ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Δρ. Γιώργος Χατζηλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1922.
Σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.), απ’ όπου αποφοίτησε το 1945. Αναδείχθηκε αριστούχος
διδάκτορας στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών με πρότασηεισήγηση του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. Παρακολούθησε επιμορφωτικά
σεμινάρια, μεθόδους δοκιμών και έρευνας στα γεωργικά
μηχανήματα στο Πανεπιστήμιο της Nebraska (Lincoln) και το
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Alabama (Auburn) και συστήματα και
μεθόδους τεχνικής παιδείας στο Πανεπιστήμιο της California
(Pomona).
Αμέσως μετά τον πόλεμο εργάστηκε στην Υπηρεσία
Μηχανικής Καλλιέργειας στη Θεσσαλία-Φθιώτιδα και αργότερα,
στην Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων στην ίδια περιοχή, ως
προϊστάμενος μηχανικού εξοπλισμού (1959-1972). Ασχολήθηκε με
τη μηχανοποίηση και τον εξηλεκτρισμό της γεωργίας, όπως επίσης,
με την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων. Στις δραστηριότητες
του περιλαμβάνονται εργασίες σχετικές με την εφαρμογή μεθόδων
σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας και τη γεωργική εκπαίδευση σε
αντικείμενα της ειδικότητάς του. Αντίστοιχη συγγραφική εργασία,
καλύπτει μέρος της δραστηριότητας του αυτής.
Από το 1972 έως την συνταξιοδότησή του (1982) υπήρξε
καθηγητής της γεωργικής μηχανολογίας στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της
Λάρισας και προϊστάμενος του Τμήματος ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &
ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ» της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας όπου ο
ίδιος είχε σχεδιάσει το πρόγραμμα Σπουδών. Δίδαξε μαθήματα
σχετικά με τα γεωργικά μηχανήματα, τα μηχανήματα
εγγειοβελτιωτικών έργων και το μηχανικό εξοπλισμό των
αρδευτικών συγκροτημάτων.
Επισκέπτης καθηγητής στο River Side University, όπως και
στο California Polytechnic University, γνώρισε στη γεωργική πράξη
τα εγγειοβελτιωτικά έργα πολλαπλού σκοπού στη νότια και
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Εργάστηκε το 1966 ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό
Ινστιτούτο Γεωργικής Μηχανικής (Ν.Ι.Α.Ε.) της Αγγλίας (Silsoe).
Το ερευνητικό του έργο στην Ελλάδα και την Αγγλία (όπου
δούλεψε ως επιστημονικός συνεργάτης στο National Institute of
Agricultural Engineering) καλύπτει θέματα σχετικά με τη συγκομιδή
των σιτηρών στη Θεσσαλία (1954-57), στην καλλιέργεια της γης
στη Θεσσαλία – Φθιώτιδα (1958-61), τα εξηλεκτρισμένα αντλητικά
συγκροτήματα στην πεδιάδα Τρικάλων (1963-64), τη μηχανική
συλλογή των ζαχαροτεύτλων στην Αγγλία (1966) και τη μηχανική
συλλογή του βαμβακιού στη Θεσσαλία – Φθιώτιδα (1967).
Η παρουσία του στο χώρο της λογοτεχνίας (πεζογραφία)
σηματοδοτείται με το ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ (από τις
εκδόσεις της ΕΣΤΙΑΣ, σειρά «Μαρτυρίες» Αθήνα 1998).
Ακολούθησε το ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ
(εκδόσεις «Ελλα», σειρά «Μαρτυρίες ΙΙ», Λάρισα 2001).
Στο αφιέρωμα που ακολουθεί ο αναγνώστης θα βρει πολλά
στοιχεία για την κοινωνική και επιστημονική του δραστηριότητα.
Ο Γιώργος Χατζηλάκος πέθανε στη Λάρισα στις
Ιανουαρίου 2003.
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