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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ αποχαιρετά τον Νικόλαο Μουτσόπουλο
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, εκφράζει τη θλίψη της για τη απώλεια του ομότιμου
καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Νικολάου Μουτσόπουλου και τα ειλικρινή
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ο απαράμιλλος πλούτος του έργου και της προσφοράς του Νικολάου Μουτσόπουλου, συνιστά
την παρακαταθήκη που θα συνεχίζει να φωτίζει και να παραδειγματίζει γενεές επιστημόνων,
αλλά και πολύτιμο κεφάλαιο της Ελλάδας, στον Πολιτισμό, στην Επιστήμη, στην Ακαδημαϊκή
Γνώση και στην Εφαρμοσμένη Πολιτική, με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο, τα επιτεύγματά του,
την ποιότητα ζωής του και την πνευματική του ανάταση.

της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του διεθνούς και του ελληνικού
τμήματος του Ι.CO.MO.S., ενεργό και επίτιμο μέλος πλήθους επιστημονικών φορέων και
αποδέκτης σειράς τιμητικών διακρίσεων που επιβεβαιώνουν το εμβληματικό βεληνεκές της
προσωπικότητάς του, ο Νικόλαος Μουτσόπουλος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το μνημειακό
και αρχιτεκτονικό απόθεμα της Κεντρικής Μακεδονίας.
Αντεπιστέλλον μέλος

Ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη, στα έργα του, κατέχουν ξεχωριστή θέση το κτιριακό συγκρότημα
της Aκαδημίας Πατερικών Mελετών του Oικουμενικού Πατριαρχείου, στο χώρο της μονής
Bλατάδων, η αναστήλωση της Ροτόντας του Αγίου Γεωργίου, η μελέτη αναστηλώσεως του
καθολικού της πατριαρχικής μονής των Βλατάδων, η μελέτη και προσαρμογή του κτιρίου του
Παλαιού Kυβερνείου της Θεσσαλονίκης σε Λαογραφικό και Eθνογραφικό Mουσείο Mακεδονίας
και Θράκης. Yπήρξε ο αρχιτέκτων της ομάδας που μελέτησε την παλαιά παραλία της
Θεσσαλονίκης και την υποθαλάσσια οδική αρτηρία. Eίναι ο υπεύθυνος της αναστηλώσεως του
αρχοντικού Fernandez Diaz (Casa Bianca) στη Θεσσαλονίκη. Μελέτησε δε το ναό και τα
μοναστικά συγκροτήματα του Iερού Hσυχαστηρίου του Aγίου Iωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή,
Θεσσαλονίκης, όπου και ο τάφος του οσίου πατρός Παϊσίου.
Η διεθνής ακτινοβολία του εκλιπόντος, η εργώδης παρουσία του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
ελληνικής επικράτειας, αλλά και η αναγνωρισμένη ευρύτητα του πνεύματός του, καθιστούν το
Νικόλαο Μουτσόπουλο, όχι απλά αείμνηστο, αλλά εξέχον κύτταρο της νεότερης ιστορίας της
Ελλάδας.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του, www.tkm.tee.gr,
στο link, Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

