου νερού και επίσης στην άντληση θαλάσσιου νερού 
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.295. Αυλακωτήρας τριών σειρών. 
 Ο αυλακωτήρας είναι ένα διπλό άροτρο με δύο υνιά και δύο αναστρεπτήρες  που α-
ναστρέφει το χώμα ταυτόχρονα δεξιά και αριστερά. 
 Ο σπόρος τοποθετείται κατόπιν, ή ταυτόχρονα στο βάθος της αυλακιάς. 
  Με τον αυλακωτήρα, η καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται ευκολότερα  
 και το έδαφος προστατεύεται καλύτερα από τη διάβρωση, παρά  με χρησιμοποίηση 
αρότρου και σβάρνας. Ελαττώνεται όμως το ποσοστό φυτρώματος. 
                                                                                                     ( Κουδούνια Δράμας)  

Φωτ.296. Θεραλωνιστική μηχανή ή κομπίνα. 
 Η πρόοδος που έχει συντελεστεί ως προς τη μηχανική συγκομιδή των σιτηρών,  
 είναι από τις πιο εντυπωσιακές ‚στον τομέα της μηχανοποιημένης γεωργίας.  
 Η συγκομιδή των σιτηρών στη χώρα μας είναι η πιο μηχανοποιημένη γεωργική εργασία.  
 Με την θεραλωνιστική μηχανή το κόστος εργασίας είναι κατά 30 έως 50% μικρότερο 
 απ’ότι με τα μηχανήματα θερισμού κα αλωνισμού.  
 Αυξάνεται επίσης η ταχύτητα συγκομιδής και αυτή η εργασία γίνεται εύκολα  και χωρίς 
εργάτες. 
                                                                                                                                               (1957, Παλαιοκώμη Σερρών)  



  171                                                                                                                                    171  

Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.297. Θεραλωνιστική μηχανή ή κομπίνα. 
 Η πρόοδος που έχει συντελεστεί ως προς τη μηχανική συγκομιδή των σιτηρών,  
 είναι από τις πιο εντυπωσιακές ‚στον τομέα της μηχανοποιημένης γεωργίας.  
 Η συγκομιδή των σιτηρών στη χώρα μας είναι η πιο μηχανοποιημένη γεωργική εργασία.  
 Με την θεραλωνιστική μηχανή το κόστος εργασίας είναι κατά 30 έως 50% μικρότερο 
 απ’ότι με τα μηχανήματα θερισμού κα αλωνισμού.  
 Αυξάνεται επίσης η ταχύτητα συγκομιδής και αυτή η εργασία γίνεται εύκολα  και χωρίς 
εργάτες. 
                                                                                               (1957, Παλαιοκώμη Σερρών)  

Φωτ.298. Τευτλοεξαγωγέας DAVID BROWN 885. 
 Είναι αυτοκινούμενη μηχανή ,η οποία αποφυλλώνει τα φυτά,  
χαλαρώνει τα τεύτλα και τα ξεριζώνει ,τα καθαρίζει από τα χώματα και 
τα φορτώνει σε πλατφόρμα. 
Χρησιμοποιείται και σήμερα, αν και έχει μειωμένη απόδοση. 
                                                                     (1979, Αγ.Παρασκευή Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.300. Χορτοκοπτικό με δύο  περιστρεφόμενα μαχαίρια.  
 Χρησίμευε για κοπή μηδικής και τριφυλλιού.  

Φωτ.299. Πατατοεξαγωγέας με λεπίδες. 
 Χρησιμεύει για εξαγωγή κονδύλων πατάτας από το έδαφος. 
 Είναι μηχάνημα ημιφερόμενο ,το οποίο στο μπροστινό μέρος φέρει λεπίδα, η οποία 
εισχωρεί στο έδαφος, κάτω από  τους κονδύλους της πατάτας. 
 Με τη μετακίνηση της μηχανής oι πατάτες μαζί με το χώμα  μετατοπίζονται προς 
τα πίσω ,όπου υπάρχει ανυψωτήρας που κινείται. 
 Παράλληλα με την περιστροφή του ο ανυψωτήρας μετακινείται πάνω-κάτω.  
 Έτσι γίνεται ο διαχωρισμός του χώματος από τις πατάτες που πέφτουν  στην επι-
φάνεια του εδάφους από το πίσω μέρος του ανυψωτήρα. 
                                                                                           (1965, Κουδούνια Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.301. Ιπποκίνητος χορτοσυλλέκτης (μέρος). 

                                                            (Αμερικ. Γεωργ. Σχολή Θεσ/νίκης 

Φωτ.302. Αναδευτήρας χόρτου με τροχούς G.R.C. 
 Με τη μετακίνηση του αναδευτήρα προς τα εμπρός, οι τροχοί αρχίζουν  να περιστρέφονται και να 
μετατοπίζουν το κομμένο χόρτο προς τα εμπρός και προς τα πλάγια. Το σχηματισμένο ρολό του χόρ-
του παραμένει μπροστά  από τους τροχούς, έως ότου ξεφύγει και από τον τελευταίο τροχό,  για να 
σχηματιστεί μια γραμμή. 
 Δε χρειάζεται σύστημα μετάδοσης της κίνησης, γιατί οι τροχοί περιστρέφονται  με την επαφή των 
δακτύλων τους στο έδαφος. 
                                                                                                                          (1980, Καρυώτης Γιάννης - Καλαμώνας Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

   Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.303. Μηχάνημα δεματοποίησης χόρτου σε ορθογώνια δέματα. 
  Είναι Ολλανδικής προέλευσης New Holland 

                                                                                                                                                      ( 1970, Αδριανή Δράμας)  

Φωτ.304. Συλλεκτική και χορτοδετική μηχανή, για ορθογώνια δέματα.  
 Το μηχάνημα σύρεται από ελκυστήρα, από τον δυναμοδότη του οποίου παίρνει κίνηση 
και προσαρμόζεται για την συλλογή και δεματοποίηση σανού μηδικής ,αυτοφυούς χόρ-
του, λειμώνων, βίκου, σανού , κριθής και αχύρου, όπως αυτό αφήνεται από την θεριζοα-
λωνιστική μηχανή. 
                                                                                       (1980, Αγ.Παρασκευή  Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Ζωής και Τεχνολογίας 

Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.306. Συλλεκτικό μηχάνημα για αλωνισμό ψυχανθών, INTERNATIONAL 2000.  
 Eίναι αυτοκινούμενη μηχανή και χρησιμεύει για συλλογή μηδικής και τριφυλλιού. 
                                                                              (1970, Τσενεκίδης Λάζαρος-Καλαμώνας Δράμας)  

Φωτ.305. Στελεχοκόπτης υπολειμμάτων καλλιεργειών (καλαμπόκι) 
                                                                                 (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή Θεσσαλονίκης) 
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Μηχανήματα Συγκομιδής 

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.308. Μηχανή συλλογής και τεμαχιμού,  προς 
ενσίρωση μιας σειράς φυτών καλαμποκιού, 
EBERHARDT,  Maisfix-530-DBGM. 
                 (Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Δράμας) 
   

Φωτ.307. Μηχανής κοπής προς ενσίρωση χορτοδοτι-
κών φυτών –GYRO.  
Είναι μηχάνημα ελκυόμενου τύπου  και έχει μηχα-
νισμούς για το θερισμό του χόρτου,  την κοπή του 
σε τεμάχια και την φόρτωσή του   σε όχημα για 
μεταφορά. Το συλλεγόμενο τεμαχισμένο  χόρτο 
(αραβοσίτου, μηδικής, σόργου κ.ά ) προορίζε-
ται  συνήθως για ενσίρωση, τεχνητή αποξήρανση ή 
για κτηνοτροφή σε χλωρά κατάσταση.  Κατά την 
εργασία το μηχάνημα έλκεται από ελκυστήρα, 
 από το δυναμοδότη του οποίου παίρνουν κίνηση  
οι διάφοροι μηχανισμοί του. 
                   (Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.311. Εξαρτήματα, από χειροκίνητη μηχανή ελαιοτριβής, κατασκευασμένα 
από ξύλο,  κυρίως . 
                                                                                                     (Πολύστυλο Καβάλας)   

Φωτ.309. Χειροκίνητος κάδος ανάμειξης σιτηρών με απολυ-
μαντικά    φυτοφάρμακα. 
                                            (Αμερικ.Γεωργ.Σχολή Θες/νίκης   

Φωτ.310. Κάδος ανάμειξης σιτηρών με απολυ-
μαντικά φάρμακα. 
      (αρχές 900,Αμερικ.Γεωργ.Σχολή θες/νίκης)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.312. Κοσκινιστική μηχανή ή τριάρι, για εξαγωγή εκλεκτού σπόρου σίτου. 
Κατασκευάστηκε από την  Ελληνική Εταιρία  ‘ΤSAL”. Xρησίμευε για  το διαχωρισμό βίκου από σιτάρι και διαλογή αυτού. Για 
την κίνηση του προσαρμόστηκε ηλεκτροκινητήρας. 
                                                                                                                                   (1960, Καμπουρίδης Άνθιμος-Κουδούνια Δράμα)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.313-314. Εκκοκκιστική μηχανή βαμβακιού. 
 Είναι ηλεκτροκίνητη μηχανή αποχωρισμού   του σπόρου  από τις ίνες σύσπορου βαμβακιού. 
                                                                                                                                                 (Αργυρούπολη Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.315. Εκκοκκιστική μηχανή καλαμποκιού. 
 Χρησιμεύει για τον αποχωρισμό των σπόρων  του καλαμποκιού από τις ρόκες. 
 Παλιότερα η εργασία αυτή γινόταν με το χέρι. 
                                                                 (Σαββίδου Ανθούσα-Κατάφυτο Δράμας)   
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.316. Μηχανή για ξεσπόριασμα καλαμποκιού – INTREP.MECANICA – TOP-
LET.  Είναι ηλεκτροκίνητη μηχανή και χρησιμοποιείται για ξεσπόριασμα μι-
κρών  ποσοτήτων καλαμποκιού. 
                                                                    (1980, Κέντρο Γεωργικης Έρευνας Δραμας)   

Φωτ.317. Αποφλοιωτής ηλιόσπορου. Κατασκευή κυρίως ξύλινη, τροφοδοτείται 
με  ηλιόσπορο (ήλιους) και αποσπά τον σπόρο από το άνθος. Για κίνηση προσαρμο-
στεί  ηλεκτροκινητήρας. Φέρει τροχούς, για να σύρεται στην κατάλληλη θέση εργασίας. 
                                                                                                      (Αγ.Παρασκευή Δράμας)  
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  Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.318. Αποφλοιωτής αμυγδάλων 
 Σιδερένια κατασκευή. Τροφοδοτείται με αμύγδαλα από πάνω  και βγάζει το περικάρπιο από αυτά. Παίρνει κίνηση από γεωργικό 
ελκυστήρα. 
                                                                                                                                                                         (1980, Παλαιοκώμη Σερρών)   
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.319. Αποφλοιωτής ηλιόσπορου. Κατασκευή κυρίως ξύλινη, τροφοδοτείται με  ηλιόσπορο 
(ήλιους) και αποσπά τον σπόρο από το άνθος. Για κίνηση προσαρμοστεί  ηλεκτροκινητήρας. Φέ-
ρει τροχούς, για να σύρεται στην κατάλληλη θέση εργασίας. 
                                                                                                                  (Αγ.Παρασκευή Δράμας)  

Φωτ.119α. Αποφλοιωτής φουντουκιών (ιδιοκατασκευή) . 
 Χρησιμεύει για αποφλοίωση φουντουκιών. Δεν φέρει τροχούς και εγκαθίσταται μόνιμα 
σε κατάλληλο χώρο εργασίας. 
                                                                  (1950, Καλαμώνας Δράμας)   
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.321. Αποχωριστής κολοκυθόσπορου. 
 Προσαρμόζεται σε γεωργικό ελκυστήρα ( Pto ) για να κινηθεί. 
                                      (1980, Μπερμπερίδης Ανέστης-Καλαμώνας Δράμας)  

Φωτ.320. Διαλογέας κολοκυθόσπορου. 
 Διαλέγει το γεμάτο κολοκυθόσπορο, αποχωρίζει τον κούφιο  και παίρνει κίνηση από γεωργικό ελκυ-
στήρα. 
                                                                                                                          (1980, Καλαμώνας Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Ειδικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.322. Εκκοκκιστική μηχανή καλαμποκιού  
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   Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Κτηνοτροφικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.324. Σφυρόμυλος προσαρμοσμένος σε γεωργικό ελκυστήρα. 
 Χρησίμευε για τεμαχισμό σιτηρών και παρασκευή ‘γιαρμά’ που είναι ζωοτροφή. 
                                                                           (1970, Αγ. Παρασκευή Δράμας)  

Φωτ.323. Τεμαχιστής κολοκυθιών. 
 Χρησιμεύει για μικροτεμαχισμό μεγάλων κολοκυθιών, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η χρησιμο-
ποίηση τους για ζωοτροφή.  
 Κινείται με ηλεκτροκινητήρα. Κατασκευάστηκε από την DELCO-Dayton-OHIO-USA. 
                                                                                      (1970, Kέντρο Γεωργικής Έρευνας Δράμας)  
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Μνήμες Γεωργικής Τεχνολογίας  

Κτηνοτροφικά Μηχανήματα  

Γεωργικά Μηχανήματα  

Φωτ.326. Ανυψωτήρας, μεταφορική ταινία, ταινία ανυψώσεως. 
Χρησιμεύει για τη μεταφορά προς αποθήκευση των δεμάτων του χόρτου, καθώς και άλλων γεωρ-
γικών προϊόντων. Κατασκευάστηκε από την εταιρία  Β. Βάσος - Λεωφ. Αθηνών 165-Αθήνα. Εί-
ναι ηλεκτροκίνητη ισχύος 2 ίππων. 
                                                                                                      (1972, Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Δράμας)  

Φωτ.325. Σφυρόμυλος 
 Χρησιμοποιείται για μέτριο και για πολύ λεπτό άλεσμα  ζωοτροφών.Αποτελείται 
από μια περιστρεφόμενη κεφαλή και από το κόσκινο.Προσαρμόζεται σε γεωργικό 
ελκυστήρα 
                                                                           (1970, Καλαμώνας  Δράμας)  
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Σημείωμα 1 
Οι φωτογραφίες από 1– 111 είναι παλιές αυθεντικές που δόθηκαν για χρήση στο παρόν λεύκωμα από ιδιώτες. Απεικονίζουν τη χρήση γε-
ωργικών εργαλείων, μηχανημάτων και κατασκευών κατά το παρελθόν. 
Οι φωτογραφίες από 112–325   είναι τραβηγμένες από την ομάδα εργασίας και απεικονίζουν διάφορα γεωργικά εργαλεία μηχανήματα και 
κατασκευές που χρησιμοποιούσαν ή χρησιμοποιούν ακόμη οι Έλληνες καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι.  

Σημείωμα 2 
Το βιβλίο-λεύκωμα της αρχικής έκδοσης με τίτλο «Η τεχνολογία στην Ελληνική Γεωργία» ήταν έκδοση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκεί-
ου Δράμας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» της ΓΓΕΤ. 
Τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε σε 350 αντίτυπα, τον Ιούνιο του 1996, στην Εταιρία Γραφικών Τεχνών  OFFSET GRAPHIC HELLAS Γε-
ωργιάδη Λαζάρου & ΣΙΑ ΟΕ, Αρκαδικό Δράμας.  
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