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Τιμητική εκδήλωση για τους Αδελφούς Ν. και Λ. Παπαγεωργίου, 
τον καθηγητή Β. Δημητριάδη, τον αείμνηστο Α. Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία

Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η τιμητική εκδήλωση για τους Αδελφούς Ν. και Λ. 
Παπαγεωργίου, τον καθηγητή Β. Δημητριάδη, τον αείμνηστο 
Α. Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία στην Αίθουσα Διαλέξεων 
της Εταιρείας μας. 
Την παρουσίαση των τιμωμένων πραγματοποίησαν:
Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ., πρ. Βουλευτής, Δικηγόρος, Δρ 
Ιστορίας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας τους Αδελφούς κκ. Νικόλαο 
και Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής 
Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου τον ομότ. 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Βασίλειο Δημητριάδη. 
Ο ομότ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. 
Νάκος τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγο αυτού 
κ. Ιουλία Μπίλλη. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από εξαίρετο 

μουσικό σύνολο αποτελούμενο από αποφοίτους των μουσικών Σχολών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προσφωνώντας τους προσκεκλημένους ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ., Δρ 
Ιστορίας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας ανέφερε χαρακτηριστικά:
Μια μεγάλη βραδιά, με έντονο το συναίσθημα της προσφοράς στον συνάνθρωπο 
ζούμε απόψε στην εκδήλωση της Εταιρείας μας. Βραβεύουμε ανθρώπους 
καταξιωμένους που διαθέτουν περίσσεια αγάπη και έχουν μάθει στη ζωή 
τους να μοιράζονται το κοινωνικό αγαθό της ευτυχίας. Ναι, τους αποκαλούμε 
εθνικούς ευεργέτες στον τόπο μας. Άλλωστε, η έννοια της εθνικής ευεργεσίας 
σχετίζεται άριστα με τα χρόνια ακόμη της δουλείας, όταν άνθρωποι που 
δραστηριοποιούνταν εκτός Ελλάδος, πλούτιζαν, κυρίως στο εμπόριο, σε 
Ελληνικές Κοινότητες της Διασποράς, προόδευαν, αναδεικνύονταν σε ηγετικές 
φυσιογνωμίες και πέραν της προσωπικής τους προκοπής, ενδιαφέρονταν να 
βοηθήσουν κυρίως τους ομοεθνείς συνανθρώπους τους. Ποιος άραγε δεν θυμάται 
τα ονόματα των Αφών Ζάππα, Σίνα, Ζωσιμά, Ριζάρη, τους Μαρασλή, Αρσάκη, 
Παπάφη, Συγγρό, Αβέρωφ, Σισμάνογλου, Ευγενίδη, Σταύρου, Μποδοσάκη, Ωνάση, Λάτση, Νιάρχο και άλλους ακόμη 
που προσέφεραν τεράστια ποσά για την ανέγερση δημοσίων κτηρίων και την κατασκευή δημοσίων έργων στην Ελλάδα. 
Μέσα στο πνεύμα αυτό της ευεργεσίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, απεφάσισε η Ε.Μ.Σ. να βραβεύσει σε ειδική τελετή, 
για την επί πολλά έτη ανεκτίμητη προσφορά τους στην πόλη μας, τους Αφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου, 
τον καθηγητή Βασίλειο Δημητριάδη, τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγό του Ιουλία. 



Ο Πρόεδρος της Εταιρείας, ομότ. Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης χαιρετίζοντας στην 
συνέχεια την εκδήλωση ανέφερε:

Η Ε.Μ.Σ. τιμά απόψε, ως από καιρού οφειλομένη υποχρέωση, 
τέσσερις διακεκριμένες προσωπικότητες της πόλεώς μας και της 
Μακεδονίας εν γένει, δια τα όσα πολλά ωφέλιμα προσέφεραν σ’ 
αυτές. Κατ’ αλφαβητική σειρά τιμούμε τον καθηγητή Β. Δημητριάδη 
που με το έργο του ανέδειξε την ιστορία και τον πολιτισμό της 
συμπρωτεύουσας και της Μακεδονίας, τον αείμνηστο Αναστάσιο 
Μπίλλη και την ερίτιμη σύζυγό του κ. Ιουλία, οι οποίοι ευεργέτησαν 
και ευεργετούν ποικιλοτρόπως τις δύο αγαπημένες όλων μας, 
Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Τέλος, τους αδελφούς Νικόλαο και 
Λεωνίδα Παπαγεωργίου, οι οποίοι μόχθησαν και εδαπάνησαν πολλά 

διά την ανακούφιση του ανθρωπίνου πόνου υψώνοντας το ομώνυμο Νοσοκομείο. Τον δίκαιο έπαινο εκ μέρους 
της Ε.Μ.Σ. θα παρουσιάσουν ο Γ. Γραμματέας αυτής κ. Β. Ν. Πάππας, ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής 
Α.Π.Θ. κ. Γ. Π. Νάκος και η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου.  

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο κ. Βασ. Ν. Πάππας, ο οποίος αναφερόμενος στην οικογένεια των Αδελφών 
Παπαγεωργίου μεταξύ άλλων τόνισε:
“Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί ο ευδαιμονισμός και ο ατομισμός, και αμφισβητούνται έντονα ιδανικά και ηθικές 
αξίες, αποτελεί σπάνια τύχη να συναντά κανείς γνήσιους θεματοφύλακες αρχών και άξιους συνεχιστές της 
παράδοσης των εμπνευσμένων ευεργετών του έθνους, όπως στην αρχής της εκδήλωσης, ενδεικτικά, άνέφερα. Και 
συγχρόνως, να βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί το συναίσθημα, ότι η 
ευτυχία είναι ένα αγαθό που πρέπει να το μοιράζεσαι με τον διπλανό 
σου. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι τιμώμενοι σήμερα Αδελφοί 
Νικόλαος και Λεωνίδας Παπαγεωργίου, τους οποίους έχω τη μεγάλη 
τιμή να παρουσιάσω”. Στη συνέχεια ο κ. Πάππας αναφέρθηκε 
στα πλούσια πνευματικά και ψυχικά χαρίσματα των Αδελφών 
Παπαγεωργίου, στην ικανότητα, διορατικότητα, τον φλογερό 
πατριωτισμό για τη γενέτειρά τους Σιάτιστα, όπου δημιούργησαν 
πληθώρα έργων ευποιίας στους τομείς Θρησκεία και Παιδεία. Για 
να υπηρετήσουν στη συνέχεια τον τομέα Υγεία, ιδρύοντας το 
Ίδρυμα Παπαγεωργίου, με στόχο την κατασκευή στη Θεσσαλονίκη 
Νοσοκομείου που σήμερα από κάθε άποψη εξοπλισμένο, αποτελεί κόσμημα, εφάμιλλο των καλυτέρων της 
Ευρώπης. Περισσή η αγάπη τους στους εργαζομένους και συνεργάτες τους που τους θεωρούν κύριους συντελεστές 
της οικονομικής τους επιτυχίας. Και κατέληξε ο κ. Πάππας: “Κλείνω τη σύντομη αναφορά μου με την αισιόδοξη 
διαπίστωση ότι οι μεγάλοι άνδρες της χώρας μας δεν τελείωσαν. Χθες άλλοι, σήμερα οι Αδελφοί Παπαγεωργίου 

συνεχίζουν την παράδοση των ευεργετών. Σ’ έναν 
κόσμο που αποθεώνεται το ατομικό συμφέρον 
και ο αδίστακτος ατομικός πλουτισμός και 
εξαπλώνεται η αδιαφορία για τα κοινά και 
παράλληλα διακωμωδούνται τα έργα και οι 
πράξεις ευποιίας, άνθρωποι όπως οι Αδελφοί 
Παπαγεωργίου αποτελούν το φως και την ελπίδα 
του Γένους. Η Μακεδονία μας τους ευγνωμονεί. 
Το ίδιο πράττει και η Εταιρεία μας απόψε, σε 
τούτη τη σεμνή τελετή και τους βραβεύει”.



Κατόπιν τον λόγο έλαβε η επίκ. Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Σοφία Τζωρ-
τζακάκη-Τζαρίδου, η οποία μιλώντας για τη ζωή και το έργο του τιμωμένου καθηγητή 
κ. Βασιλείου Δημητριάδη ανέφερε μεταξύ άλλων: 
“Ο τιμώμενος κ. Βασίλειος Δημητριάδης υπήρξε επί έτη Διευθυντής του Ιστορικού 
Αρχείου Μακεδονίας και κατόπιν Καθηγητής Τουρκολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Θεωρείται διεθνώς αυθεντία στον επιστημονικό του το-
μέα. Ασχολήθηκε μεθοδικά με τις οθωμανικές πηγές, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν 
την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας, και εξέδωσε, με κριτική έκδοση, 
μετάφραση και σχολιασμό, πολύτιμο υλικό της εποχής της Τουρκοκρατίας, σε πλήθος 
μελετών και μονογραφιών του.

Τέλος, για το τιμώμενο ζεύγος, τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη και τη σύζυγο αυτού κ. Ιουλία Μπίλλη, τον λόγο 
έλαβε ο ομότ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. Νάκος ειπών μεταξύ άλλων:
«Η ένταξη του ζεύγους Μπίλλη στη μεγάλη χορεία των σπουδαίων ευεργετών της Θεσσαλονίκης, με κύρια εγγενή προσωπικά 
τους στοιχεία τη σεμνότητα, τη διακριτικότητα, την αποφυγή κάθε περιττής προσωπικής προβολής και αποστροφής του 
κομπασμού και της αδικαιολόγητης επάρσεως, βασίζεται στο βασικό τους πιστεύω που δεν είναι άλλο από την αγάπη τους 
για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και της αμέριστης προσφοράς 
και ουσιαστικής βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Μοναδικά και αδιάψευστα 
τεκμήρια,  βασικές εκφράσεις της Κοινωνικής Προσφοράς τους, αποτελούν 
τα πραγματοποιηθέντα κοινωφελή έργα ευποιίας, τα οποία σηματοδοτούν με 
σαφήνεια την παρεχόμενη ωφέλεια στο κοινωνικό σύνολο της πόλεώς μας. Οι 
απόλυτα διευκρινιστικές ονομασίες των έργων αυτών, αναφέρονται στη “Μπίλ-
λειο” Στέγη Νηπίων, στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, στην 
οικονομική συμμετοχή στην ανέγερση του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου, στο Οδηγικό Κέντρο “Μπίλλη”, στο “Μπίλλειο” Κέντρο Ορχηστρικής 
Τέχνης Θεσσαλονίκης, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης – «Μέγαρο Μπίλλη», 
στον Κήπο της “Στοργής” του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» για τα καρκινοπαθή παιδάκια, καθώς και σε άλλες ευεργεσίες, 
μεγαλύτερες ή μικρότερες, κ.ά. Εξαιτίας όλων αυτών οι δημόσιες αναγνωρίσεις του έργου τους περιλάμβαναν έναν μακρύτατο 
κατάλογο των απονομών αυτών που αναφέρονται ειδικότερα στην τεκμηρίωση της βραβεύσεώς τους από την Ε.Μ.Σ.» 

Εκ μέρους των τιμωμένων τις τιμητικές διακρίσεις έλαβαν: Για τους Αδελφούς Παπαγεωργίου οι σύζυγοι των τέκνων 
τού εκ των τιμωμένων Νικολάου Παπαγεωργίου Ζωή Γεωργίου Παπαγεωργίου 
και Αλεξάνδρα Μάρκου Παπαγεωργίου, με διατύπωση εκτός των ευχαριστιών 
τους  για την απονομή αυτή και της εκφράσεως της ιδιαίτερης λύπης των Αδελφών 

Παπαγεωργίου για το αδύνατο της 
προσελεύσεώς τους. Για τον καθη-
γητή Βασίλειο Δημητριάδη ο υιός του 
Ανδρέας Δημητριάδης, αναπληρωτής 
καθηγητής του Τμήματος Θεατρικών 
Σπουδών του Α.Π.Θ., εκφράζοντας τις 
ευχαριστίες του για την απονομή αυτή 
στον πατέρα του και τη λύπη του τιμωμένου για την αδυναμία προσελεύσεώς 
του λόγω εποχικής ιώσεως. Τέλος, για τον αείμνηστο Αναστάσιο Μπίλλη 
η ερίτιμη σύζυγός του (επίσης συντιμωμένη)  Ιουλία Μπίλλη, η οποία σε 
κλίμα ιδιαίτερης συναισθηματικής φορτίσεώς  της αναφέρθηκε στην πολύ-

πλευρη δράση του εκλιπόντος συζύγου της, εκφράζοντας παράλληλα τις θερμές ευχαριστίες της για την απονομή αυτή.


