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 Προέδρου Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων (ΜΒ)/ ΤΕΙ Θεσσαλίας 

 
Παναγιότατε, 
Κ. Υφυπουργέ Α.Α.,     Κ. Περιφερειάρχη  Κ. Διευθυντή, Κ, Πρύτανη  K. 
αντιπρυτάνεις, Κ. Κοσμήτορες Σχολών, κ, Πρόεδροι τμημάτων, Εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι   Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φοιτητές 
Το Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων (ΜΒ) πρώην Γεωργικών Μηχανών και 

Αρδεύσεων (ΓΜ &Α.), ένα από τα πρώτα τμήματα που ιδρύθηκαν στο ΤΕΙ 

Θεσσαλίας πρώην ΚΑΤΕΕ το 1972  στο οποίο είχε την τύχη να προσφέρει τις 

υπηρεσίες και να συντελέσει στην οργάνωση, στελέχωση και εκπαίδευση του, ο 

αείμνηστος δάσκαλος Γεώργιος Α. Χατζηλάκος (ΓΑΧ) στην μνήμη του οποίου 

αφιερώνουμε τη σημερινή ημερίδα. 

Πέρασαν 15 χρόνια που ο ΓΑΧ έφυγε από τη ζωή, τον Ιανουάριο του 2003. 

Ο ΓΑΧ γνωστός και ως ''οραματιστής'' της αγροτικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, 

υπήρξε ένα φωτεινό και ανήσυχο πνεύμα, με πολυεπίπεδο επιστημονικό έργο, με 

μεγάλη συνεισφορά στην εκπαίδευση, με έντονη κοινωνική και 

αγωνιστική παρουσία, με σημαντικό συγγραφικό έργο. 

Για το έργο και το όραμα του ΓΑΧ θα σας μιλήσουν οι διακεκριμένοι ομιλητές οι 

οποίοι τον έζησαν περισσότερο. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το γιό του κ. Χατζηλάκου για την παρουσία του 

στην σημερινή ημερίδα, αλλά και για την ευγενή προσφορά να διαθέσει μέρος των 

βιβλίων του πατέρα του που θα διανεμηθούν στους φοιτητές μας. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τους κύριους ομιλητές κ. Θ. Λέλλη τον κ. Ν. Κρουστάλλη 

τον Κ. Θωμά Ψύρρα το. κ.Φ. Γέμτο και τον κ. Κ. Γκούμα οι οποίοι συνεργάστηκαν 

για αρκετά χρόνια με τον ΓΑΧ οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πολυσχιδές έργο 

του. 

Ιδιαιτέρως δε θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους ομιλητές, τον κ. Κ. 

Τσατσαρέλη, τον κ. Ε. Μπαλντά και τον κ. Κ. Κράββα που μας έκαναν την τιμή 

να βρίσκονται σήμερα αναμεσά μας και να μας παρουσιάσουν επίκαιρα θέματα που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Θεσσαλία στον γεωργικό τομέα, τα οποία απηχούν  το 

όραμα του ΓΑΧ. πριν 40 χρόνια. 

Ο καθένας από εμάς που είχε την τύχη να γνωρίσει και να συνεργαστεί με τον 

ΓΑΧ έχει και κάτι να θυμηθεί για το έργο του τις θέσεις του για την ανάπτυξη 

της Θεσσαλίας και για τον τρόπο με τον οποίο προωθούσε τη συμπυκνωμένη 

επιστημονική του γνώση. 

Ενθυμούμεθα τον αγώνα που έκανε για την Ίδρυση ενός τμήματος Γεωργικής 

Μηχανικής που ήθελε να δημιουργηθεί κατά την διαβούλευση της ίδρυσης του 

Π.Θ. σε αντικατάσταση του γνωστού καταστραφέντος λόγω πολέμου αντίστοιχου 



τμήματος του πανεπιστημίου της Βυρητού, ως τμήματος αγγλόφωνου, για να 

συγκεντρώσει τους φοιτητές της μεσογείου και των Βαλκανίων με μεταπτυχιακά 

προγράμματα και διδακτορικά.  

Για δε την έδρα του ΠΘ η θέση του ήταν να βρίσκεται σε κοινό τόπο (Βελεστίνο) 

για να εκλείψει το φαινόμενο του τοπικισμού το οποίο εξακολουθεί να είναι και 

σήμερα επίκαιρο στα πλαίσια της διαβούλευσης της συνένωσης των ΤΕΙ με το 

ΠΘ.   

Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς της ημερίδας και συγκεκριμένα την  

1. Εταιρεία Scientact που διαθέτει επιστημονικά όργανα 

2. Την εταιρεία TERRA του αείμνηστου Π. ΚΟΝΤΕΛΗ  

3. Την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.  

4. Την Χιγκας Αγροτικά μηχανήματα 

5. Την εταιρεία Ζήκος Αρδευτικά 

6. Την εταιρεία διάθεσης Ζεόλιθου 

7. Την εταιρεία Φωσκολος Αρδευτικά 

8. Την εταιρεία Γκουγκουλιάς Αγροτικά μηχανήματα 

9. Την εταιρεία ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ ΚΟΥΤΗ Μηχανήματα Κήπου 

  Καθώς και την εταιρεία Spirito και ειδικά τον κ. Γενιτσεφτσή για την άψογη 

οργάνωση της ημερίδας. 

Για την προσφορά του ΓΑΧ ως ελάχιστο φόρο τιμής η συνεύλευση του Τμήματος 

ΜΒ έδωσε το όνομά του στα εργαστήρια Υδραυλικών Μηχανισμών και ΜΕΚ ως 

πτέρυγα Γ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΥ.  

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για την ανταπόκρισή σας. 


