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Εγώ το είχα πάντα 
αυτό μέσα μου. Όταν 
προσδιόριζα κάτι, δεν 
επηρεαζόμουν από τρίτους. 
Ο στόχος μου ήταν στόχος. 
Και κατέληγε σε κάτι 
το συγκεκριμένο. 
Το συγκεκριμένο ήταν 
το Νοσοκομείο.

---------------------------------------------
Νικόλαος Παπαγεωργίου 



ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου υπήρξε ένας άνθρωπος μεγάλου ηθι-

κού αναστήματος, πνεύμα ανήσυχο και ακούραστο, μεστός στα 

λόγια και ενεργός στις πράξεις. Λαμπερό παράδειγμα και πηγή 

αστείρευτης έμπνευσης για όλους. Η απώλειά του είναι τεράστια, η 

παρακαταθήκη που μας άφησε, όμως, ακόμα μεγαλύτερη. 

Ως ελάχιστο φόρο τιμής  του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων 

των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, το «Χρέος Ζωής» αφιερώνει τις 

σελίδες αυτού του τεύχους στον αείμνηστο Νικόλαο Παπαγεωργίου. 

Στον Εθνικό Ευεργέτη, το αποτύπωμα του οποίου θα είναι ανεξίτη-

λο, καθώς η μνήμη του θα φωτίζει τον δρόμο που πρέπει να βαδί-

σουμε, παραμένοντας πάντα ζωντανή στο Νοσοκομείο, που τόσο 

γενναιόδωρα μας προσέφερε.
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Τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
και οι προκλήσεις

από τη Σαμαρίνα για να γίνει παπάς 

στη Σιάτιστα και από Γιαννιώτης 

μετονομάστηκε σε Παπαγεωργίου. 

Οι συγγενείς της μητέρας του Νικο-

λάου Παπαγεωργίου, η οικογένεια 

Γκίμπα, εγκαταστάθηκε στη Σιάτι-

στα από τη Μοσχόπολη της σημερι-

νής Αλβανίας, το 1769. «Παππούς 

και πατέρας ασχολούνταν με το 

εμπόριο και τη ραπτική, ενώ και όλο 

το σόι της μητέρας μας αποτελείτο 

από πολυταξιδεμένους εμπόρους. 

Υπάρχουν στοιχεία που αναφέ-

ρονται σε εμπορικές πράξεις που 

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, με την 

τόλμη που τον διέκρινε, το ανήσυχο 

επιχειρηματικό πνεύμα, την κοινω-

νική ευαισθησία, το τεράστιο ηθικό 

ανάστημα, αλλά και την οικογένειά 

του ως «ακλόνητο βράχο» δίπλα 

του, αναδείχτηκε μέσα από τις πρά-

ξεις του ως Μεγάλος Εθνικός Ευερ-

γέτης.

Πίσω από τη μεγάλη προσωπικότητα 

κρυβόταν ένα μικρό παιδί, το οποίο 

σημαδεύτηκε από τις δυσκολίες της 

Κατοχής, και όχι μόνο πάλεψε και 

τις υπερπήδησε, αλλά εξελίχθηκε 

σε έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο, 

σύμβολο και πρότυπο προς μίμηση. 

Ήταν το βράδυ της 30ης Μαρτίου 

1930, όταν ο Γεώργιος και η Αλε-

ξάνδρα Παπαγεωργίου υποδέχθη-

καν το πρώτο τους παιδί, τον Νικό-

λαο, στη Σιάτιστα, από όπου ήταν 

και η καταγωγή της οικογένειας 

Παπαγεωργίου. Οι πρόγονοί τους, 

από πατέρα και μητέρα, προέρχο-

νταν από τα ορεινά της Ηπείρου. 

Ήταν ο προπάππους του Νικολάου 

Παπαγεωργίου, ο οποίος ξεκίνησε 

Γαλουχήθηκε στη «μητρόπολη του ευεργετισμού», 
την ηρωϊκή Σιάτιστα της Κοζάνης, σε μια πολυτά-
ραχη εποχή, από μια οικογένεια υπόδειγμα για τις 
ηθικές αξίες, τη φιλοπατρία και την ανθρωπιά της. 
Η ζωή τού επεφύλαξε πολλές προκλήσεις. 

1: Ο Νικόλαος, ο Λεωνίδας και ο Απόστο-
λος Παπαγεωργίου στην Κοζάνη, το 1944

2: Η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου με τους 
γιους της, Νικόλαο και Λεωνίδα, πριν τον 
πόλεμο του 1940

3: Η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου με τα 
παιδιά της, Νικόλαο και Απόστολο, τη 
δεκαετία του 1950

4: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου φαντάρος, 
τη δεκαετία του 1950

1
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Τα δύσκολα παιδικά χρόνια 
και οι προκλήσεις

σαν για τα προς το ζην. Τον πρώ-

το καιρό επιβίωναν με τη βοήθεια 

συγγενών. Ο θείοι τους, Λεωνίδας 

και Γιάγκος, τους έστελναν από την 

Αθήνα μια χρυσή λίρα το μήνα, επί 

έναν χρόνο, για να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν, μέχρι να σταθούν 

στα πόδια τους. 

Τις κακουχίες της Κατοχής διαδέ-

χθηκε ο Εμφύλιος και το 1946 τα 

τρία αδέλφια γλίτωσαν από το «παι-

δομάζωμα», όταν η μητέρα τους 

αναγκάστηκε να τα κρύψει στο 

υπόγειο. Ο Εμφύλιος άφησε την οι-

κογένεια σε συνθήκες άκρας φτώ-

χειας. Τα τρία αδέλφια, με την αγά-

πη και τη στήριξη της μητέρας τους, 

αποφοίτησαν από το Τραμπάντζειο 

Γυμνάσιο.

Η ορφάνια και η φτώχεια ανάγκα-

σαν τον Νικόλαο Παπαγεωργίου 

και τα άλλα δύο ανήλικα αδέλφια 

του να ασχοληθούν από την τρυφε-

ρή παιδική ηλικία με το εμπόριο της 

γούνας, τη «βαριά» βιομηχανία της 

τοπικής κοινωνίας.  

Ο Νικόλαος παρέμεινε στη φτωχή 

και πολυαγαπημένη του Σιάτιστα, 

βάζοντας στοίχημα με τον εαυτό 

του: έπρεπε να βοηθήσει την οικο-

γένειά του να ορθοποδήσει. Αρχικά 

εργάστηκε ως βοηθός γουναρά 

και, με τα χρήματα που μάζεψε, 

κατάφερε να ανοίξει την πρώτη του 

βιοτεχνία. 

συνήψαν στη Βιέννη πριν από 150 

χρόνια πάνω στις γούνες», αφηγού-

νταν ο ίδιος σε συνέντευξή του. 

Τα παιδικά χρόνια του Νικολάου 

Παπαγεωργίου και των αδελφών 

του, Λεωνίδα και Απόστολου, ήταν 

δυσβάσταχτα. Το 1944, ήταν η χρο-

νιά που στιγμάτισε την οικογένεια 

Παπαγεωργίου. Οι Γερμανοί εκτέ-

λεσαν τον πατέρα τους Γιώργο για 

τη δράση του στην Κατοχή. Έτσι, 

τα τρία αγόρια έμειναν ορφανά, 

ο Νικόλαος σε ηλικία 14 χρόνων, 

ο Λεωνίδας 12 χρόνων και ο Από-

στολος 4 χρόνων. Η μητέρα τους, 

Αλεξάνδρα, στα 33 της χρόνια τότε, 

για λόγους υγείας δεν μπορού-

σε να δουλέψει. Τα χρήματα και η 

κτηματική περιουσία δεν επαρκού-

Από τον Εμφύλιο μέχρι σήμερα, έχω χαραγμένες στη μνήμη μου εικόνες, 
που ποτέ δεν πρόκειται να σβήσουν. Πιστεύω πως αυτές οι εικόνες με έχουν 
προσδιορίσει ως άνθρωπο.

4
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Μια ζωή συνυφασμένη με το εμπόριο
και την επαγγελματική επιτυχία

στην Αμερική, ενώ το 1958 ακολου-

θεί και ο δεύτερος, ως μετανάστης 

στη Γερμανία. Διατηρούμε, όμως, 

στενούς οικογενειακούς και επαγ-

γελματικούς δεσμούς», θυμόταν ο 

Νικόλαος Παπαγεωργίου. 

Το 1957 παντρεύτηκε την Άννα Τζι-

ουρά, από τη Σιάτιστα και δημιούρ-

γησε τη δική του οικογένεια. Η γυ-

ναίκα του, στα σκληρά χρόνια που 

ακολούθησαν, θα γινόταν το στήριγ-

μά του στα προσωπικά και στα επαγ-

γελματικά. Με την υπομονή και την 

αφοσίωσή της στην οικογένεια ήταν 

εκείνη που βοήθησε τον Νικόλαο 

Παπαγεωργίου να ξεπεράσει κάθε 

εμπόδιο. Αργότερα μαζί απέκτησαν 

δύο γιούς, τον Γιώργο και τον Μάρ-

κο, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν 

στον όμιλο. Ο Γιώργος παντρεύτηκε 

τη Ζωή Ψαρρά και ο Μάρκος την 

Αλεξάνδρα Μποΐτση και του χάρι-

σαν τα πολυαγαπημένα του εγγόνια 

Νίκο, Άννα Μαρία, Νικόλα και Ηλέ-

κτρα.

Έχοντας στο πλευρό του τη γυναί-

κα του και τα αδέλφια του, ο Νικό-

λαος Παπαγεωργίου, από το 1958 

επικεντρώθηκε στην παραγωγή και 

εμπορία πρωτότυπων γουναρικών, 

με εξαγωγές στις χώρες της Κεντρι-

κής Ευρώπης. Το 1960 ο αδελφός 

του Λεωνίδας εγκαταστάθηκε στη 

Φρανκφούρτη, με σκοπό να ενισχύ-

σει τις πωλήσεις. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα 

δεν περιορίστηκε στις εξαγωγές 

Λόγω της απώλειάς του, αναγκάστη-

κε από τα 14 του χρόνια να μπει στη 

σκληρή μάχη της επιβίωσης για την 

οικογένειά του.  Ξεκίνησε να εργά-

ζεται σε μια βιοτεχνία γούνας. Κατά-

φερε, έτσι, να συγκεντρώσει μερικά 

χρήματα για να αγοράσει πρώτες 

ύλες και να αποκτήσει το δικό του 

εμπόρευμα.

Ακούραστος, φιλομαθής και επίμο-

νος, κατάφερε να χτίσει τη δική του 

«αυτοκρατορία» στην παραγωγή και 

το εμπόριο της γούνας.  

Η καλή επιλογή πρώτων υλών, σε 

συνδυασμό με την επιχειρηματική 

του τόλμη, την εργατικότητα και τη 

διορατικότητα, του επέτρεψαν να 

ξεπεράσει γρήγορα τους ανταγω-

νιστές του. Χάρη στη διορατικότητά 

του, σε διάστημα μερικών χρόνων 

κατάφερε να συνεργαστεί με αρκε-

τούς επώνυμους γουναράδες στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το 1953 ο 23χρονος τότε Νικόλαος 

ξεκίνησε επισήμως την επαγγελμα-

τική του δραστηριότητα, ιδρύοντας 

την πρώτη βιοτεχνία. «Από το 1953 

αρχίζουμε δειλά και κάποια εμπορι-

κή δραστηριότητα. Δύο χρόνια μετά  

ο ένας αδελφός φεύγει μετανάστης 

Η παραγωγή και το εμπόριο της γούνας συνάρπα-
ζαν τον Νικόλαο Παπαγεωργίου από τότε που ως 
μικρό παιδί περνούσε χρόνο στο ραφείο του πατέ-
ρα του, Γιώργου. 

1: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου 
σε ηλικία 18 ετών, εν ώρα εργασίας, 
το 1948

2: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου 
(στο κέντρο) στο πρώτο του εργοστά-
σιο στη Σιάτιστα, τη δεκαετία του 1950

3: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου (αρι-
στερά), με τον Θεόδωρο Γραμμένο, 
γουνέμπορο, και τον Λεωνίδα Παπαγε-
ωργίου (δεξιά) στη Φρανκφούρτη, τη 
δεκαετία του 1960

4: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με τη 
σύζυγό του Άννα, τη δεκαετία του 1950

5. Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με τη 
σύζυγό του Άννα και τους γιους τους 
Μάρκο και Γιώργο 

1
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Μια ζωή συνυφασμένη με το εμπόριο
και την επαγγελματική επιτυχία

όνομα «Παπαγεωργίου» γίνεται συ-

νώνυμο της υψηλής ποιότητας των 

προϊόντων του. 

Το 1975, 1976 και 1977 κατακτά την 

67η θέση μεταξύ των πρώτων 100 με-

γαλύτερων βιομηχανικών μονάδων 

της Ελλάδας, όπως προκύπτει από 

την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, και 

το 1983 κατορθώνει να αναδειχθεί 

πρώτη δύναμη στην Ευρώπη. 

Παράλληλα με τις εμπορικές του 

δραστηριότητες, ο Νικόλαος Παπα-

γεωργίου αποφάσισε να επενδύσει 

στο χρηματιστήριο. Η κίνηση αυτή 

αποδείχτηκε επικερδής, χάρη στις 

επιτυχημένες επιλογές του που -σύμ-

φωνα με τον ίδιο- βασίστηκαν στην 

επιχειρηματική αντίληψη και στο έν-

στικτό του. Παρά τα σημαντικά κέρδη, 

παρέμεινε ένας συνετός επενδυτής, 

τηρώντας το μέτρο που τον συνόδευε 

σε κάθε πτυχή της ζωής του.  

Εξάλλου, ο σωστός και μακρόχρονος 

προγραμματισμός ήταν το «μυστικό 

της επιτυχίας» του, όπως αποκάλυψε, 

κάνοντας τον απολογισμό του, αρκετά 

χρόνια αργότερα. Οι αρετές που τον 

συντρόφευσαν και στάθηκαν καθορι-

στικές στην επιχειρηματική του πορεία 

ήταν, όπως τις είχε σταχυολογήσει ο 

ίδιος: εργατικότητα, υπευθυνότητα, 

συνέπεια, οργανωτικό πνεύμα, απο-

φασιστικότητα και πειθαρχημένη, ως 

κάποιο σημείο, ζωή. «Αυτά είναι τα χα-

ρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας 

επιχειρηματίας», είχε πει.

Ως επιχειρηματίας άφησε τη σφρα-

γίδα του με τη σπουδαία δράση του 

και με σύμμαχο πάντα τη διακριτικό-

τητα και την ευγένεια.

γουναρικών. Το 1972 οι αδελφοί Πα-

παγεωργίου ανήγειραν πολυδύναμο 

εργοστάσιο στη Σιάτιστα. Εγκατέστη-

σαν στη Φρανκφούρτη το κέντρο 

διάθεσης των προϊόντων τους στην 

Ευρώπη, διατηρώντας την εμπορική 

έδρα των επιχειρήσεών τους στη Σι-

άτιστα. 

Επί τρεις δεκαετίες, ’70, ’80 και ’90, 

η εταιρεία βρισκόταν στην κορυφή 

του κλάδου παραγωγής και εμπορί-

ας γουναρικών παγκοσμίως και το 

Τελικά έμεινα στην Ελλάδα και έπιασα δουλειά σε μια βιοτεχνία γούνας στη 
Σιάτιστα, για να ζήσω τη μάνα και τα αδέλφια μου. Είναι από τις αποφάσεις 
που αλλάζουν τα πάντα και αποδεικνύονται άλλες φορές ολέθριες και άλλες 
φορές λυτρωτικές για το μέλλον πολλών ανθρώπων.

2

5

3
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Το μεγαλειώδες όραμα, το «χρέος» 
και η σύσταση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

Το μεγαλείο της ψυχής τους είχε 

ωθήσει τα δυο αδέλφια να προχω-

ρήσουν σε δωρεές εκατοντάδων 

εκατομμυρίων, πριν ακόμη οραματι-

στούν την ίδρυση του Νοσοκομείου 

Παπαγεωργίου και συστήσουν το 

ομώνυμο Ίδρυμα για τις ανάγκες του.  

Ήταν καλοκαίρι του 1989 όταν απο-

φάσισαν να δωρίσουν  στο Ελληνικό 

Κράτος 30 εκατομμύρια δολάρια, 

ποσό τεράστιο για την εποχή, για 

την ανέγερση ενός πλήρους νοσο-

κομείου στις υποβαθμισμένες τότε 

δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. 

Ο ακέραιος χαρακτήρας του και η 

διάθεσή προσφοράς του Νικολάου 

Παπαγεωργίου αποτυπώθηκαν στα 

λόγια του. Όταν του ζητήθηκε να αιτι-

ολογήσει την πρόθεση δωρεάς, είπε 

ότι τα δυο αδέλφια θέλουν να αντα-

ποδώσουν το χρέος τους στους ερ-

γαζόμενους οι οποίοι τους ανέδειξαν 

στην κορυφή του «επιχειρείν». 

Σεμνός και φειδωλός στα λόγια του, 

ο Νικόλαος Παπαγεωργίου εξέφραζε 

τη βαθιά του επιθυμία να προσφέρει 

στον τόπο του με αγάπη ένα έργο που 

θα ωφελούσε τους συνανθρώπους 

του. Εξάλλου, θεωρούσε ότι ανήκε 

σε μια πατρίδα με την οποία όφειλε 

να μοιράζεται την επιτυχία του. 

Έτσι, το 1990, με αρχικό σκοπό την 

ανέγερση, τον εξοπλισμό και τη λει-

τουργία του Νοσοκομείου, μαζί με 

τον αδελφό του Λεωνίδα σύστησαν 

το Ίδρυμα Παπαγεωργίου.

«Προχωρήστε. Και αν θέλετε να το 

δείτε, χτίστε το μόνοι σας», είχε πει ο 

τότε Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης στον Νικόλαο Παπα-

γεωργίου, όταν του παρουσίασε τα 

σχέδιά του. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

εξασφάλισε πρωτόγνωρες διαδικασί-

ες για την ταχεία αδειοδότηση, ανέ-

γερση και προμήθεια εξοπλισμού. 

Στη σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, 

που υπεγράφη το 1991, προβλεπόταν 

ότι, αν το Δημόσιο δεν απαντά σε κά-

ποιο αίτημα σε χρονικό διάστημα ενός 

Το μεγαλύτερο όνειρό του, αλλά και αυτό με το 
οποίο μεταγενέστερα ταυτίστηκε το όνομά του 
στην κοινωνία, είναι το Νοσοκομείο Παπαγεωρ-
γίου. Το όραμα του Νικόλαου Παπαγεωργίου και 
του αδελφού του Λεωνίδα ήταν να κατασκευαστεί 
ένα νοσοκομείο υψηλών προδιαγραφών και πρό-
τυπο στο είδος του.

1: Το Ίδρυμα Παπαγεωργίου συστάθηκε το 
1990 και εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους

2: Εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας 
«ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» και του Ιδρύματος Πα-
παγεωργίου υπογράφουν το πρωτόκολλο 
για την κατασκευή των κτιριακών εγκατα-
στάσεων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 
στις 8 Ιουλίου 1993

3: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον 
Νικόλαο και τον Λεωνίδα Παπαγεωργίου 
στην τελετή θεμελίωσης του Νοσοκομείου 
Παπαγεωργίου, τον Σεπτέμβριο του 1993 

4: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου χαρακτηρί-
ζεται «άξιος της Πατρίδας» από τον τότε 
Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 
τον Σεπτέμβριο του 1990

1
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Το μεγαλειώδες όραμα, το «χρέος» 
και η σύσταση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου

μηνός, τότε θεωρείται αυτοδικαίως 

πως το αίτημα έχει εγκριθεί. 

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου δεν έμει-

νε στη γενναία του δωρεά. Ανέλαβε 

την ευθύνη και ενεπλάκη προσωπικά 

στην υλοποίηση του οράματος, βά-

ζοντάς τα με τις παθογένειες και τις 

πεπερασμένες δυνατότητες των δη-

μόσιων ταμείων.

Παράλληλα, μέσω του Ιδρύματος 

Παπαγεωργίου ξεκινά ένα μεγαλειώ-

δες έργο κοινωνικής προσφοράς σε 

τομείς όπως η εκπαίδευση, η επιστή-

μη, ο πολιτισμός και οι τέχνες. 

«Ήταν χρέος μας αυτό το Νοσοκο-

μείο», είχε πει ο Νικόλαος Παπαγεωρ-

γίου. Μιλούσε σαν να ήταν παιδί του, 

αναφερόμενος αρχικά στο όραμα και 

μετέπειτα το πολύτιμο έργο του. 

Σταθμός ορόσημο στην υλοποίηση 

του οράματος για τη δημιουργία ενός 

πρότυπου Νοσοκομείου, που θα μπο-

ρούσε να συναγωνιστεί εκείνα του 

εξωτερικού, ήταν η υπογραφή πρωτο-

κόλλου εγκατάστασης της αναδόχου 

εταιρείας «Μηχανική Α.Ε.». Ο χρόνος 

ολοκλήρωσης του έργου προβλεπό-

ταν  ύστερα από 29 μήνες. Η εκπόνη-

ση των μελετών έγινε από την ομάδα 

των τεχνοκρατών, μετά από ενδελεχή 

σχεδιασμό και επιτόπια έρευνα στο 

εξωτερικό, ενώ σημαντικό ρόλο είχε 

αναλάβει ο  αρχιτέκτονας μηχανικός 

Βασίλης Παπάς, στενός συνεργάτης 

του Νικoλάου Παπαγεωργίου και με-

τέπειτα Πρόεδρος του Νοσοκομείου. 

Η τελετή θεμελίωσης του Νοσοκο-

μείου Παπαγεωργίου πραγματοποι-

ήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου  1993, 

παρουσία του τότε πρωθυπουργού 

Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Η καταγωγή μου είναι από τη Σιάτιστα. Ο κόσμος εκεί ήταν φτωχός, 
σκληρός, αλλά και πολυταξιδεμένος. Όταν επέστρεφαν, «ακουμπούσαν» 
τις περιουσίες τους για το κοινό καλό. Από εκεί εμπνεύστηκα και εγώ.

2
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Τα εμπόδια που διαδέχονται τη θεμελίωση 
και η ολοκλήρωση σε χρόνο ρεκόρ

Για την κατασκευή του χρησιμοποιή-

θηκαν, κατά το δυνατόν, υλικά «φιλι-

κά προς το περιβάλλον» που συμβάλ-

λουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ήταν το πρώτο Νοσοκομείο στην 

Ελλάδα που σχεδιάστηκε και κατα-

σκευάστηκε σύμφωνα με τις αρχές 

της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 

μόλις τέσσερα χρόνια (1993-1997), 

διάστημα ρεκόρ για τα ελληνικά δε-

δομένα, και εξοπλίστηκε τεχνολογι-

κά με ό,τι πιο σύγχρονο.

Η τεράστια περιπέτεια όμως που 

περίμενε τους Δωρητές και το Ίδρυ-

μα Παπαγεωργίου ήταν χαρακτη-

ριστική για τα δεινά της χώρας και 

το πολιτικό της σύστημα. Το «έργο 

πνοής» μετατράπηκε σε αντικείμενο 

καταγγελιών, εισαγγελικών ερευ-

νών, ελέγχων, συζητήσεων και οι-

κονομικών, πολιτικών, κομματικών, 

συντεχνιακών συγκρούσεων. Ξε-

κίνησε ένας πρωτοφανής πόλεμος 

σε βάρος του Νοσοκομείου από 

συμφέροντα που δεν το ήθελαν και 

από το Δημόσιο. Το Ίδρυμα Παπα-

γεωργίου κατηγορήθηκε ότι δεν 

είχε καταβάλει το ποσό που υπο-

σχέθηκε, ωστόσο δικαιώθηκε στα 

Δικαστήρια. 

Ο ορισμός του Διοικητικού Συμ-

βουλίου πραγματοποιήθηκε στις 8 

Σεπτεμβρίου του 1997, με τον Νικό-

λαο Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει 

καθήκοντα Προέδρου του ΔΣ.

Σε ένα άσχημο παιχνίδι της μοίρας, 

άνοιξε τις πύλες του τον Δεκέμβριο 

του 1997, για να υποδεχθεί τις σο-

ρούς των 74 θυμάτων της αεροπο-

ρικής τραγωδίας με το αεροσκάφος 

Γιάκοβλεφ, που συνετρίβη στα Πιέ-

ρια Όρη. Μεταξύ των θυμάτων ήταν 

και 23 τεχνικοί της εταιρείας «Μηχα-

νική», οι οποίοι είχαν εργαστεί για 

την κατασκευή του.

Πολιτικά πρόσωπα και συμφέροντα 

συνέχισαν τον «βρώμικο» πόλεμο 

κατά του Ιδρύματος Παπαγεωργίου 

και των Δωρητών, με τη διαμάχη να 

φτάνει στη Βουλή. Οι πόρτες του Νο-

σοκομείου έκλεισαν για δυο χρόνια, 

Ο σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή ενός 
Νοσοκομείου δυναμικότητας 735 κλινών, με 
τμήματα διάγνωσης και θεραπείας, χώρους δι-
δασκαλίας και εξυπηρέτησης των φοιτητών, σε 
επιφάνεια 150 στρεμμάτων οικοπέδου και μικτή 
δομημένη επιφάνεια 74.500 τ.μ. 

1
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Τα εμπόδια που διαδέχονται τη θεμελίωση 
και η ολοκλήρωση σε χρόνο ρεκόρ

λόγω προβλημάτων με το νομικό κα-

θεστώς λειτουργίας του. 

Τον Μάιο του 1998 ψηφίζεται από τη 

Διαρκή Επιτροπή Κοινοβουλευτικών 

Υποθέσεων της Βουλής η τροποποι-

ημένη σύμβαση λειτουργίας του Νο-

σοκομείου.

Στο μεταξύ, το 1998 έρχεται η πα-

νηγυρική δικαίωση που έβαλε τέλος 

στην όποια αμφισβήτηση των αγνών 

προθέσεων των Δωρητών. Μετά την 

ανακοίνωση της απόφασης, δεκά-

δες φίλοι των αδελφών Παπαγεωρ-

γίου, που βρέθηκαν στο Δικαστικό 

Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πανηγύρι-

ζαν στους διαδρόμους φωνάζοντας 

συνθήματα υπέρ των δύο Ευεργε-

τών.

Η οικογένεια Παπαγεωργίου με το 

πείσμα της και τη στήριξη των πολι-

τών της Θεσσαλονίκης, της Σιάτιστας 

και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας, 

είχε καταφέρει να ξεπεράσει τις δυ-

σκολίες. Οι ανυπόστατες κατηγορί-

ες αντιμετωπίστηκαν και τα εμπόδια 

υπερπηδήθηκαν. Αφού βρέθηκε 

λύση, το Νοσοκομείο ξεκίνησε να λει-

τουργεί τον Αύγουστο του 1999, απο-

τελώντας τη «ναυαρχίδα» του Εθνι-

κού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια 

Ελλάδα. Ακριβώς όπως το είχαν ορα-

ματιστεί οι αδελφοί Παπαγεωργίου.

1: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με την ομάδα 
τεχνοκρατών ξεναγούν τον Υφυπουργό 
Υγείας Νίκο Φαρμάκη στο εργοτάξιο του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στις 27 
Ιανουαρίου 1995

2: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε πρώι-
μο στάδιο της ανέγερσής του, το 1995

3: Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε με εν-
θουσιασμό την απόφαση του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 12 
Μαρτίου 1998, που δικαίωνε τον αγώνα για 
τη λειτουργία του Νοσοκομείου 

4: Το πρώτο Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στις 8 Σε-
πτεμβρίου 1997 

Το Ίδρυμα με τους συνεργάτες του δουλέψανε σκληρά, αντιμετωπίσανε όλες 
τις αντιξοότητες, σε έναν σκληρό και αδυσώπητο αγώνα. Σήμερα η δικαίωσή 
τους είναι αποδεκτή από φίλους και αντιπάλους, αλλά κυρίως από τον ανώ-
νυμο πολίτη που δέχεται τις υπηρεσίες του.

2

3

4



XPEOΣ ZΩHΣ 
10

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου:  
Ένα Νοσοκομείο δίπλα στον άνθρωπο 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο 

Νικόλαος Παπαγεωργίου αφοσιώ-

θηκε αποκλειστικά στο Νοσοκομείο. 

Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Δι-

οικητικού Συμβουλίου έως το 2009 

και στη συνέχεια Μέλος και Επίτιμος 

Πρόεδρος. Από το 2009 και έπειτα 

διετέλεσε Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Παπαγεωργίου.

Το Νοσοκομείο, πριν αλλά και μετά 

την έναρξη της λειτουργίας του, 

βρέθηκε στο επίκεντρο των επισκέ-

ψεων των Πρωθυπουργών εκείνης 

της εποχής. Τον Σεπτέμβριο του 

1997, όταν ακόμη το Νοσοκομείο 

βαλλόταν αδίκως, τις εγκαταστάσεις 

του είχε επισκεφθεί ο τότε Πρωθυ-

πουργός Κώστας Σημίτης, δηλώνο-

ντας ότι πρώτιστη υποχρέωση της 

κυβέρνησης ήταν να βοηθήσει τη 

λειτουργία του.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2005, όταν ο 

τέως Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 

Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοση-

λευτικό ίδρυμα, δήλωσε εντυπωσια-

σμένος και εξέφρασε την απόλυτη 

ικανοποίησή του και τη μεγάλη του 

χαρά για την κατάσταση που είχε δι-

απιστώσει, ιδίοις όμμασι. 

Δεν είναι τυχαίο ότι δεκαπέντε χρόνια 

αργότερα, τον Νοέμβριο του 2020,  ο 

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης, επισκεπτόμενος το Νοσοκο-

μείο, μίλησε για την πιο εμβληματική 

δωρεά, για μια σημαντικότατη πα-

ρακαταθήκη για το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας και για ένα Νοσοκομείο από 

τα κορυφαία της Ελλάδας. Παράλλη-

λα, είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» και 

πάλι στην οικογένεια Παπαγεωργίου 

για ό,τι έχει κάνει για την πατρίδα. 

Η πορεία του Νοσοκομείου Παπαγε-

ωργίου δείχνει ότι εξελίσσεται διαρ-

κώς. Με φάρο τις αξίες που κληροδό-

τησε η οικογένεια Παπαγεωργίου, οι 

άνθρωποί του αγωνίζονται συνεχώς 

για το καλύτερο, με αφοσίωση στον 

πάσχοντα συνάνθρωπο. Η οργάνω-

ση, η συνεργασία και το συλλογικό 

πνεύμα συμβάλλουν στην ανοδική 

πορεία που διαγράφει, αποτελώντας 

παράδειγμα για την παροχή υψηλής 

Η έναρξη της λειτουργίας του Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου σηματοδότησε και την απαρχή της 
προσφοράς του σε κάθε άνθρωπο που το έχει 
ανάγκη, εμμένοντας πιστά στο όραμα των Δωρη-
τών του, τον στόχο και την αποστολή του.

1: Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Παπα-
γεωργίου του Παναγιώτη Αγγελόπου-
λου, μεγάλου εθνικού Ευεργέτη και 
επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ, στις 16 
Ιουνίου 1998 

2: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με τον 
τέως Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, 
κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκο-
μείο Παπαγεωργίου, στις 6 Σεπτεμβρί-
ου 1997

3:  Ο Πρόεδρος του Νοσοκομείου Πα-
παγεωργίου Νικόλαος Παπαγεωργίου 
απευθυνόμενος στο προσωπικό, κατά 
τα εγκαίνια της Β’ Πανεπιστημιακής 
Κλινικής Χειρουργικής Παίδων, στις 
30 Απριλίου 2004

4: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με τον 
τέως Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο 
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στις 12 
Δεκεμβρίου 2005

1
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Νοσοκομείο Παπαγεωργίου:  
Ένα Νοσοκομείο δίπλα στον άνθρωπο 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Τη βα-

σικότερη παράμετρο στην πορεία του 

συνιστά το ανθρώπινο δυναμικό, το 

οποίο καταβάλλει υπέρμετρες προ-

σπάθειες για τη συνέχιση της απρό-

σκοπτης λειτουργίας του. 

Το Νοσοκομείο λειτουργεί ως Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ),  

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργεί-

ου Υγείας και διοικείται από επταμε-

λές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Ίδρυ-

μα Παπαγεωργίου συμμετέχει στο 

Συμβούλιο με τρία μέλη και στηρίζει 

αδιάλειπτα το Νοσοκομείο, παρέχο-

ντας οικονομική βοήθεια, αναλαμ-

βάνοντας την κάλυψη της νοσηλείας 

άπορων ασθενών, χρηματοδοτώντας 

την κλινική έρευνα και ανανεώνοντας 

τον εξοπλισμό του. 

Το εξειδικευμένο επιστημονικό προ-

σωπικό, οι υλικοτεχνικές υποδομές 

και η ψηφιακή αναβάθμιση, το καθι-

στούν πρότυπο. Διαθέτει 734 ενερ-

γείς κλίνες, η πληρότητα κυμαίνεται 

σε υψηλά ποσοστά και οι νοσηλευ-

θέντες ανέρχονται σε δεκάδες χιλιά-

δες ετησίως.

Από την πρόσληψη των 145 πρώτων 

εργαζομένων, το 1999, έως και την 

πρωτοφανή υγειονομική κρίση λόγω 

της Covid-19 το 2020, ανταποκρίνε-

ται με τον βέλτιστο τρόπο στις επιτα-

γές της εκάστοτε περιόδου. 

Προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση 

των παροχών  και η υλοποίηση έρ-

γων αναβάθμισης των υπηρεσιών 

του προς όφελος των ασθενών. Σε 

επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών, εφαρ-

μόζει πρωτοποριακές μεθόδους και 

συναγωνίζεται επάξια νοσηλευτικά 

ιδρύματα του εξωτερικού. Παράλλη-

λα, η πετυχημένη πορεία του «σφρα-

γίζεται» τόσο από τα βραβεία και τις 

διακρίσεις που έχει αποσπάσει όσο 

και από τη συμμετοχή του σε καινο-

τόμα ερευνητικά προγράμματα και 

έργα διεθνούς βεληνεκούς. 

Στα 23 χρόνια λειτουργίας του, το 

Νοσοκομείο δεν διαπρέπει μόνο στο 

επιστημονικό πεδίο και την παροχή 

ολοκληρωμένης φροντίδας, αλλά 

έχει αποκτήσει και κοινωνικά «αντα-

νακλαστικά», με την έναρξη λειτουρ-

γίας του Συλλόγου Φίλων του Νο-

σοκομείου, «Η Αντηρίδα», το 2011. 

Οι εθελοντές του στέκονται δίπλα 

σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και 

στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο τη 

λειτουργία του Νοσοκομείου. 

Για το μέλλον είμαι αισιόδοξος. Έχω εμπιστοσύνη στους διαδόχους, τους 
συνεργάτες τους και τους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο.

2 3
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Μια αδιάκοπη αλυσίδα αγάπης   
και κοινωνικής προσφοράς 

Η φιλανθρωπική και κοινωνική δρά-

ση τους περιλάμβανε αμέτρητους 

σταθμούς. Σημαντικό δείγμα της 

κοινωνικής τους προσφοράς υπήρ-

ξε το Γυμνάσιο - Λύκειο «Γεώργιος 

Παπαγεωργίου», στη Σιάτιστα. Ένα 

σύγχρονο διδακτήριο, που δημι-

ουργήθηκε το 1986. Περιλαμβάνει 

μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων, είκο-

σι οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, δυο 

εργαστήρια φυσικής, δυο αίθουσες 

βιβλιοθηκών, γραφεία και βοηθητι-

κούς χώρους. Τη συνεχή στήριξη 

και συντήρησή του έχει αναλάβει, 

από ιδρύσεώς του, το Ίδρυμα Παπα-

γεωργίου.

Η οικογένεια διατηρούσε ανέκαθεν 

ισχυρούς δεσμούς με την ορθοδο-

ξία. Το 1995 το Ίδρυμα ανέλαβε την 

ανάπλαση και διαμόρφωση του πε-

ριβάλλοντος χώρου του Ιερού Μη-

τροπολιτικού Ναού Αγίου Δημητρίου 

Σιατίστης. Το 1999 ο Ναός απέκτη-

σε την αίθουσα «Αλεξάνδρα Παπα-

γεωργίου», άλλη μία ευεργεσία της 

οικογένειας Παπαγεωργίου. Ο χώ-

ρος χρησιμοποιείται για την εξυπη-

ρέτηση αναγκών του πνευματικού, 

ιεραποστολικού και φιλανθρωπικού 

έργου του Ιερού Ναού και της Ιεράς 

Μητρόπολης Σισανίου και Σιατίστης. 

Με δωρεά ανακατασκευάστηκε και 

ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία, 

επίσης στη Σιάτιστα. 

Εξάλλου, ο Νικόλαος Παπαγεωργί-

ου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της 

ζωής του στη Σιάτιστα, μετατρέπο-

ντας τον πόθο του για προσφορά σε 

πράξη. «Πάντρεψε» την ιδιωτική πρω-

τοβουλία, την εθνική συνείδηση και 

την ανιδιοτελή προσφορά προς την 

πατρίδα, καταφέρνοντας να αφήσει 

το αποτύπωμά του, μέσα από έργα 

που ωφέλησαν και συνεχίζουν να 

ωφελούν τους συνανθρώπους του. 

Η Σιάτιστα, ταυτισμένη με τη λέξη «ευεργετι-
σμός», ξεχώρισε για την άνθηση αλλά και την 
προσφορά στο πεδίο των γραμμάτων, των τε-
χνών και του εμπορίου. Άξιοι συνεχιστές της πα-
ράδοσης, οι αδελφοί Παπαγεωργίου διέθεσαν 
την περιουσία που με μόχθο απέκτησαν, με σε-
μνότητα, χωρίς ίχνος αλαζονείας, και πάντα με 
επίκεντρο τον συνάνθρωπο.

1: Ο προαύλιος χώρος του Ιερού 
Ναού Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, 
την ανάπλαση του οποίου ανέλαβε 
το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

2: Το Γυμνάσιο-Λύκειο «Γεώργιος 
Παπαγεωργίου», δωρεά του Ιδρύμα-
τος Παπαγεωργίου

3: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου κατά 
τη θεμελίωση της Στέγης Φροντίδας 
Ατόμων Τρίτης Ηλικίας «Εστία Παπα-
γεωργίου» στον Εύοσμο, δωρεά του 
Ιδρύματος Παπαγεωργίου, στις 20 
Οκτωβρίου 2006

1 2
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Μια αδιάκοπη αλυσίδα αγάπης   
και κοινωνικής προσφοράς 

Η αστείρευτη αγάπη για τη γενέθλια 

πόλη του και το αμείωτο ενδιαφέ-

ρον του για τα κοινά, τον κράτησαν 

δραστήριο στην ευρύτερη περιοχή 

της Σιάτιστας, όπου προσέφερε όχι 

μόνο ως Δωρητής και Ευεργέτης, 

αλλά και ως Δημοτικός Σύμβουλος 

του Δήμου Σιάτιστας.

Όπως για τη γενέτειρα πόλη και τους 

συνεργάτες του, έτσι και για τους 

εργαζόμενους στο Νοσοκομείο, ο 

Νικόλαος Παπαγεωργίου έτρεφε 

ένα άσβεστο ενδιαφέρον. Χαρα-

κτηριστική είναι η πρωτοβουλία του 

Ιδρύματος Παπαγεωργίου να καλύ-

ψει τη δαπάνη ύψους 500.000 ευρώ 

για τον σχεδιασμό, την ανέγερση και 

τον εξοπλισμό του Βρεφονηπιακού 

Σταθμού για τα παιδιά των εργαζο-

μένων, στον υπαίθριο χώρο του Νο-

σοκομείου.

Προς τιμήν της μνήμης της Άννας 

Παπαγεωργίου, συζύγου του Νι-

κολάου, το Ίδρυμα Παπαγεωργίου 

διέθεσε το 2020 ένα ποσό για την 

αποπεράτωση ενός υπερσύγχρονου 

βιοκλιματικού κτηρίου, πρότυπου τε-

χνολογικής καινοτομίας και περιβαλ-

λοντικής υπευθυνότητας. Το κτήριο 

«Anna Papageorgiou STEM Center» 

βρίσκεται στο campus του Κολλεγί-

ου Ανατόλια και είναι αφιερωμένο 

στην εκμάθηση της επιστήμης, της 

τεχνολογίας, της μηχανικής, των τε-

χνών και των μαθηματικών.

Η παιδεία και η πνευματική καλλι-

έργεια αποτελούσαν προτεραιότητα 

αλλά και συνώνυμο για τον Νικόλαο 

Παπαγεωργίου. Μέσω του Ιδρύμα-

τος Παπαγεωργίου, από το 2008, 

θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υπο-

τροφιών «Άννα Παπαγεωργίου», 

στο Κολλέγιο Ανατόλια. Οι υποτρο-

φίες απευθύνονται σε μαθητές/

τριες της Θεσσαλονίκης και σε παι-

διά εργαζομένων του Νοσοκομεί-

ου Παπαγεωργίου και αφορούν τη 

φοίτηση από τις πρώτες τάξεις του 

Γυμνασίου έως και την αποφοίτησή 

τους από το Κολλέγιο. Από το 2020 

ο θεσμός επεκτάθηκε σε χορηγία 

μίας πλήρους υποτροφίας φοίτησης 

στο Κολλέγιο Ανατόλια με διαμονή 

σε οικοτροφείο για απόφοιτο/η - μα-

θητή/τρια Λυκείου μόνιμου κατοί-

κου Σιάτιστας. 

Με τη μέριμνα του Νικολάου Παπα-

γεωργίου, υποτροφίες χορηγούνται 

και σε οικονομικά αδύναμους μαθη-

τές του Δήμου Βοΐου, για να ανταπε-

ξέλθουν στα έξοδα των πανεπιστη-

μιακών τους σπουδών. 

Στον δρόμο που άνοιξε ο Μεγάλος 

Ευεργέτης, το Ίδρυμα Παπαγεωρ-

γίου στέκεται δίπλα και στην τρίτη 

ηλικία. Σε συνεργασία με την Ιερά 

Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρου-

πόλεως και τον Σεβασμιώτατο κ.κ. 

Βαρνάβα, χρηματοδότησε τις με-

λέτες για τη δημιουργία μονάδων 

για ηλικιωμένους, της «Εστίας Πα-

παγεωργίου» στον Εύοσμο και της 

«Φροντίδας Παπαγεωργίου» στο 

Φίλυρο.

Έχοντας αποκτήσει μια καλή οικονομική κατάσταση, και κυρίως διαπνεόμε-
νοι από κοινωνική ευαισθησία, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να διαθέσουμε 
μέρος των χρημάτων σε κοινωνικούς σκοπούς.

3
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Ανώτατες τιμητικές διακρίσεις    
για την προσφορά στον άνθρωπο και την πατρίδα 

«Δεν ήθελε το παραπανίσιο», «είχε 

μέτρο σε κάθε τι», λένε όσοι τον 

γνώριζαν και συνεργάστηκαν στενά 

μαζί του. Παρά την οικονομική του 

ευρωστία, ζούσε με το όραμα της 

προσφοράς, μοιράστηκε αφιλοκερ-

δώς και προσέφερε αμύθητα ποσά 

στο κοινωνικό σύνολο. Ως ένδειξη 

της αναγνώρισης του έργου του, του 

ήθους, της συνέπειας των λόγων και 

των έργων του τιμήθηκε με μέγιστες 

διακρίσεις από την Πολιτεία, την Εκ-

κλησία και άλλους φορείς, οι οποίες 

αντανακλούν τη σπουδαιότητα του 

φιλανθρωπικού και επιχειρηματικού 

έργου, τόσο του ίδιου του Νικολάου 

Παπαγεωργίου όσο και των αδελ-

φών του αλλά και του Ιδρύματος Πα-

παγεωργίου.  

Για την απόφαση της δωρεάς αλλά 

και την υλοποίηση της ανέγερσης 

του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 

οι δύο Δωρητές ανακηρύχθηκαν το 

1990 από τον Πρωθυπουργό της 

Ελλάδας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 

σύγχρονοι Εθνικοί Ευεργέτες και 

άξιοι της Πατρίδας. Ένας τίτλος που 

λίγοι Έλληνες έχουν την τιμή να φέ-

ρουν.

Το 2012 ο Νικόλαος Παπαγεωργίου 

έλαβε το Πατριαρχικό Οφφίκιο του 

Άρχοντα Ρεφερενδαρίου της Αγίας 

του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. 

Τον τιμητικό τίτλο, που απονέμεται 

σε εξέχουσες προσωπικότητες για 

το έργο και την προσφορά τους, του 

απένειμε ο Παναγιώτατος Οικουμενι-

κός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. 

Οι αδελφοί Παπαγεωργίου τιμήθη-

καν και από τη γενέτειρά τους. Από 

το Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και Λύ-

κειο, από το Εκκλησιαστικό Συμβού-

λιο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου 

και από το Δημοτικό Συμβούλιο της 

Σιάτιστας, ανακηρύχθηκαν Μεγάλοι 

Ευεργέτες και τους απονεμήθηκε το 

Χρυσό Μετάλλιο της πόλης. 

Τη διαχρονική πολυετή προσφορά 

τους τούς τίμησε και ο Μακαριώ-

τατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 

πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, απονέ-

μοντάς τους το Μετάλλιο Πρώτης 

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου πορεύτηκε με την 
αξιοθαύμαστη ταπεινότητα που τον χαρακτήρι-
ζε, αφοσιωμένος στις αρχές και τις αξίες για 
την πρόοδο και την ευημερία του τόπου. 

1: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου λαμβάνει 
το Πατριαρχικό Οφφίκιο του Άρχοντα 
Ρεφερενδαρίου της Εκκλησίας, από τον 
Παναγιώτατο Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, 
στις 26 Οκτωβρίου 2012

2: Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου με τα εγγόνια 
του Νίκο, Ηλέκτρα, Άννα - Μαρία, Παναγιώ-
τη και Νικόλα, τον Ιανουάριο του 2020

3:  Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου κατά τη βρά-
βευσή του με το Μετάλλιο Πρώτης Τάξεως, 
από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος Ιερώνυμο Β΄, στις 27 Ιουνίου 2009

4: Ο Νίκος Παπαγεωργίου με τους γιους του 
Μάρκο και Γιώργο και τις συζύγους τους 
Ζωή Ψαρρά και Αλεξάνδρα Μποΐτση, στην 
εκδήλωση του Ιδρύματος Παπαγεωργίου για 
τα 20 χρόνια λειτουργίας του Νοσοκομείου, 
τον Απρίλιο του 2019

5: Η Ακαδημία Αθηνών απένειμε το αργυρούν 
μετάλλιο τιμής στους Νικόλαο και Λεωνίδα 
Παπαγεωργίου, τον Δεκέμβριο του 1990

1
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Ανώτατες τιμητικές διακρίσεις    
για την προσφορά στον άνθρωπο και την πατρίδα 

Τάξεως, για την πρωτοβουλία να 

χρηματοδοτήσουν τις μελέτες για 

την υλοποίηση της «Εστίας Παπαγε-

ωργίου» και της «Φροντίδας Παπα-

γεωργίου». 

Οι δύο εθνικοί ευεργέτες βραβεύ-

θηκαν, επίσης, από την Ακαδημία 

Αθηνών με την απονομή μεταλλίου 

τιμής, ως ένδειξη σεβασμού και ευ-

γνωμοσύνης για την κοινωνική τους 

αλληλεγγύη.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύν-

δεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-

δος αναγνώρισαν το επιχειρηματικό 

έργο των αδελφών Παπαγεωργίου, 

απονέμοντάς τους τιμητικό βραβείο. 

Ως αναγνώριση του έργου τους τι-

μήθηκαν και βραβεύθηκαν, ακόμη, 

από τη Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική 

Αδελφότητα, τον Ροταριανό Όμιλο 

Θεσσαλονίκης, την Ομοσπονδία 

Δυτικομακεδονικών Σωματείων, τον 

Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Σύλλογο 

Σιατιστέων Αθηνών – Πειραιώς, το 

Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης, 

τον Σύνδεσμο Ελληνοαμερικανικής 

φιλίας και την πολιτιστική εταιρεία 

«Μακεδνός».

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου βραβεύ-

τηκε για την προσφορά του στο «ηθι-

κό επιχειρείν» από το Διεθνές Εμπο-

ρικό Επιμελητήριο (ICC HELLAS), με 

το βραβείο «Business For Peace». 

Ήταν η πρώτη φορά που η συγκε-

κριμένη διάκριση αποδόθηκε σε 

Έλληνα επιχειρηματία και την εκδή-

λωση απονομής τίμησαν με την πα-

ρουσία τους οι τότε Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, 

Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Viviane 

Reding και Προέδρος της Βουλής 

Ευάγγελος Μεϊμαράκης. 

Όπως απέδειξε εξάλλου με τη στάση 

ζωής του ο Νικόλαος Παπαγεωργί-

ου, η οικονομική επιφάνεια αποκτά 

νόημα μόνο όταν υπηρετεί τον άν-

θρωπο και πολύτιμες αξίες, όπως η 

ίδια η ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν 

έφυγε από τη ζωή, στις 16 Ιουλίου 

2022, σε ηλικία 92 ετών, τον συνό-

δευσαν οι ευχές ενός ολόκληρου 

λαού. Ήταν ίσως η στιγμή που έλαβε 

την κορυφαία διάκριση όλων, αυτή 

που τον κατατάσσει αιωνίως στη 

συλλογική μνήμη και την καρδιά  των 

συνανθρώπων του.

Νιώθω δικαιωμένος και τυχερός, γιατί έχω εκπληρώσει όλους τους 
στόχους μου, επαγγελματικούς και κοινωνικής προσφοράς.

2
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Εάν υπάρχει ένας μόνο όρος που 
περιγράφει την πολυετή διαδρομή του 
Νικόλαου Παπαγεωργίου, δεν είναι άλλος 
από τη λέξη “προσφορά”. Σκύβω, λοιπόν, 
το κεφάλι μπροστά σε έναν μεγάλο Έλληνα.

---------------------------------------------
Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
(Ιούλιος 2022)

Νιώθαμε τον σεβασμό των 
ανθρώπων γύρω μας προς 
το πρόσωπό του. Ανθρώπων 
καθημερινών οι οποίοι τον 
ευχαριστούσαν για χίλια 
δυο πράγματα που πολλές 
φορές δεν γνωρίζαμε 
κιόλας και μερικές φορές 
αγνώστων. Είμαστε 
τυχεροί που δουλέψαμε 
μαζί του και μας έμαθε το 
σημαντικότερο: να είμαστε 
Άνθρωποι.

---------------------------------------------
Ζωή Ψαρρά-Παπαγεωργίου, 
Εκπρόσωπος Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου (Ιούλιος 2022)

Πολλές φορές έχω πει 
“μπράβο” στον αδελφό 
μου Νίκο, γιατί αυτός 
είναι μπροστά, αυτός 
αντιμετώπισε όλα τα 
προβλήματα, όλες τις 
αντιξοότητες όταν χτιζόταν 
το Νοσοκομείο. Πολλές 
φορές του είπα “χαίρομαι 
που έχεις τόση υπομονή”. 
Χαίρομαι γιατί μετά τις 
πρώτες πικρίες ήρθε η ώρα 
της ικανοποίησης.

---------------------------------------------
Λεωνίδας Παπαγεωργίου, 
αδελφός Νικολάου Παπαγεωργίου 
(Σεπτέμβριος 2004)

Με επισκέφτηκε στο Ιπποκράτειο ο Νίκος 
Παπαγεωργίου και μου είπε ότι πρόκειται να 
κάνει μία δωρεά στο χώρο της υγείας. Του 
απάντησα πως το ταμείο είναι απέναντι και 
θα δεχτεί την προσφορά. Τότε μου εξήγησε 
ότι πρόκειται για κάτι σημαντικότερο, την 
ανέγερση ενός Νοσοκομείου.

---------------------------------------------
Γιώργος Χριστόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ Ιδρύματος 
Παπαγεωργίου (Απρίλιος 2019)

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είχε έμφυτο το 
χαρακτηριστικό του χαρισματικού ηγέτη. 
Κατάφερε να φτάσει το Νοσοκομείο στην 
πρώτη θέση και να το κάνει υπόδειγμα.
---------------------------------------------
Γρηγόρης Σοφιαλίδης, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Οκτώβριος 2021)

H Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι υπερήφανη 
για το Νοσοκομείο που κατασκευάστηκε και 
λειτουργεί χάρη στη δωρεά των αδελφών 
Παπαγεωργίου.  Ευτύχημα αποτελεί το 
γεγονός ότι την ευεργετική παράδοση 
των δωρητών συνεχίζουν οι διάδοχοι της 
οικογένειας Παπαγεωργίου.

---------------------------------------------
Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας 
(Ιούλιος 2019)
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Ειδική έκδοση του 
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 

Προς τιμήν του Εθνικού Ευεργέτη και 
Δωρητή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου 
Νικολάου Παπαγεωργίου 

Τυπώθηκε τον Σεπτέμβριο 2022 

Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα περιοδικού 
«Χρέος Ζωής» του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Υπεύθυνος σύμφωνα με τον νόμο: 
Μιχαήλ Καραβιώτης, 
Πρόεδρος Δ.Σ. Νοσοκομείου 
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Η προσφορά μας στόχο είχε 
την εξόφληση ενός χρέους, 
μιας υποχρέωσης που είχαμε 
προς τον ανώνυμο Έλληνα 
εργαζόμενο. Αυτός ο οποίος 
ήταν ο κύριος συντελεστής 
της οικονομικής μας επιτυχί-
ας. Αυτός μόχθησε μαζί μας.

---------------------------------------------
Νικόλαος Παπαγεωργίου 


