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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η 3
η
 ΥΠΕ αποχαιρέτησε το δωρητή Νικόλαο Παπαγεωργίου.  

Στην τελευταία του κατοικία στην αγαπημένη του γενέτειρα, στη Σιάτιστα Κοζάνης, οδηγήθηκε τη 

Δευτέρα 18-07, ο Εθνικός ευεργέτης και δωρητής του φερώνυμου νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, 

Νικόλαος Παπαγεωργίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε 

παρουσία σύσσωμης της πολιτικής και της πολιτειακής εξουσίας και πλήθους κόσμου, ενώ παρέστη και 

ο ίδιος ο πρωθυπουργός με τη σύζυγο του. 

«Σκύβω το κεφάλι μπροστά σε έναν μεγάλο Έλληνα», ανέφερε, μεταξύ άλλων στον επικήδειο λόγο του 

ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,  προσθέτοντας πως ο Νικόλαος Παπαγεωργίου είχε μια «ακατάβλητη 

διάθεση να δίνει, χωρίς να περιμένει ότι θα λάβει».  

 «Ένας μεγάλος Έλληνας Ευεργέτης ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, δωρητής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, 

μας αποχαιρέτησε. Θα τον ευγνωμονούμε πάντα για την προσφορά του στην Υγεία. Συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του» έγραψε ο Υπουργός Υγείας, κ. Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του.   

«Ημέρα ανείπωτης θλίψης αποτελεί η σημερινή για το Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης και την 3
η
 ΥΠΕ 

όπου υπάγεται το νοσοκομείο» δήλωσε και ο Διοικητής της 3
ης

 Υγειονομικής Περιφερείας, που έκανε λόγο 

για μια σπουδαία προσωπικότητα, έναν φωτεινό άνθρωπο, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο που δε θα 

μπορούσε παρά να αποτελέσει παράδειγμα η κοινωνική του προσφορά για τις γενιές που θα έρθουν. «Η 

σκέψη μας είναι στην οικογένεια του εκλιπόντος», πρόσθεσε ο κ.  Παναγιώτης Μπογιατζίδης.  

«Οι κοινωνικές του ευαισθησίες τον ώθησαν πολύ πιο μακριά από την επιχειρηματική του δράση, στην 

ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο, η οποία δεν σταμάτησε ούτε στιγμή κατά την διάρκεια της ζωής 

του», ανέφερε η ανακοίνωση, με την οποία το ΔΣ και οι εργαζόμενοι του Γ. Ν. Παπαγεωργίου τον 

αποχαιρέτησαν.  

Ο Νικόλαος μαζί με τον αδερφό του Λεωνίδα, επίσης προσφάτως αποβιώσαντα, ασχολήθηκαν με 

τρομερή επιτυχία με το εμπόριο της γούνας με αποτέλεσμα να αναδειχθούν από τους σημαντικότερους 

επιχειρηματικούς παράγοντες της χώρας. Παράλληλα, σύστησαν το Ίδρυμα ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ το 1991 και 

με τη σημαντική δωρεά τους ύψους 30 εκατ. δολαρίων κατασκευάστηκε το Γ.Ν. Παπαγεωργίου, ένα 

νοσοκομείο κόσμημα, με μεγάλη προσφορά όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε ολόκληρη τη Βόρεια 

Ελλάδα.  

Ο Νικόλαος Παπαγεωργίου αναγορεύθηκε από το Ελληνικό Κράτος σε μεγάλο Εθνικό Ευεργέτη και 

τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις και τίτλους με μέγιστη την απονομή του οφικίου του άρχοντα 

Ακτουαρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
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