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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της εθνικής και
κοινωνικής συνείδησης του Παναγιώτη Λασκαρίδη. Διεξάγεται στα
πλαίσια του μαθήματος ‘Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς’ του
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου
Πανεπιστημίου με την επιμέλεια της καθηγήτριας Ματούλας-Τομαρά
Σιδέρη.
Τα στοιχεία που παρουσιάζω αποτελούν προϊόν προσωπικής έρευνας,
κατόπιν σειράς συναντήσεων εμένα του ιδίου με τον Παναγιώτη
Λασκαρίδη τον Απρίλιο του 2016, με τον οποίο είχα την χαρά και την
τιμή να συζητήσω μαζί του. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα δεν
υπάρχει βιβλιογραφία ή αντίστοιχη έρευνα για την ευεργετική δράση
του Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Ευχαριστώ θερμά την κα. Σιδέρη για την δυνατότητα και αφορμή που
μου δίνεται να αναδείξω έναν Έλληνα Ευεργέτη, τον Παναγιώτη
Λασκαρίδη για την σύμφωνη γνώμη του να μοιραστεί μαζί μου
στοιχεία και δράσεις του και φυσικά τον συνονόματο υιό του,
Παναγιώτη, για την βοήθεια του στην έρευνα μου.

2. ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ
Ευεργετισμό ονομάζουμε την ανάληψη συλλογικών λειτουργιών
κοινωφελούς ή εθνικού χαρακτήρα από ένα πρόσωπο.
Ο Ευεργετισμός είναι πρωτίστως ιδεολογία με κύριο χαρακτηριστικό
το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς, αντλεί την επιρροή του από τον
Διαφωτισμό (18ο αιώνα) και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της Παιδείας
και της Υγείας. Η Ελλάδα γνωρίζει τον Ευεργετισμό από τους Έλληνες
της Διασποράς, όπου και ακμάζει κατά τον 19ο και το πρώτο μισό του
20ου αιώνα. Την εποχή δηλαδή της παγκόσμιας επέκτασης του
αποικιακού συστήματος με κέντρο τις δυτικές μητροπόλεις.
Το φαινόμενο του Ευεργετισμού στην νεότερη Ελλάδα, εμφανίζεται
πρώτα στους Έλληνες της Διασποράς, όπου σε πρώτο στάδιο
(παραδοσιακό), λειτουργούν ως ‘εμείς/συλλογικό έργο’, δηλαδή
συγκροτούν κοινότητες και με αίσθημα αλληλεγγύης συνεισφέρουν
όλοι μαζί για την στήριξη των πιο αδύναμων μελών της κοινότητας.
Αργότερα, διακρίνεται μετάβαση από το παραδοσιακό στάδιο στο
νεωτερικό στάδιο, λειτουργώντας ως ‘εγώ / ατομική λειτουργία’. Οι
Έλληνες που απέκτησαν οικονομική ευημερία, θα αναλάβουν
οικειοθελώς την διεκπεραίωση ζητημάτων που άπτονται της
κοινωνικής πρόνοιας και αρωγής, ιδρύοντας νοσοκομεία, γηροκομεία,
σχολεία, ορφανοτροφεία και χρηματοδοτώντας τα.
Έτσι λοιπόν η σύμπτυξη και συμπύκνωση των λειτουργιών της
κοινότητας σε ένα πρόσωπο προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του
Ευεργέτη, που λειτουργεί ατομικά ως δεξαμενή πλούτου και
<χρηματοφόρο υποκείμενο> ικανό να αναλάβει εγχειρήματα
συλλογικά με όρους ατομικού έργου, ενώ διαμόρφωσε και το πλαίσιο
ανάπτυξης της ιδεολογίας του Ευεργετισμού.

Οι Ευεργέτες διακρίνονται σε :
1. Οικουμενικός Ευεργέτης
Αυτός που δρα πέρα από τα Εθνικά όρια και η ευεργετική του δραστηριότητα έχει
παγκόσμια επιρροή.

2. Εθνικός Ευεργέτης
Αυτός που δρα εντός των Εθνικών ορίων και η ευεργετική του δραστηριότητα
έχει εθνική επιρροή.

3. Μεγάλος Ευεργέτης
4. Ευεργέτης
5. Δωρητής
Οι δωρητές-ευεργέτες-μεγάλοι ευεργέτες διακρίνονται κλιμακωτά βάση του
χρηματικού ή υλικού ποσού που συνεισφέρουν.

Οι λειτουργίες του Ευεργέτη :
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Η προσωπική λειτουργία υλοποιείται μέσω της παραχώρησης
προσωπικού πλούτου για κοινωνικούς σκοπούς. Η υγεία, η παιδεία, η
δικαιοσύνη, η εθνική ασφάλεια και η κοινωνική συνοχή συνιστούν
βασικούς θεσμούς που συγκρότησαν, χρηματοδότησαν και υπηρέτησαν οι
ευεργέτες. Στην περίπτωση αυτή, οι ευεργέτες λειτουργούν ατομικά, ως
χρηματοφόρα υποκείμενα, για την επιτέλεση έργων που υπό άλλες
συνθήκες θα τα αναλάμβανε κατ’αρχήν η πολιτεία.

Η κοινωνική λειτουργία πρόκειται για την δημιουργία, εμπέδωση και
αναπαραγωγή θεσμών και μηχανισμών που διασφαλίζουν την κοινωνική
συνοχή, την κοινωνική πρόνοια και ευημερία και την κρατική ασφάλεια.

Η ιστορική λειτουργία πραγματοποιείται μέσα από την κοινωνική
λειτουργία. Στην νεωτερική και σύγχρονη εποχή, ο ευεργέτης υποστηρίζει
μια ιστορική λειτουργία, που είναι η εμπέδωση της ηγεμονίας της αστικής
τάξης. Η λειτουργία αυτή καθιστά τον ευεργέτη οργανικό διανοούμενο.
Οργανώνει δηλαδή την ηγεμονική λειτουργία της τάξης του. Οι ευεργέτες,
ως οργανικοί διανοούμενοι, είδαν το πεπρωμένο της τάξης τους σε
ευρύτερη προοπτική και το υπηρέτησαν ακόμα και εις βάρος των
προσωπικών υλικών τους συμφερόντων. Έτσι, συνέβαλαν στην εμπέδωση
αυτής της ηγεμονίας με όρους όχι μόνο οικονομικής και πολιτικής ισχύος
και κυριαρχίας, αλλά κυρίως στο επίπεδο της ιδεολογικής, νοοτροπικής
και πνευματικής διάκρισης, υπεροχής, καθολικής αναγνώρισης και εν
τέλει ηγετικής λειτουργίας. Στην ιστορική λειτουργία, ο ευεργέτης είναι
αυτός που οργανώνει την κοινωνία και την οδηγεί μπροστά.

Που λειτούργησαν οι Έλληνες Ευεργέτες;
Το Τρίπτυχο : Παροικία – Ιδιαίτερη Πατρίδα – Εθνικό Κέντρο

ΤΡΙΠΤΥΧΟ

Παροικία

Ομογενείς

Ιδιαίτερη
Πατρίδα

Εθνικό
Κέντρο

Αλλογενείς

Χρονολογικά, οι Έλληνες ευεργέτες του Απόδημου Ελληνισμού δρουν
αρχικά εντός της παροικίας που βρίσκονται εγκατεστημένοι. Το
ευεργετικό τους έργο, όμως, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τους
ομογενείς, αλλά προσφέρουν και στους αλλογενείς με αίσθημα της
ανταπόδοσης για την φιλοξενία τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως
οι Έλληνες της παροικίας, δεν έδρασαν παρασιτικά εις βάρος των ξένων
λαών όπου τους δέχτηκαν στην πατρίδα τους. Αντιθέτως, οι Έλληνες
συνδράμουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
πρόνοια των αλλογενών. Η ευημερία αυτή, επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη
ισχυρών Ελληνικών επιχειρήσεων όπου εισάγουν νέες τεχνολογίες και
τεχνογνωσία αλλά και στην ίδρυση σχολών, νοσοκομείων και ιδρυμάτων
για τους αλλογενείς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Παροικίες της
Αλεξάνδρειας και του Καϊρου της Αιγύπτου την περίοδο 1897-1952, όπου
αν και υπό καθεστώς Αγγλικής αποικίας, οι Αιγύπτιοι αντιμετώπισαν τους
Έλληνες ως ‘αδέρφια’ και όχι ως δυνάστες, αναγνωρίζοντας έτσι το έργο
και την συμβολή των Ελλήνων ευεργετών στην κοινωνία τους.
Μετά την παροικία, οι Έλληνες ευεργέτες δεν θα ξεχάσουν την Ιδιαίτερη
Πατρίδα τους και το Εθνικό Κέντρο. Εμφανίζονται έτσι, να επιστρέφουν
και να ενισχύουν την ιδιαίτερη πατρίδα τους, προχωρώντας σε σημαντικές
δωρεές και ιδρύοντας θεσμούς για την ενίσχυση των συντοπιτών τους.
Δεν ξεχνούν φυσικά την Ελλάδα. Θα προχωρήσουν σε ευεργεσίες που θα

ανορθώσουν ολόκληρο το τότε εξαθλιωμένο Ελληνικό κράτος, ιδρύοντας
Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, Ιδρύματα Πρόνοιας, Σχολές και Βιβλιοθήκες.
Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως οι Έλληνες της Διασποράς, εγκαταλείπουν
αρχικά τον Ελλαδικό χώρο (η έξοδος χρονολογείται από την Οθωμανική
επικυριαρχία), καταφεύγουν σε ξένους τόπους όπου και αναπτύσσουν
επιχειρηματικές δραστηριότητες και συγκροτούν Ελληνικές κοινότητες.
Με την συσσώρευση πλούτου θα ευεργετήσουν στην Διασπορά και
αργότερα θα επιστρέψουν ενισχύοντας την πατρίδα τους, αποδεικνύοντας
πως στην μακρά διάρκεια της διαμονής τους στην Διασπορά, δεν θα
απωλέσουν το αίσθημα της αγάπης τους για την χώρα και την καταγωγή
τους.

Οι περίοδοι του Ευεργετισμού :

Α'
Περίοδος

• Πρωτοευεργετισμός
• Άνθιση προσωπικής λειτουργίας σε τοπικό
επίπεδο.

Β'
Περίοδος

• Ηγεμονία και εμπέδωση της Αστικής τάξης.
• Δημιουργία και ενίσχυση θεσμών σε
περιφερειακό επίπεδο.

Γ'
Περίοδος

• Ιδρυματικός Ευεργετισμός
• Ιδρύματα συνεχίζουν την ευεργετική
ιδεολογία και επιθυμία του ιδρυτή τους και
μετά τον θάνατο του.

Στην σύγχρονη εποχή, διαπιστώνουμε την κυριαρχία του Ιδρυματικού
ευεργετισμού, όπου πληθώρα ιδρυμάτων αναλαμβάνουν την συνέχιση του
έργου του Ευεργέτη τους, έχοντας ως οδηγό τις ιδέες του και το όραμα του
για μια ιδανική κοινωνία.

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου
του 1947 και μεγάλωσε στο Νέο Φάληρο.

Η οικογένεια:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
(1918‐2008)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
(1916‐1991)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

(1947)
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
(1951‐2015)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΣΟΥΖΑΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Οι σπουδές:

• Γερμανική Σχολή Αθηνών
• Πολυτεχνείο Braunschweig ‐ Γερμανία
• Τίτλος : Μηχανολόγου ‐ Μηχανικού
• Πανεπιστήμιο King's College ‐ Λονδίνο
• Τίτλος : Master of Science Μηχανολογίας
• Πανεπιστήμιο University College ‐ Λονδίνο
• Τίτλος : Diploma Ναυπηγικής
• Πανεπιστήμιο University College ‐ Λονδίνο
• Τίτλος : Master of Science Ναυπηγικής

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στην Αθήνα όπου και
υπηρέτησε ως σημαιοφόρος έφεδρος αξιωματικός στο Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό την περίοδο 1972-1975.
Με το πέρας της θητείας του, θα εργαστεί στο γραφείο του πατέρα του,
επιχείρηση με αλιευτικά ανοιχτής θαλάσσης που δραστηριοποιούνται στον
Ατλαντικό ωκεανό. Αργότερα ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης θα κλείσει την
εταιρεία, πουλώντας όλα τα σκάφη.
Τα δυο αδέρφια, Παναγιώτης και Θανάσης Λασκαρίδης θα κάνουν μια νέα
αρχή ιδρύοντας την Laskaridis Shipping Co. Ltd. το 1977, όπου θα
δραστηριοποιηθούν αρχικά ως ναυλομεσίτες. Το 1978 ιδρύουν τον όμιλο
Lavinia Corporation, όπου θα στεγαστεί πλήθος εταιρειών ναυτιλιακού
ενδιαφέροντος. Στην πορεία, θα αποκτήσουν δική τους κυριότητα βαποριών,
κυρίως πλοίων-ψυγείων. Σύντομα, μετά την επιτυχημένη επαγγελματική
σταδιοδρομία στην ναυτιλία, θα επεκταθούν επιχειρηματικά και στον τομέα
των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και της πολιτικής αεροπορίας.

Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης είναι μέλος των κατωτέρω οργανώσεων ως και
σήμερα :

ΘΕΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ

Πρόεδρος

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

Πρόεδρος

Ελληνική Επιτροπή Γερμανικού Νηογνώμονα

Αντιπρόεδρος European Community Shipowner’s Associations (ECSA)
Αντιπρόεδρος Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας
Fellow

Institute of Marine Engineers (U.K.)

Fellow

Institute of Mechanical Engineers (U.K.)

Fellow

Royal Institution of Naval Architects (U.K.)

Μέλος

Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

Μέλος

Προεδρείο Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Μέλος

Society of Naval Architects and Marine Engineers (USA)

Μέλος

Δ.Σ. The Hellenic War Risks Maritime Association

Μέλος

Ελληνική Επιτροπή Bureau Veritas (Γαλλικός Νηογνώμων)

Μέλος

Ελληνική Επιτροπή Lloyds Register of Ships (Αγγλικός
Νηογνώμων)

Μέλος

Ελληνική Επιτροπή NKK – Τόκυο (Ιαπωνικός Νηογνώμων)

4. ΊΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Το 1993 ιδρύεται από τον Κωνσταντίνο Λασκαρίδη, στην μνήμη της συζύγου
του Αικατερίνης η βιβλιοθήκη, «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».
Το 2007 θα ιδρυθεί το «ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ», με
Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 606/24.4.2007), συνεχίζοντας το πνευματικό και
πολιτιστικό έργο της αείμνηστης Αικατερίνης Λασκαρίδη που ξεκίνησε πριν
από περίπου 50 χρόνια στο Νέο Φάληρο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Κατά την πολυετή διαδρομή του, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη»
εξελίσσεται διαρκώς και σταδιακά καθιερώνεται ως εξέχουσα και
ρυθμιστική παρουσία στην πνευματική ζωή της Ελλάδας. Οι ποικίλες του
δραστηριότητες στηρίζονται από διακεκριμένους εκπροσώπους του
πολιτισμού και των επιστημών.
Σκοπός του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη» είναι η προαγωγή σε
ελληνικό και διεθνές επίπεδο του ελληνικού πολιτισμού γενικά και ιδιαίτερα
των ελληνικών Γραμμάτων και της Ιστορικής και Ναυτικής Έρευνας, καθώς
και η λειτουργία Βιβλιοθήκης με την επωνυμία «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ».
Στο πλαίσιο των σκοπών του, το Ίδρυμα προάγει τις Ελληνικές τέχνες και τα
γράμματα αλλά και αναλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη διάσωση
και διατήρηση της Ναυτικής μας ιστορίας και κληρονομιάς. . Ως ενεργός και
ζωντανός πολιτιστικός, εκπαιδευτικός οργανισμός, οργανώνει και εκτελεί
κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Απευθύνεται στο ευρύ κοινό, κυρίως όμως στη μαθητική,
σπουδαστική και εκπαιδευτική κοινότητα, στα δε εκπαιδευτικά του
προγράμματα συμμετέχουν περισσότερα από 20.000 παιδιά κάθε χρόνο.
Παράλληλα, το Ίδρυμα οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο σειρά από
εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια σε πολλούς τομείς των
γραμμάτων και του πολιτισμού γενικότερα, που παρουσιάζονται από τους
αριστείς της Ακαδημαϊκής και Πανεπιστημιακής κοινότητας από την Ελλάδα
και το εξωτερικό.

Το ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ στον Πειραιά.

5. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον πίνακα που ακολουθεί, γίνεται παρουσίαση ορισμένων πράξεων και
δωρεών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Παναγιώτη Λασκαρίδη και
το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

ΦΟΡΕΑΣ
Π. Λασκαρίδης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δωρεά τεσσάρων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό
Σώμα (ΛΣ 127 – ΛΣ 128 – ΛΣ 132 – ΛΣ 133)
Οικονομική ενίσχυση σεισμόπληκτων 1999
Οικονομική ενίσχυση πυρόπληκτων νομού Ηλείας 2007
Οικονομική ενίσχυση, ρούχα, παιχνίδια για παιδιά ΠΙΠΚΑ
Πεντέλης
Οικονομική ενίσχυση κοινότητας Επτάλοφου (Αγοριανή)
στο δίκτυο απορριμμάτων, επισκευή αυλής του Δημοτικού
σχολείου και θέρμανση. Συντήρηση ιερού ναού Αγίων
Αναργύρων
Οικονομική ενίσχυση Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
Οικονομική ενίσχυση Πατριαρχείου Ιεροσολύμων
Οικονομική ενίσχυση Ιεράς Μονής Παναγιάς Σουμελά
στην Τραπεζούντα. Σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού.
Οικονομική ενίσχυση Γιατρών του Κόσμου για αγορά
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού
Οικονομική ενίσχυση στο Ίδρυμα Νεανικού Διαβήτη
Οικονομική ενίσχυση στην Ελληνική Ένωση Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA)
Οικονομική ενίσχυση Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Οικονομική ενίσχυση ΧΕΝ Πειραιώς
Οικονομική ενίσχυση Γηροκομείο Πειραιά
Οικονομική ενίσχυση, επισκευή και συντήρηση ιερού ναού
Αγίου Νικολάου Πειραιά
Οικονομική
ενίσχυση
αντικαρκινικό
ογκολογικό
νοσοκομείο Αθηνών <Άγιος Σάββας>
Επισκευή πλατεία Συντάγματος 2008
Οικονομική ενίσχυση Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μπενάκη Κηφισιάς
Οικονομική ενίσχυση και συντήρηση θεάτρου Μπολσόι
στην Μόσχα

Οικονομική ενίσχυση Βιβλιοθήκης Κολλέγιο Αθηνών
Οικονομική ενίσχυση Βιβλιοθήκης Αμερικανικό Κολλέγιο
Οικονομική ενίσχυση Μεσογειακών Μελετών Κρήτης
Οικονομική ενίσχυση Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
Ίδρυμα
Αικατερίνης
Λασκαρίδη

Διάθεση θαλαμηγού ‘Γλάρος’ στην αρχαιολογική έρευνα
ναυαγίου Αντικυθήρων ‘Επιστροφή Στα Αντικύθηρα’.
(2014 – 2015 – 2016)
Δωρεά Θαλαμηγού ‘Κύκνος 1’ στο Πολεμικό Ναυτικό
(2014)
Επισκευή, συντήρηση και πλήρης ενεργοποίηση του
Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος
– ΠΑΘ/ΛΣ 050 «ΑΡΚΟΙ» (2015)
Επισκευή, συντήρηση και πλήρης ενεργοποίηση του
περιπολικού σκάφους ΛΣ 133 του Λιμενικού Σώματος.
(2015)
Συντήρηση Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ
Ανακαίνιση και αποκατάσταση φάρων της Ελλάδος
- Φάρος Ακρωτηρίου Ταινάρου (2008)
- Φάρος Ακρωτηρίου Μαλέα (2009)
- Φάρος Ντάνας Πόρου (2010)
Ίδρυση ‘Έδρας Μαριλένας Λασκαρίδη’ Κλασικών και
Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Tsinghua
Πεκίνου. (2016)

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Μελετώντας κατά περίπτωση την ευεργετική δραστηριότητα του
Παναγιώτη Λασκαρίδη, συμπεραίνουμε πως:
Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης κατατάσσεται στην κλίμακα των Ευεργετών
ως Μεγάλος Ευεργέτης. Λειτουργεί προσωπικά, ως χρηματοφόρο
υποκείμενο προβαίνοντας σε μεγάλης κλίμακας οικονομικές και υλικές
χορηγίες και κοινωνικά ενισχύοντας υπάρχοντες θεσμούς αλλά και
ιδρύοντας (Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη), προωθώντας έτσι την
κοινωνική συνοχή, πρόνοια, και την εθνική ευημερία. Ενεργεί σε ευρύ
φάσμα, όπως της Παιδείας, Υγείας, Ιστορικής Κληρονομιάς, Εθνικής
Ασφάλειας, Προστασίας Περιβάλλοντος.

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κλείνοντας, αξίζει στο σημείο αυτό να παρουσιάσω μερικά αποσπάσματα
από την συζήτηση που είχα με τον κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη.

Τι ωθεί κάποιον στην Ευεργεσία;
- Ο κύριος λόγος, μετά την απόκτηση πολλών χρημάτων, περισσότερων
από όσα του χρειάζονται για αυτόν (τον Ευεργέτη) και την οικογένεια του
είναι η επιθυμία του να βοηθήσει γύρω του, την πατρίδα, την κοινωνία.
Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που επιδιώκουν την υστεροφημία, άλλοι με
την προβολή και άλλοι με την επίδειξη. (Παναγιώτης Λασκαρίδης,
Απρίλιος 2016)
Σημείωση: Είναι κύριο χαρακτηριστικό στο προφίλ κάθε Ευεργέτη το
αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς. Η επιθυμία της προσφοράς μέρους
της περιουσίας του υποκείμενου προς το κοινωνικό σύνολο αντλεί την
επιρροή της από την Ιδεολογία του Ευεργετισμού.

Από πού πηγάζει το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς;
- Πυρήνα αυτής της επιρροής αποτελεί η οικογένεια. Αν οι γονείς είχαν
την κοινωνική ευαισθησία και προσέφεραν στην κοινωνία με σκληρή
δουλειά, τότε τα παιδιά θα επηρεάζονταν από το καλό παράδειγμα.
Βασική προϋπόθεση λοιπόν η σωστή κοινωνική ανατροφή και η
καλλιέργεια κοινωνικής ευαισθησίας μέσω της οικογένειας.
(Παναγιώτης Λασκαρίδης , Απρίλιος 2016)

Το τελικό νόημα:
- Όταν σου περισσεύουν κάποια χρήματα, να μπορείς να τα δίνεις με
ευχαρίστηση για να βλέπεις ότι πιάνουν τόπο. Όχι για προσωπική
ευχαρίστηση, ούτε επίδειξη. Να το κάνεις χωρίς πολλές κουβέντες και
προβολή. Τότε πιάνει πραγματικά τόπο.
(Παναγιώτης Λασκαρίδης, Απρίλιος 2016)

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΠΗΓΕΣ

Για το Φαινόμενο του Ευεργετισμού :
-

-

Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, «Αλεξανδρινές οικογένειες: Χωρέμη,
Μπενάκη, Σαλβάγου» , (εκδ. ΚΕΡΚΥΡΑ, 2006).
Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, «Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στους δρόμους
του βαμβακιού», (εκδ. ΚΕΡΚΥΡΑ, 2011).
Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, «ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ », (εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2002)
Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, «ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ) ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΪΡΟΥ», (εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2002)

Ηλεκτρονικές σημειώσεις μαθήματος ‘Ευεργετισμός της
Ελληνικής Διασποράς’ :
http://openeclass.panteion.gr/modules/document/?course=TMB210

Για το Ίδρυμα Αικατερίνη Λασκαρίδη :
-

www.laskaridou.gr

