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Μαρτυρία Ευγνωμοσύνης 

Δημιουργικός αδαμάντινος άνθρωπος 

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος 

 

Ο αείμνηστος Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος υπήρξε σπάνιας ποιότητος άνθρωπος. 

Πολυτάλαντος, αξιοποιώντας τα θεόσδοτα χαρίσματα και την υψηλή πανεπιστημιακή του 

μόρφωση, έφερε εις πέρας όσα έργα ανέλαβε με δημιουργική πνοή. 

Στα πολλά χρόνια της ζωής του διακρίθηκε σε διάφορες υπεύθυνες κορυφαίες θέσεις. 

Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του ομίλου ΤΙΤΑΝ επί μισό αιώνα, Πρόεδρος του ΣΕΒ, 

ιδρυτικό μέλος και βασικό στέλεχος πρωτοποριακών κοινωνικών πρωτοβουλιών, όπως του 

Ιδρύματος οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών, του Κέντρου πολιτών για μια ανοικτή 

κοινότητα κ.ά 

Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, όταν ανέλαβα την ευθύνη για την ανασυγκρότηση της 

Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας. Το ενδιαφέρον του υπήρξε άμεσο και 

συνεχές. Η συμπαράστασή του ολόψυχη και γενναιόδωρη. Η Εκκλησία της Αλβανίας είναι 

ευγνώμων για την πλουσιοπάροχη, αθόρυβη  προσφορά του στην ανέγερση ναών και 

διαφόρων κτηριακών υποδομών στην Αλβανία. Διακρινόμενος για τη συνειδητή χριστιανική 

του πίστη και την πηγαία ευσέβεια, εμπνεόταν πάντοτε από το οικουμενικό πνεύμα της 

Ορθοδοξίας και συνέδραμε σε πολλές πρωτοποριακές πνευματικές προσπάθειες εντός και 

εκτός Ελλάδος. 

Ο Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, οξυδερκής, ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα, έβλεπε και 

ανακάλυπτε νέους δρόμους όχι μόνο στην οικονομική και επιχειρηματική περιοχή αλλά και 

σε πολλά κοινωνικά και παγκόσμια ζητήματα που παρακολουθούσε προσεκτικά. 

Δεν γνωρίζω εάν έχει συνταχθεί λεπτομερής βιογραφία του εκλιπόντος για το ευρύτερο 

κοινό. Στις πολλές, πάντως, κοινωνικές μεταλλάξεις της εποχής μας, πιστεύω ότι η προβολή 
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εξαιρετικών προσωπικοτήτων, όπως του Θεοδώρου Παπαλεξοπούλου, που υπήρξε 

πρωταθλητής και πρωταγωνιστής στον οικονομικό και κοινωνικό βίο της χώρας, είναι 

ευεργετική και καθοδηγητική για τη νέα κυρίως γενιά. Η ακτινοβολία της μορφής του με το 

εξαίρετο παράδειγμά του είναι πολύτιμη  για την ουσιαστική πρόοδο της κοινωνίας μας. 

Τίρανα, 30 Ιουνίου 2021 


