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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (Ε.Υ.Ε.) εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη 

του για την εκδημία του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. 

Γεωργίου Τερζίδη 

Ιδρυτικού μέλους και πρώην Προέδρου της Ε.Υ.Ε.. Η συμβολή του στην ίδρυση 

της Ε.Υ.Ε. είναι ένα κομμάτι από το τεράστιο οικοδόμημα το οποίο έκτισε ο εκλιπών 

και αφορά την έρευνα και την εφαρμογή της Υδραυλικής Επιστήμης, την οποία 

ευσυνείδητα και αποτελεσματικά υπηρέτησε από διάφορες θέσεις. 

Γεννημένος στα Τρίκαλα Ημαθίας από προσφυγική οικογένεια αγροτών, αφού 

πήρε με άριστα το πτυχίο Γεωπονίας στο Α.Π.Θ., στη συνέχεια εργάστηκε στο 

Γραφείο Μελετών Νέστου, στην ΥΠΕΜ του Υπουργείου Γεωργίας και ως άμισθος 

βοηθός στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων. Έπειτα 

μετέβη στις ΗΠΑ, όπου έκανε λαμπρές μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια 

Berkeley και Davis της Καλιφόρνιας. Το 1970 επέστρεψε στην Ελλάδα ως 

καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας και για 28 χρόνια μεταλαμπάδευε στους 

φοιτητές του γνώσεις και ενθουσιασμό για την έρευνα, αποτελώντας παράλληλα 

και παράδειγμα στάσης ζωής και ήθους. 

Υπήρξε ο βασικός συντελεστής για την ίδρυση και λειτουργία Τμήματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Γεωπονία το 1972, πρωτοπορώντας και σε αυτό τον 

τομέα. 

Παράλληλα με το έργο του χαρισματικού Δασκάλου, είχε σημαντική προσφορά 

στην καινοτομία και στην εφαρμογή της Υδραυλικής Επιστήμης με την διεθνούς 

εμβέλειας ερευνητική του δραστηριότητα, το έργο που επιτέλεσε ως στέλεχος και 
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Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ως ιδρυτικό μέλος της 

Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας, ως πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής 

Γεωργικής Ακαδημίας, όπως επίσης, και με τη συμμετοχή του σε διάφορες 

επιτροπές λήψης αποφάσεων για το σωστό σχεδιασμό και λειτουργία των 

εγγειοβελτιωτικών έργων, και γενικά για την αξιοποίηση και προστασία του 

υδάτινου δυναμικού της χώρας μας και την αγροτική πολιτική. 

Στην Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, εκτός από κύριο ιδρυτικό μέλος, διετέλεσε 

Πρόεδρος του Δ.Σ. της και Αντιπρόεδρος των δύο πρώτων Διοικητικών Συμβουλίων 

με διαρκή και καθοριστική συμβολή στις δράσεις της. 

Τιμώντας την εξέχουσα προσφορά και την μνήμη του, το Δ.Σ. της Ελληνικής 

Υδροτεχνικής Ένωσης ψηφίζει: 

-  Να εκφραστούν τα θερμά συλλυπητήρια της Ε.Υ.Ε. στην οικογένειά του. 

-  Να αναρτηθεί το ψήφισμα στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Ε. 

- Να κατατεθεί συμβολικό ποσό στο ίδρυμα «Κιβωτός του Κόσμου» στη μνήμη 

του. 

Ας είναι αιώνια η μνήμη του. 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Υ.Ε. 

O Πρόεδρος της Ε.Υ.Ε Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Υ.Ε 

Δημήτρης Καρπούζος Πανταζής Γεωργίου 

Αν. Καθηγητής ΑΠΘ Αν. Καθηγητής ΑΠΘ 

 


