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 (του Φάνη Γέμτου) 

Ο Γιώργος Χατζηλάκος έγινε ευρύτερα γνωστός στη 

περιοχή μας από τη συμμετοχή του στη προσπάθεια 

κάλυψης των αναγκών της Θεσσαλίας σε αρδευτικό νερό 

από της εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου.  Ίσως αυτή η 

ενασχόληση έδωσε σε πολλούς την εικόνα ότι του το 

αντικείμενο  ΓΧ ήταν  οι αρδεύσεις και τα υδραυλικά έργα. 

Στη πραγματικότητα το αντικείμενό του ήταν τα Γεωργικά 

Μηχανήματα και η Εκμηχάνιση της Γεωργίας.  Στο διδα-

κτορικό του ασχολήθηκε με τις μετρήσεις των δυνάμεων 

που αναπτύσσονταν μεταξύ του τρακτέρ και των ελκόμε-

νων γεωργικών μηχανημάτων (του αρότρου). Αλλά και 

στο ΚΑΤΕ (ΚΑΤΕΕ αργότερα) δίδασκε τα μαθήματα Ο 

Γεωργικός Ελκυστήρας και ο Χειρισμός του, Τα Γεωργικά 

Μηχανήματα, τα Μηχανήματα Εγγειοβελτιωτικών Έργων 

και τις Δοκιμές Γεωργικών Μηχανημάτων για τα οποία είχε 

και σχετικά βιβλία και σημειώσεις. Στο τομέα αυτό είχε 

σημαντικές δράσεις και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια από 

αυτές.  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 έγινε προσπάθεια από το 

Υπουργείο Γεωργίας και το Οργανισμό Βάμβακος να 

εκμηχανιστεί η καλλιέργεια του βαμβακιού. Η Ελληνική 



πολιτεία εκείνο τον καιρό είχε εθνική αγροτική πολιτική και 

δεν έτρεχε πίσω από τις επιδοτήσεις πάνω και κάτω από 

το τραπέζι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η μετανά-

στευση ανειδίκευτων εργατών στη Γερμανία είχε μειώσει 

τα διαθέσιμα εργατικά χέρια για την Ελληνική γεωργία. Η 

συγκομιδή του βαμβακιού με τα  χέρια  απαιτούσε χιλιάδες 

εργάτες στο διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Νοέμ-

βριο κάθε χρόνου. Η έλλειψη αυτών των εργατών ανέβαζε 

τις τιμές της αμοιβής εργασίας που έκανε  ασύμφορη τη 

καλλιέργεια.  Η καλλιέργεια όμως στήριζε την Ελληνική 

Βιομηχανία  κλωστοϋφαντουργίας και το Υπουργείο 

αποφάσισε να προωθήσει την εκμηχάνιση της Γεωργίας.  

Για αυτό πριν από την εισαγωγή των μηχανών έκανε εκτε-

ταμένα πειράματα στο Ινστιτούτο Βάμβακος στη Σίνδο με 

βαμβακοσυλλεκτικές που εισήχθησαν από τη Β, Αμερική 

και την τότε Σοβιετική Ένωση. Την εκτέλεση των δοκιμών 

ανέλαβε ο τότε υπάλληλος της  ΥΕΒ (Υπηρεσία Εγγείων 

Βελτιώσεων) ΓΧ. Έκανε τις σχετικές δοκιμές, μέτρησε τις 

αποδόσεις των μηχανών, τις απώλειες κατά τη μηχανική 

συγκομιδή και το σχετικό κόστος. Στις εκθέσεις του 

στηρίχθηκε η εισαγωγή των μηχανών και το ξεκίνημα της 

εκμηχάνισης της βαμβακοκαλλιέργειας αλλά  και γενικό-

τερα της Ελληνικής Γεωργίας.  Στα μέσα της δεκαετίας του 

1960 εισήχθησαν αρχικά τρεις μηχανές με επιδότηση 70% 



και την επόμενη χρονιά άλλες 30 με 40% επιδότηση.   Η 

προσπάθεια διακόπηκε από τη δικτατορία που ακολούθησε 

αλλά συνεχίστηκε μετά τη πτώση της.  Η συμβολή του ΓΧ 

στην ορθή εισαγωγή των μηχανών ήταν σημαντική. 


