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Γεωργία και άνθρωπος 

 

Γεσξγία είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο γεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ κέζσλ 

δηαηξνθήο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πξντφλησλ, φπσο ην 

βακβάθη.  

Πνιιέο θνξέο κε ηνλ φξν «γεσξγία» ελλννχκε ηφζν ηηο θαιιηεξγεηηθέο φζν 

θαη ηηο θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, φκσο ζπλήζσο ν φξνο 

αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο.  

 

Ο πξσηφγνλνο άλζξσπνο κέρξη θαη πξηλ απφ 12.000 ρξφληα ήηαλ θπλεγφο θαη 

ηροθοζσιιέθηες. Η ηξνθή ηνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα δψα πνπ θπλεγνχζε θαη ηνπο 

θαξπνχο πνπ κάδεπε. Η εμεκέξσζε ησλ δψσλ κέζσ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ε 

εμεκέξσζε ησλ θπηψλ κέζσ ηεο γεσξγίαο ππνινγίδεηαη φηη μεθίλεζαλ πξηλ απφ 

10.000-8.000 ρξφληα ζηε Μεζνπνηακία, ζηελ πεξηνρή δειαδή κεηαμχ ησλ πνηακψλ 

Τίγξε θαη Επθξάηε, εθεί φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην Ιξάθ. 

 

Ο άλζξσπνο, ινηπφλ, σο θπλεγφο θαη ηξνθνζπιιέθηεο –δειαδή πξηλ πεξάζεη 

ζην ζηάδην ηνπ γεσξγνχ θαη ηνπ θηελνηξφθνπ– ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα δεη ζε κηθξέο 

νκάδεο θαη λα κεηαθηλείηαη ζπλερψο γηα λα βξεη ηξνθή. Η γεσξγία θαη ε θηελνηξνθία 

ηνχ επέηξεςαλ λα δήζεη ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο, λα δεκηνπξγήζεη ρσξηά θαη πφιεηο 

θαη λα αλαπηχμεη πνιηηηζκφ. 

Η εξέλιξη της γεωργίας 

Η γεσξγία ζηα πξψηα ηεο ζηάδηα πξνυπέζεηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Τν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ αζρνινχληαλ κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ην φξγσκα, ην αιψληζκα θαη ηηο ζπλαθείο εξγαζίεο.  

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα δελ ππήξραλ κεραλέο θαη φια γίλνληαλ κε ηα 

ρέξηα, κε ηε βνήζεηα ησλ δψσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, ηνπ αλέκνπ θαη ηνπ 

λεξνχ – π.ρ., ην άιεζκα ησλ δεκεηξηαθψλ κε ηνπο αλεκφκπινπο, ή ε ρξήζε 

ηξερνχκελνπ λεξνχ ζηνπο πδξφκπινπο. 

 



2 
 

Τν κφλν ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ ζπλέβε ηελ πεξίνδν πνπ ν άλζξσπνο έγηλε 

θαιιηεξγεηήο θαη κέρξη ην 1700 ήηαλ ε αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο απφ ηνλ Κνιφκβν 

θαη ε αληαιιαγή λέσλ εηδψλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη δψσλ. Μέρξη πξφηηλνο ζηελ 

Επξψπε δελ ήηαλ γλσζηά θπηά φπσο ε παηάηα, ην θαιακπόθη, ν θαπλός, ε ληοκάηα, 

ηα θαζόιηα. Οχηε θαη ζηελ Ακεξηθή φκσο νη ηζαγελείο γλψξηδαλ θάπνηα δεκεηξηαθά, 

φπσο ην ζηηάξη, ή δψα, φπσο ην άινγν. 

 

Έηζη, νη γεσξγνί θαη ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο ήηαλ ε κεγάιε πιεηνςεθία. Ο 

ππφινηπνο πιεζπζκφο αζρνινχληαλ κε ηελ παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ –απφ 

νηθηαθέο ζπζθεπέο κέρξη παπνχηζηα–, θαζψο θαη κε ηηο θαηαζθεπέο, ηηο κεηαθνξέο 

θαη ην εκπφξην, θαη ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ ηνλ αγξνηηθφ.  

Σηηο αξρέο φκσο ηνπ 19νπ αηψλα ηα πξάγκαηα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ. Ήηαλ ε 

πεξίνδνο πνπ αλαθαιχθζεθαλ νη κεραλέο, πνπ έκειιε λα παίμνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζηε δσή ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. 

 

Μεηά ην 18ν αηψλα θαη ηε Βηνκεραληθή Επαλάζηαζε νη αγξνηηθέο πεξηνρέο 

γέκηζαλ κε εξγαιεία θαη κεραλέο πνπ έθαλαλ ηηο ίδηεο δνπιεηέο κε ηνλ άλζξσπν, αιιά 

κε ιηγφηεξα εξγαηηθά ρέξηα.  

Έλα ηραθηέρ γηα ην φξγσκα, κηα ζπαρηηθή κεταλή γηα ηε ζπνξά θαη κηα 

ζερηδοαιωληζηηθή κεταλή γηα ην ζέξηζκα, ην αιψληζκα θαη ηε ζπγθνκηδή 

ζπληφκεπζαλ θαηά πνιχ ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη «αρξήζηεπαλ» ηε ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία.  

 

Σηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη εξγάηεο πιένλ πεξίζζεπαλ θαη ην αγξνηηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, εθφζνλ δελ ρξεηαδφηαλ πηα, άξρηζε λα κεηαθηλείηαη ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο. Απηή ηελ πεξίνδν φιεο νη πφιεηο ηνπ πιαλήηε απμήζεθαλ ζε πιεζπζκφ θαη 

ην ίδην ζπλέβε θαη ζηελ Ειιάδα. 

 

Σήκεξα νη γεσξγνί θξνληίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ σγεία ηωλ θσηώλ, ηελ 

θαηαζηροθή ηωλ δηδαλίωλ πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηα θαιιηεξγνχκελα 

είδε, ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ λεξνχ, κέζσ ηεο άρδεσζες, ηελ 
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ελδεδεηγκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, κέζσ ηεο 

ιίπαλζες θαη ηειηθά γηα ηε ζσγθοκηδή.  

 

Σε απηή ηνπο ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ σο αξσγνχο (δειαδή βνεζνχο) ηνπο 

γεσπφλνπο. Οη γεσπφλνη βνεζνχλ ψζηε νη θαιιηέξγεηεο λα είλαη πην απνδνηηθέο.  

 

Σήκεξα, ε γεσξγία κάο δίλεη θπηά απφ ηα νπνία παίξλνπκε ηξφθηκα, 

βηνθαχζηκα, δσνηξνθέο, θπηηθέο ίλεο, μχιν, έιαηα θαη άιια ρξήζηκα πξντφληα. 

Η Πράσινη Επανάσταση στη γεωργία 

Σηα κέζα ηνπ 20νχ αηψλα (1943), κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηε 

ζπλεξγαζία δηαθφξσλ επηζηεκψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ρεκεία (κε ηα ιηπάζκαηα 

θαη ηα θπηνθάξκαθα), ε γελεηηθή (κε ηα πβξίδηα), ε κεραληθή (κε ηα αξδεπηηθά 

ζπζηήκαηα), μεθίλεζε ε ιεγφκελε Πξάζηλε Επαλάζηαζε, ε νπνία νδήγεζε ζε κεγάιε 

αχμεζε ησλ απνδφζεσλ. Η λέα γεσξγία πηα ιεγφηαλ εληαηηθή γεωργία. 

Γηα παξάδεηγκα, απφ 100 θηιά απφδνζε αλά ζηξέκκα ζην ζηηάξη ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950 ζήκεξα θηάζακε ζηα 700 θηιά αλά ζηξέκκα! Οη ζχγρξνλνη γεσξγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ πιένλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κεραλέο θαη νη πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ δελ έρνπλ ζρέζε κε απηέο ησλ παππνχδσλ ηνπο. 

 

Φπζηθά, απηή ε κεγάιε αλάπηπμε είρε θαη αρλεηηθές ζσλέπεηες ζηο 

περηβάιιολ, θαζψο θαη ζε άιινπο θπζηθνχο πφξνπο, φπσο ην λεξφ. Πξηλ απφ 50 

ρξφληα ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο Θεζζαιίαο αληινχζαλ ην λεξφ απφ βάζνο δέθα 

κέηξσλ, ελψ ζήκεξα ην αληινχλ απφ βάζνο 300 κέηξσλ! Απηά ηα πξνβιήκαηα καο 

έζηξεςαλ ζηε ιεγφκελε αεηθορηθή γεωργία, θαζψο θαη ζηε βηοιογηθή γεωργία. 

 

Έηζη, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κέιινλ ηεο γεσξγίαο. Τν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη, κεηαμχ 

άιισλ, ζε πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλα ηξφθηκα, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ θαη ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ, θαζψο θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο γνληκφηεηαο ηνπ εδάθνπο.  
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Ιζηορική αναδρομή, γεωργικών εργαλείων. 

    Η εποχι που άρχιςε ο άνκρωποσ να αςχολείται μ' αυτι δεν μπορεί να οριςτεί ακριβϊσ. 

Μποροφμε όμωσ να ποφμε ότι κα πρζπει να ςυνζπεςε με τθν ζλλειψθ του άφκονου 

κυνθγιοφ πάνω ςτθ γθ. Ζτςι ο άνκρωποσ, κάτω από τθν επιτακτικι ανάγκθ τθσ ςυντιρθςισ 

του, άρχιςε να αςχολείται με τθ γεωργία. Στθν αρχι, φυςικά, δεν αςχολικθκε με τθν 

καλλιζργεια, αλλά με τθ ςυλλογι των ςπόρων, οπότε και ανακάλυψε ότι οι ςπόροι αυτοί 

ιταν δυνατό να φυτευτοφν και να αποδϊςουν τουσ ίδιουσ καρποφσ. Διαπίςτωςε ακόμθ ότι 

πολλοφσ από τουσ ςπόρουσ αυτοφσ δεν ιταν ανάγκθ να τουσ καταναλϊςει αμζςωσ, αλλά 

μποροφςε να τουσ φυλάξει για ζνα μεγάλο διάςτθμα ςτθ ςπθλιά του, χωρίσ να χαλάςουν. 

 

    Ζμακε ζτςι, ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ, ότι μπορεί να ζχει τροφι και τθν εποχι που δεν 

υπιρχε, δθλαδι ακόμθ και το χειμϊνα. Διαπίςτωςε ότι δεν ιταν υποχρεωμζνοσ το χειμϊνα 

να πθγαίνει για κυνιγι κάκε μζρα, εφόςον είχε ςτθ ςπθλιά του ςπόρουσ, που είχαν και το 

πλεονζκτθμα να μθ χαλάνε, όπωσ ςυνζβαινε με το κρζασ, όταν του ζμενε για λίγο διάςτθμα 

και δεν το κατανάλωνε αμζςωσ. 

    Στθν αρχι τουσ ςπόρουσ τουσ ζςπερνε χωρίσ να τουσ ςκεπάηει με χϊμα, απλϊσ τουσ 

πζταγε ς' ζνα κομμάτι γθσ και περίμενε να φυτρϊςουν μόνοι τουσ, όταν φυςικά κα ζβρεχε. 

Αργότερα άρχιςε να παραχϊνει τουσ ςπόρουσ με χϊμα. Ζβλεπε πωσ όςοι ςπόροι ιταν 

ςκεπαςμζνοι με χϊμα, φφτρωναν πιο εφκολα από τουσ άλλουσ που δεν ιταν. Ακόμθ ότι οι 

ςπόροι αυτοί ιταν δυνατό να διατθρθκοφν, να μθν ξερακοφν και να δϊςουν και πάλι 

καρπό. 

    Για να παραχϊνει με χϊμα τουσ ςπόρουσ χρθςιμοποίθςε ζνα απλό κομμάτι από ξφλο. Το 

ςκαφτικό ραβδί όπωσ ονομάηουν το απλό κλαδί του ξφλου οι αρχαιολόγοι, αποτζλεςε και 

το πρϊτο γεωργικό εργαλείο, πρόγονο των ςθμερινϊν πολφπλοκων γεωργικϊν 

μθχανθμάτων. 

    Η ςπορά από τον πρωτόγονο άνκρωπο γινόταν ςε μζρθ που δε φφτρωναν κάμνοι ι άλλα 

δζντρα. Άρχιςε όμωσ να παρατθρεί ότι οι ςπόροι για να φυτρϊςουν ζπρεπε να βρζξει. 

Ακόμθ, παρατθροφςε ότι οι ςπόροι που ζςπερνε εκεί όπου δε φφτρωναν άλλα χόρτα δε 
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μεγάλωναν πολφ και δεν ζδιναν τόςο καλοφσ καρποφσ, όςο οι άλλοι ςπόροι που φφτρωναν 

όπου και τ' άλλα χόρτα και που θ γθ είχε μαφρο χϊμα. 

    Άρχιςε λοιπόν να καλλιεργεί κι αυτόσ τουσ ςπόρουσ κοντά ςτισ λίμνεσ και ςτα ποτάμια, 

όπου υπιρχε άφκονο νερό. Ακόμθ άρχιςε να κακαρίηει από τ' άλλα χόρτα το μζροσ, όπου 

επρόκειτο να ςπείρει. Το ςκαφτικό ραβδί πια δεν του ιταν αρκετό. Άλλωςτε θ κοινωνία είχε 

προοδεφςει και χρθςιμοποιοφςε το χαλκό. 

 

    Ζτςι, καταςκεφαςε τθ γνωςτι, ακόμθ και ςιμερα, τςάπα και το λιςγάρι. Και τα δφο 

αυτά εργαλεία άρχιςε να τα χρθςιμοποιεί πριν από 4.000 μζχρι 7.000 χρόνια π.Χ. Η 

χρθςιμοποίθςθ τθσ τςάπασ, του ζδωςε τθ δυνατότθτα να καλλιεργεί όλο και περιςςότερεσ 

εκτάςεισ με μεγαλφτερθ ευκολία. Μποροφςε πια να ςπζρνει και ςε εκτάςεισ που πριν ιταν 

ςκεπαςμζνεσ με κάμνουσ, αφοφ πρϊτα τουσ ξερίηωνε. 

 Λιζγάρι: Tο λιςγάρι ιταν καταςκευι των ντόπιων ςιδεράδων και ζςκαβαν μϋ αυτό 

όπωσ ςκάβουμε ςιμερα με τθ φτυάρα και τθν πθροφνα 

Τζαπί: Τα, ςυνικωσ πετρϊδθ και ςκλθρά, εδάφθ απαιτοφςαν για το ςκάψιμο ζνα 

”καςμοειδζσ” τςαπί και ζνα τζτοιο ιταν το γφφτικο τςαπί, κατάλλθλο για όλεσ τισ δουλειζσ. 

Με το πλατφ του μζροσ ζςκαβαν τα γαιϊδθ εδάφθ και με το ςουβλερό τα θμιβραχϊδθ 

Δικέλλι. Χρθςιμοποιειοφταν κυρίωσ ςτο ςκάψιμο των αμπελιϊν. 

"Το τςαπί και το δικζλλι 

η καρδιά μου δεν το θζλει 
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    Παράλλθλα, με τθ χριςθ τθσ αξίνασ, ζμακε και τθν ανάγκθ του ποτίςματοσ. Δεν περίμενε 

πια πότε κα βρζξει, για να φυτρϊςουν ι για να καρπίςουν οι ςπόροι που ζςπερνε. Ζτςι τα 

πρϊτα χωράφια του, τα είχε πάντα κοντά ςτα ποτάμια και ςτισ λίμνεσ, δθλαδι ςε μζρθ που 

μποροφςε να τα ποτίηει. 

Ποια είναι ηα εργαλεία που χρηζιμοποιούζαν για ηο πόηιζμα. 

α. Ξυλοηζάπι. Ήταν όλο από ξφλο (ςτειλιάρι και τςαπί), ιταν αδάπανο και ςχετικά 

λειτουργικό. Χρθςιμοποιοφταν ςε βρεγμζνο χϊμα για το κουμαντάριςμα του νεροφ μζςα 

ςτο χωράφι. Είναι, κα λζγαμε, το μόνο απομεινάρι των γεωργικϊν εργαλείων τθσ λίκινθσ 

εποχισ. 

β. Μιζοηζάπι. Κάποιο τςαπί που ζςπαγε, ζτςι ανάπθρο όπωσ ιταν, του ζβαηαν ζνα 

μακρφ ξφλο και το χρθςιμοποιοφςαν για πότιςμα. Στθν παλιά κοινωνία τίποτα δεν πιγαινε 

ςτα ςκουπίδια. 

 Η γεωργικι απαςχόλθςθ οδιγθςε τον πρωτόγονο άνκρωπο και ςε πλιρθ αλλαγι του 

τρόπου τθσ ηωισ του. Ζπαψε πια να ηει νομαδικά και να ακολουκεί ςτισ περιπλανιςεισ τουσ 

τα ηϊα, για να εξαςφαλίηει τθν τροφι του. Άρχιςε πια να μζνει ςτον τόπο που μποροφςε να 

καλλιεργιςει. Σ' αυτό τον βοικθςε και το γεγονόσ ότι είχε αρχίςει πια να εξθμερϊνει 

μερικά κατοικίδια ηϊα που μποροφςε να εκτρζφει και να του εξαςφαλίηουν το απαραίτθτο 

κρζασ. 

    Η αλλαγι όμωσ του τρόπου ηωισ δθμιοφργθςε νζα προβλιματα και νζεσ δυςκολίεσ ςτον 

άνκρωπο. Εκεί που υπιρχαν κατάλλθλεσ περιοχζσ για τθν καλλιζργεια των φυτϊν, άρχιςαν 

να μαηεφονται όλο και περιςςότεροι άνκρωποι και να δθμιουργοφνται τα πρϊτα χωριά. 

    Η ηωι των χωριϊν αυτϊν άρχιςε να οργανϊνεται πια ςε κοινωνίεσ. Άρχιςε ακόμθ να 

υπάρχει και ο χωριςμόσ ανάμεςα ςε διάφορα επαγγζλματα. Άλλοσ ζγινε βοςκόσ, άλλοσ 

ζμακε να φτιάχνει πιλινα δοχεία, που τόςο απαραίτθτα ιταν, ενϊ άλλοι παρζμειναν 

γεωργοί. 

    Αυτοί που παρζμειναν γεωργοί είχαν ςυνεχϊσ όλο και περιςςότερεσ υποχρεϊςεισ 

απζναντι ςτο χωριό, για να του προμθκεφουν τρόφιμα. Η τςάπα δεν ιταν αρκετι για τθν 
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καλλιζργεια τθσ γθσ. Προςπάκθςε τότε ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ να βρει άλλουσ τρόπουσ, 

που κα τον βοθκοφςαν ςτθ δουλειά του. 

Αροηρο 

    Κάποιοσ, ίςωσ ο πιο ςοφόσ, ίςωσ ο πιο πεπειραμζνοσ τθσ φυλισ να ςκζφτθκε και να 

επινόθςε το άροτρο. Μπορεί ακόμθ το άροτρο να ιρκε ςαν εξζλιξθ του ςκαφτικοφ 

ραβδιοφ. Μπορεί κάποιοσ να ςκζφτθκε ότι αντί να ζχουμε ζνα μικρό κλαδί και να 

ςκάβουμε, γιατί να μθν υπάρχει ζνα άλλο μυτερό κλαδί, που να μποροφν να το τραβάνε 

δφο ι και περιςςότεροι άνκρωποι. 

 

 

    Ίςωσ, κάπωσ ζτςι να ςκζφτθκαν, ίςωσ κάπωσ αλλιϊσ, το γεγονόσ πάντωσ είναι ότι το 

άροτρο άρχιςε να χρθςιμοποιείται περίπου 2.000 χρόνια π.Χ. και μάλιςτα ςτθν Αςία. 

    Η χρθςιμοποίθςι του ζδωςε νζα ϊκθςθ ςτθ γεωργία. Στθν αρχι το ζςερναν οι άνκρωποι. 

Ακόμθ και ςιμερα είναι δυνατό αυτό να το διαπιςτϊςει κανείσ και ςε μερικζσ πρωτόγονεσ 

φυλζσ. Με τθ βοικεια του μποροφςε να ξεχερςϊςει μεγάλεσ εκτάςεισ και να τισ 

καλλιεργιςει. Αργότερα, όταν ζμακε να χρθςιμοποιεί ςαν κινθτιρια δφναμθ το άλογο ι και 

το βόδι, θ γεωργία γνϊριςε ακόμθ μεγαλφτερθ ανάπτυξθ. 

    Ενϊ ξζρουμε τθν εξζλιξθ των εργαλείων, που χρθςιμοποίθςε ο άνκρωποσ ςτθ γεωργία, 

δεν ξζρουμε ποια ακριβϊσ φυτά καλλιεργοφςε, εκτόσ από το ςιτάρι. Για το ςιτάρι ξζρουμε, 

από τισ αναςκαφζσ, ότι του ιταν γνωςτό περίπου 10.000 χρόνια π.Χ 

Άρδευζη  

είναι θ τεχνθτι παροχι νεροφ ςε καλλιεργοφμενο ζδαφοσ για να υποβοθκθκεί θ ανάπτυξθ 

των ςπαρτϊν. Στθν αγροτικι παραγωγι ςυνικωσ χρθςιμοποιείται ςε ξθρζσ περιοχζσ ι και 

ςε περιόδουσ περιοριςμζνθσ βροχόπτωςθσ, αλλά επίςθσ και για τθν προςταςία των φυτϊν 
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από τον παγετό. Επιπλζον, το πλθμμφριςμα των χωραφιϊν εμποδίηει τθν ανάπτυξθ 

ηιηανίων ςε ορυηϊνεσ. Συχνά θ άρδευςθ μελετάται ςε ςυνάρτθςθ με τθν αποςτράγγιςθ, που 

ζχει τον αντίκετο ςκοπό, δθλαδι τθν απομάκρυνςθ του πλεονάηοντοσ φδατοσ από το 

καλλιεργοφμενο ζδαφοσ. 

Σχετικά με τθν καταςκευι υποδομϊν άρδευςθσ χρθςιμοποιείται και ο όροσ ζγγειεσ 

βελτιϊςεισ, που ςθμαίνει βελτιϊςεισ του εδάφουσ. Σθμαντικά ζργα άρδευςθσ είναι θ 

καταςκευι φραγμάτων, θ καταςκευι λιμνοδεξαμενϊν, θ καταςκευι αρδευτικϊν δικτφων 

διανομισ και οι γεωτριςεισ. Οι εγγειοβελτιωτικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν, εκτόσ 

από τα ζργα άρδευςθσ, τα αντιπλθμμυρικά ζργα, τα αποξθραντικά ζργα, τισ αναδαςϊςεισ 

και τισ ιςοπεδϊςεισ/ςυςτθματοποίθςθ εδαφϊν 

 

Δρεπανι 

Σφμφωνα με τισ μζχρι τϊρα γνϊςεισ μασ θ γεωργία πρωτοεμφανίςτθκε ςτθ νεολικικι εποχι 

(10.000 με 3.000 π.Χ). Ο άνκρωποσ καλλιεργοφςε τθ γθ με απλά εργαλεία ξφλινα με ι χωρίσ 

λίκινθ άκρθ. Όλεσ οι εργαςίεσ γίνονταν με τθ χριςθ τθσ μυϊκισ του δφναμθσ. Υπολείμματα 

από τζτοια εργαλεία ζχουν βρεκεί ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ γθσ. Η γεωργία αποτελοφςε 

εναλλακτικό τρόπο παραγωγισ (τροφισ και γενικά προϊόντων απαραίτθτων για τθν 

επιβίωςθ) από το κυνιγι. 

 

 

Όταν άρχιςε να αναπτφςςεται θ κτθνοτροφία και θ καταςκευι μεταλλικϊν εργαλείων 

εμφανίςτθκε και θ καλλιζργεια με αλζτρι. Στθ δουλοκτθτικι κοινωνία και αργότερα ςτθ 

φεουδαρχικι αυτι θ καλλιζργεια ιταν το βαςικό είδοσ παραγωγισ. Στο διάςτθμα αυτό θ 

αγρανάπαυςθ γίνεται ςε μεγάλα διαςτιματα και χωρίσ όργωμα. Επίςθσ το εκχζρςωμα 
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γίνεται με φωτιά και υλοτόμθςθ. Στθ φεουδαρχικι κοινωνία άρχιςε να διαδίδεται και το 

ςφςτθμα αγρανάπαυςθσ με όργωμα. 

Με τθν εμφάνιςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν αφξθςθ των πλθκυςμϊν των πόλεων άρχιςε να 

αυξάνεται θ ηιτθςθ γεωργικϊν προϊόντων. Εμφανίηεται το ςφςτθμα τθσ αμειψιςποράσ. Στα 

μζςα του 19ου αιϊνα γίνονται οι πρϊτεσ προςπάκειεσ χριςθσ ατμοκίνθτου κινθτιρα για το 

όργωμα. Στισ αρχζσ του 20ου αιϊνα άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται τρακτζρ με κινθτιρεσ 

εςωτερικισ καφςθσ. 

Με τθν ανάπτυξθ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ αρχίηουν να διαδίδονται και θ χριςθ χθμικϊν 

λιπαςμάτων και φαρμάκων για τθν καταπολζμθςθ των γεωργικϊν παραςίτων, των 

αςκενειϊν των φυτϊν και άλλων αναγκϊν (όπωσ θ "ςυγκράτθςθ" των καρπϊν ςτα δζνδρα 

μζχρι τθ ςυγκομιδι). 

Κακϊσ τα περιςςότερα προϊόντα τθσ γεωργικισ παραγωγισ είναι ευπακι θ αποκικευςι 

τουσ αποτελοφςε πάντα το μεγαλφτερο πρόβλθμα. Το πρόβλθμα μειϊκθκε αρκετά με τθν 

εμφάνιςθ των μεκόδων και χϊρων κατάψυξθσ. 

 


