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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο 

αναπάντεχος θάνατος του Παναγιώτη Παπαδόπουλου Προέδρου του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης είναι τεράστιο, και προκαλεί βαθιά θλίψη στον επιμελητηριακό και 

επιχειρηματικό κόσμο της πόλης μας, της Χώρας μας αλλά καθώς επίσης και σε όλους όσους 

είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του και να τον γνωρίσουν καλύτερα. 

Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος, ο οποίος συνέδεσε με 
αριστοτεχνικό τρόπο την προσωπική του διαδρομή με τα γεγονότα της εποχής καθώς υπήρξε 
σωστός οικογενειάρχης, επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας δραστήριος και οξυδερκής 
άνθρωπος, αγαπητός σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. 

 Εργαζόμενος πάντα για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου, υπηρέτησε τον κλάδο 
του από τις θέσεις του συμβούλου, μετέπειτα του προέδρου του Β.Ε.Θ., αλλά και του 
Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Θέσεις που κατείχε επί σειρά 
ετών και υπηρέτησε αρχές και αξίες και όχι αξιώματα, δεν ήταν εύκολα καθήκοντα αλλά γνώρισε 
μεγάλη αποδοχή έχοντας κερδίσει την αμέριστη υποστήριξη του ελληνικού επιχειρηματικού 
κόσμου της Θεσσαλονίκης, Αποτελεί, συνακόλουθα, μια από τις σπάνιες περιπτώσεις, που 
κατόρθωσε να συνδυάσει με μεγάλη επιτυχία την άσκηση των πολλαπλών ρόλων του. 

Τα λόγια μοιάζουν φτωχά και ανήμπορα να περιγράψουν το ανάστημα και τις διαστάσεις 
της προσωπικότητας και της προσφοράς, με όλες αυτές τις σκέψεις το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου μας αποχαιρετούμε τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του. Επίσης, αποφασίστηκε, αντί στεφάνου, 
ο Σύνδεσμος μας να ενισχύσει με χρηματικό ποσό το ίδρυμα «Χαμόγελο του Παιδιού» σεβόμενο 
την επιθυμία της οικογενείας του εκλιπόντος. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει! 

 

 


