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«Έφυγε» ο πρωτεργάτης της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητής Γ.Νιτσιώτας 

Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός πραγματικού δασκάλου, του ομότιμου καθηγητή Γιώργου 
Νιτσιώτα, εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ χρωστάει την ύπαρξη της σε ένα 
μεγάλο ποσοστό στον αείμνηστο καθηγητή, από τα �χέρια� του οποίου πέρασαν χιλιάδες μηχανικοί. 
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της Πολυτεχνικής Σχολής και διετέλεσε τρεις φορές Κοσμήτοράς 
της. 

Ο Γεώργιος Νιτσιώτας γεννήθηκε το 1920 στην Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε τις σπουδές του στα 
1938 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ τις συνέχισε και ολοκλήρωσε στα 1948 στο Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου λαμβάνει τον τίτλο του διδάκτορα. 

Το 1956 εκλέγεται καθηγητής στην τότε νεοϊδρυθείσα Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Στις αρχές του 1957 καταλαμβάνει την έδρα της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και μέσα σε 

λίγους μήνες και την έδρα της Εφαρμοσμένης Στατικής, αναλαμβάνοντας προσωπικά τη διεύθυνση και 
την οργάνωση αμφότερων. Παράλληλα, πρωτοστατεί στην ίδρυση και τον εξοπλισμό των 
αντιστοίχων μονάδων που αποτελούν σήμερα τα εργαστήρια "Αντοχής των Υλικών" και "Στατικής & 
Δυναμικής των Κατασκευών" αντιστοίχως. Στο πρώτο παραμένει διευθυντής ως το 1977, οπότε τον 
διαδέχεται ο καθ. Γ. Λιάνης, ενώ στο δεύτερο ως το 1983, οπότε και αποχωρεί οικειοθελώς από το 

Πανεπιστήμιο. 

Το συγγραφικό έργο του καθηγητή Γ. Νιτσιώτα περιλαμβάνει πάμπολλα διδακτικά συγγράμματα κατά 

την πρώτη δεκαετία της παρουσίας του στην Πολυτεχνική Σχολή, καθώς και τα μεταγενέστερα και 
εκτενέστερα έργα: 

Στατική των γραμμικών φορέων, Ελαστοστατική, Στατική των Κατασκευών 

Διετέλεσε και τρεις φορές Κοσμήτορας της Σχολής, τις περιόδους 1957-59, 1961-62, 1973-74. Υπήρξε 

ο πρώτος Κοσμήτορας προερχόμενος από την Πολυτεχνική Σχολή, καθώς οι δύο προκάτοχοί του ήταν 
καθηγητές της Φυσικομαθηματικής. 

Στις 4 Ιουνίου 2007, η Πολυτεχνική Σχολή τον τίμησε για την προσφορά του σε ειδική εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών. Στην αντιφώνησή του είχε περιγράψει γλαφυρά τα 
πρώτα βήματα της Σχολής και σκιαγράφησε τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει ως ο πρώτος 
Κοσμήτορας. Ο Γιώργος Νιτσιώτας είχε σκοπό ζωής την ανάδειξη της Πολυτεχνικής Σχολής σε ένα 

ίδρυμα υψηλού ακαδημαϊκού και τεχνολογικού επιπέδου, προσπαθώντας καθημερινά να βελτιώσει την 
ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης και των υποδομών, ακολουθώντας όμως ταυτόχρονα και ένα δρόμο 
δύσβατο. 

Τα μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισαν να παραβρεθούν στη κηδεία, ενώ το Επιμελητήριο 
απέστειλε και στεφάνι. 

 


