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Εισαγωγή:
Η σημασία και η ιστορία της λειτουργίας του
ευεργετισμού δεν είναι άγνωστη. Προέρχεται από τα
Αρχαία Ελληνικά από το ευ και το έργον, δηλαδή καλό
έργο. Είναι ένα φαινόμενο που έλαμψε τα χρόνια της
ελληνικής διασποράς, και είναι ένα φαινόμενο που δεν
εκλείπει ακόμα και σήμερα. Είναι έργο προσωπικό και
αφιλοκερδές, βασίζεται μόνο στη καλοκαρδία και
φιλανθρωπία του ευεργέτη. Ο φιλάνθρωπος όμως με
τον ευεργέτη έχουν μεγάλη διαφορά, διότι ο ευεργέτης
κάνει πράγματα απολύτως λειτουργικά και ‘’βάζει΄΄ το
όνομα του στα έργα του για να υπάρξει υστεροφημία
ενώ ο φιλάνθρωπος είναι καθαρά μια προσωπική
σχέση. Σκοπός της εργασίας μας δεν είναι μόνο να
αναλύσουμε το θέμα του ευεργετισμού, αλλά να
αναφερθούμε διεξοδικά στην ιδρυματική λειτουργία
του Κύπριου ευεργέτη Αναστάσιου Λεβέντη στην
Ελλάδα και την Κύπρο.
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Κεφάλαιο 1:
Το Ίδρυμα, η ιστορία

Το ίδρυμα Α.Γ.Λεβέντη ιδρύθηκε τον Μάιο του 1979
από τον Κύπριο επιχειρηματία Αναστάσιο
Λεβέντη(1902-1978) με σκοπό την ενίσχυση στην
παιδεία, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτοί ήταν και
οι κύριοι άξονές του. Ο Αναστάσιος Λεβέντης θεωρείται
στη Κύπρο εθνικός ευεργέτης. Άρχισε τις επιχειρήσεις
του στη Νιγηρία, ήταν ο πρώτος ο οποίος συνήψε
συνεργασία franchise στην Γκάνα µε την Coca-Cola και
εν συνεχεία δημιούργησε επιχειρήσεις σε 28
χώρες. Προσέφερε χρήματα για την άμυνα της Κύπρου
και προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του σε μια
τορπιλάκατο.
Μέχρι σήμερα εν έτει 2018 εκτός από τις προσφορές
του στον τομέα της Ιατρικής και του περιβάλλοντος
έπειτα από 40 χρόνια λειτουργείας το ίδρυμα
ασχολείται και με τον πολιτισμό και την ιστορία
Ελλάδας και Κύπρου καθώς και του Ελληνισμού της
Διασποράς. Το ίδρυμα δια του οράματος του
Α.Γ.Λεβέντη μέσω ενός διεθνούς προγράμματος
υποστήριξης των ελληνικών σπουδών ενισχύει
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με χορήγηση
υποτροφιών, με συνεισφορά στην ακαδημαϊκή έρευνα
και στην επιστημονική εκδοτική παραγωγή.
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Επιπροσθέτως, το ίδρυμα ασχολείται και με την
αποκατάσταση και αναστήλωση ποικίλλων μνημείων
κλασσικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής. Το
γεγονός ότι το ίδρυμα συνεργάστηκε με Μητροπολιτικό
Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης όπως επίσης με το
Βρετανικό Μουσείο και το Medelhavsmuseet της
Στοκχόλμης αποδεικνύει ότι ο Α.Γ.Λεβέντης μεριμνούσε
για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας
και Κύπρου.
Η σημαντική παρουσία του ιδρύματος στον τομέα του
πολιτισμού πραγματώνεται μέσα από τις καλλιτεχνικές
συλλογές του, τη συλλογή Κύπριων καλλιτεχνών, τη
συλλογή Ελλήνων καλλιτεχνών του 19ου και 20ου αιώνα
και τέλος τη συλλογή του Παρισιού με έργα
δυτικοευρωπαϊκής ζωγραφικής. Οι 3 συλλογές θα
μεταφερθούν μόνιμα στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη
Λευκωσία με σκοπό να χαρίσουν στον θεατή μια
μοναδικη εκπαιδευτική εμπειρία.
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Κεφάλαιο 2:
Η Πινακοθήκη
Η δημιουργία μιας δημόσιας Πινακοθήκης
αποτελούμενη από έργα που συνέλεξε κατά τη
διάρκεια της ζωής του ο Α.Γ.Λεβέντης και η οποία θα
είναι ανοιχτή για όλους τους συνανθρώπους του στη
Κύπρο υπήρξε μεγάλο όνειρο και επιθυμία του ιδρυτή
της. Το όνειρο φυσικά δεν έμεινε απραγματοποίητο
αφού το ίδρυμα αποφάσισε πως οι 3 καλλιτεχνικές
συλλογές δε θα έπρεπε να μείνουν άλλο στην αφάνεια.
Το 2011 ξεκίνησε η ανέγερση της πινακοθήκης έπειτα
από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, η οποία
ολοκληρώθηκε το 2014.Είναι ένα κτήριο φιλικό στο
περιβάλλον και φιλόξενο στον επισκέπτη και αρτίως
εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με
οπτικοακουστικά και μουσειολογικά μέσα. Όπως
προαναφέραμε η Πινακοθήκη στεγάζει τις 3 συλλογές:
των Ελλήνων με έργα τέχνης του 19ου και 20ου αιώνα,
των Κυπρίων με έργα τέχνης κυρίως της πρώτης γενιάς
Κυπρίων καλλιτεχνών και τη πρόσφατη συλλογή του
Παρισιού η οποία αποτελείται από έργα ευρωπαϊκής
τέχνης από τον 17ο έως τον 20ο αιώνα, αντικείμενα
τέχνης και έπιπλα. Οι συλλογές αυτές αποτελούν
σημαντικό θησαυρό της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς.
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Κεφάλαιο 3:
Υποτροφίες
Το ίδρυμα Α . Γ . Λεβέντη έχει διακριθεί τόσο για τις
φιλανθρωπικές και ανθρωπιστικές ενέργειες όσο και
για το εύρος των υποτροφιών που παρέχει.
Πρωτοβουλία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη για την
«Ελλάδα σε κρίση»
Το 2012 το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη ξεκίνησε μια
πρωτοβουλία για τη στήριξη της «Ελλάδας σε κρίση»,
μέσω της οικονομικής αρωγής οργανώσεων/φορέων
που εστιάζουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και
στην ενίσχυση της πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες. Ο στόχος της πρωτοβουλίας ήταν διττός: να
ανακουφίσει ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών
στρωμάτων με δυσκολίες διαβίωσης, αλλά και να
βοηθήσει οργανισμούς, με σημαντικό κοινωνικό έργο,
να ανταπεξέλθουν στην πίεση που προκαλείται από την
οικονομική κρίση – να ανταποκριθούν, δηλαδή, στις
ολοένα αυξανόμενες ανάγκες με μειωμένους πόρους. H
πρωτοβουλία «7 μαραθώνιοι σε 7 ηπείρους για 7
φιλανθρωπικούς οργανισμούς» του Χάρη Δαυίδ
στοχεύει αντίστοιχα στην ενίσχυση ελληνικών
κοινωφελών οργανισμών. Με το πρόγραμμα «Ελλάδα
σε κρίση», επιχορηγήθηκαν φορείς που μεριμνούν για
τα παιδιά (Παιδικά Χωριά SOS, Ελίζα, Κιβωτός,
Αγκαλιά), φιλανθρωπικές οργανώσεις που συμμετέχουν
στη διανομή τροφίμων (Τράπεζα Τροφίμων) και στην
ανακούφιση της φτώχειας (Praksis, Παναγία του
Κύκκου), οργανώσεις που προσφέρουν ιατρική
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περίθαλψη/υλικό (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Γιατροί του
Κόσμου) και οργανισμοί που φροντίζουν ανθρώπους με
σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες (MDA Ελλάς,
Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Ελλάδος, Μέριμνα,
Άγιος Νικόλαος, Ηλιοτρόπιο, Νέστωρ κ.ά.)
Το πρόγραμμα των υποτροφιών, ταγός του οποίου
υπήρξε ο ίδιος ο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, έχει σταδιακά
διευρυνθεί. Σε πρώτο στάδιο, στόχος του ιδρύματος
ήταν η αποκλειστική παροχή υποτροφιών στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, η απουσία
πανεπιστημίου στην Κύπρο έως το 1922 καθώς και η
τουρκική εισβολή στη χώρα το 1974 αποτέλεσε
ιδιαίτερο πλήγμα τόσο για το μορφωτικό επίπεδο, όσο
και για την ίδια την ύφεση της χώρας. Το πρόγραμμα
υποτροφιών σταθερά κατέχει εξέχουσα θέση στον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ενώ το νέο
Πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει υποστηριχθεί κατ’
επανάληψιν με ποικίλους τρόπους.
Το ίδρυμα λοιπόν προσφέρει εδώ και πολλά χρόνια σε
νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να διευρύνουν τους
ορίζοντές τους, προσφέροντάς υποτροφίες που
στοχεύουν στην παροχή κινήτρων.
 Τα Θερινά Σεμινάρια της Ολυμπίας το 2012,
Ολυμπία
Τα Θερινά Σεμινάρια της Ολυμπίας το 2012 για τη
Μελέτη των Συγκρούσεων και της Ειρήνης
φιλοξενήθηκαν στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία,
μεταξύ 5 και 16 Ιουλίου 2012. Η σημαντική ενίσχυση
του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, χάρισε τη δυνατότητα σε
9

85 φοιτητές από 30 διαφορετικές χώρες να
παρακολουθήσουν από κοντά 13 καθηγητές από τα
κορυφαία πανεπιστήμια διεθνώς και να εξερευνήσουν
την ιστορία και τον πολιτισμό της Δυτικής
Πελοποννήσου.
 ALBA Graduate Business School, Αθήνα –
Πρόγραμμα υποτροφιών MBA από το Ίδρυμα Α.
Γ. Λεβέντη
Το 2008 το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη σε συνεργασία με το
ALBA Graduate Business School στο Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδας στην Αθήνα ξεκίνησαν ένα νέο
πρόγραμμα υποτροφιών MBA, που απευθύνεται ειδικά
στους πολίτες της Νιγηρίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, κάθε
χρόνο χορηγούνται δύο πλήρεις υποτροφίες για 12
μήνες σε δύο υποψήφιους με βάση την ακαδημαϊκή
τους επάρκεια, την εργασιακή τους εμπειρία και τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Οι
εν λόγω υποτροφίες καλύπτουν όχι μόνο τα δίδακτρα
του συγκεκριμένου εντατικού προγράμματος MBA,
αλλά παράλληλα τα έξοδα για τη διαμονή και τη
διαβίωση των υποτρόφων στην Αθήνα, κάτι εξαιρετικά
χρήσιμο και βοηθητικό για κάθε υπότροφο που θέλει
να κυνηγήσει το όνειρό του.
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 Imperial College, Λονδίνο – Υποτροφία στον
τομέα των Βίο-Εμπνεόμενων Συσκευών για
Ελληνοκυπρίους υποψήφιους διδάκτορες
Με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης,
στηρίζεται ακόμα ένα αξιόλογο και καινοτόμο έργο.
Το διδακτορικό πρόγραμμα «Μικρο-κατασκευές
πλατφόρμας για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την
παρακολούθηση κυττάρων»
στο Imperial College στοχεύει με τη σειρά του στη
ανάπτυξη ικριωμάτων για κυτταροκαλλιέργειες, που
ελέγχουν τη διαφοροποίηση και τη λειτουργία των
κυττάρων ρυθμίζοντας τις συνθήκες καλλιέργειας∙
συγκεκριμένα, θέτουν φυσικούς περιορισμούς στην
ανάπτυξη των κυττάρων και εφαρμόζουν στατική
διάταση.

 Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου – Διδακτορική
υποτροφία στον τομέα των Ελληνικών Σπουδών
Ο κάτοχος της υποτροφίας Α. Γ. Λεβέντη στο
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, John Russel Holton,
συμπλήρωσε τέσσερα σημαντικά κεφάλαια στη
διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η εικόνα του
βασιλέως: Η βασιλική αυτοπαρουσίαση και η έννοια
της βασιλείας στον πρώιμο ελληνιστικό κόσμο, 323-276
π.Χ.
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 Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 20172018
Μια ακόμα πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ξεχωρίζει
το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη από οποιοδήποτε άλλο και
κάνει την παρουσία του ακόμα πιο ισχυρή αποτελεί η
χορήγηση Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Με
τον θεσμό αυτό, που δημιουργήθηκε το 1999, το
ίδρυμα έρχεται να υπογραμμίσει τη στήριξή του με
πάνω από 450 υποτροφίες που προσφέρει τα τελευταία
19 χρόνια σε αθλητές και αθλήτριες ατομικών
αθλημάτων από την Ελλάδα και την Κύπρο προκειμένου
να θέσουν υψηλούς στόχους όσον αφορά την
προετοιμασία και τη συμμετοχή τους στους
επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες.
Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν και φέτος, αλλά και
για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκυο, η Ελληνική Πρωτοβουλία (The
Hellenic Initiative) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.
Λάτση, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην
προαγωγή των αξιών του Ολυμπισμού και της
αριστείας, και ενισχύοντας την αγάπη για τον
αθλητισμό στην χώρα μας.
Με την συνεργασία και των τριών Ιδρυμάτων,
προκηρύσσονται για αθλητικές επιδόσεις του 2017 41
αθλητικές υποτροφίες σε αθλητές και αθλήτριες από
την Ελλάδα και την Κύπρο που αγωνίζονται σε ατομικά
ολυμπιακά αθλήματα.
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Κεφάλαιο 4:
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Εκτός των άλλων, η Λεβέντειος Πινακοθήκη προσφέρει
ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι
λοιπόν, μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να
προσεγγίσουν την τέχνη με μοναδικό τρόπο και να
διευρύνουν τις γνώσεις τους, μαθαίνοντας ολοένα
περισσότερα πράγματα για τις ανεπανάληπτες
Συλλογές της. Η Πινακοθήκη προσφέρει επίσης
ξεναγήσεις διαμορφωμένες ειδικά για μαθητές από το
δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθώς επίσης και διαλέξεις,
σεμινάρια και εργαστήρια για όλες τις ηλικίες.
Σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα και ανάλογα το ηλικιακό
όριο, τα εκπαιδευτικά προγράμματα ποικίλλουν. Σε
συνεργασία με άλλα ιδρύματα αλλά και με διάφορους
οργανισμούς, το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη προσφέρει τη
δυνατότητα όχι μόνο σε μαθητές αλλά και σε φοιτητές
να εισέλθουν σε έναν νέο κόσμο και να ταξιδέψουν
μέσω των διαφόρων Συλλογών της Πινακοθήκης σε
μέρη όπου η γνώση σηματοδοτεί την εξέλιξη του
ανθρώπινου μυαλού, εκεί όπου η τέχνη προβάλλεται
ως ελεύθερη κινητήριος δύναμη προκειμένου να
αλλάξει ριζικά η νοοτροπία. Ειδικά για τα πανεπιστήμια,
οι ξεναγήσεις δύνανται να διαμορφώνονται με βάση τα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των φοιτητών.
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Κεφάλαιο 5:
Η στοιχειοθέτηση του ευεργέτη
Η στοιχειοθέτηση ενός ευεργέτη πραγματώνεται μέσα
από τα τρίπτυχα της λειτουργίας του τόπου και της
λειτουργίας του τρόπου. Το τρίπτυχο του τόπου έχει να
κάνει α) με την ιδιαίτερη πατρίδα, β) με την παροικία
και γ) με το εθνικό κέντρο(1). Ενώ το τρίπτυχο του
τρόπου έχει να κάνει α) με τον προσωπικό τρόπο, β) με
τον κοινωνικό και γ) με τον ιστορικό. Όσο για τον
Αναστάσιο Γ. Λεβέντη ,δεν είναι δύσκολο να τον
στοιχειοθετήσουμε ως ευεργέτη καθώς και μερίμνησε
για την ιδιαίτερη πατρίδα του την Κύπρο για την
εκπαίδευση και την υγεία, και για το ευρύτερο εθνικό
κέντρο την Ελλάδα μέσω της ίδρυσης του Ιδρύματος
Α.Γ.Λεβέντης με δράση από το 1979.Είχε έργο
προσωπικό καθώς διέθεσε τα δικά του χρήματα και τον
δικό του χρόνο ,με άλλα λόγια υπήρξε το χρηματοφόρο
υποκείμενο. Είχε έργο κοινωνικό αφού βοήθησε στην
ηγεμονία της αστικής τάξης μέσω της προώθησης του
πολιτισμού και της εκπαίδευσης και τέλος έργο
ιστορικό αφού αποτέλεσε οργανικό διανοούμενο .

1. «Ευεργετισμός και Νεοελληνική πραγματικότητα». Ματούλα Τομαρά Σιδέρη, σελ. 33,
Κεφάλαιο 1, ΚΕΡΚΥΡΑ εκδόσεις, 2016
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Επίλογος :
Κάθε ευεργέτημα έχει αφήσει τη δική του ανεξίτηλη
σφραγίδα τόσο στην κοινωνία όσο και στους ίδιους
τους ανθρώπους της. Σε μια εποχή όπου
οι άνθρωποι γυρίζουν την πλάτη στο συνάνθρωπο,
λησμονούν τη σημασία να είσαι άνθρωπος και ο
εγωκεντρισμός ριζώνει καθημερινά στις ψυχές, κάθε
έργο καθενός ευεργέτη έρχεται να μας θυμίσει αξίες
και ιδανικά που έχουν παραγκωνιστεί.
Ο ευεργετισμός κρύβει πίσω του μια μεγάλη ιστορία με
πολλά παρακλάδια και πολλές άλλες μικρότερες
ιστορίες. Όπως η ιστορία όμως, δεν ανήκει μονάχα στο
παρελθόν. Δεν πεθαίνει και δεν παύει να υπάρχει μαζί
με τους ταγούς του. Κάθε ευεργέτημα αφηγείται τη
δική του πορεία στον χρόνο που συνεχίζει να γράφεται
καθημερινά και έρχεται να μας αποδείξει ότι ακόμα και
στις μέρες μας, αυτές της φθοράς των αρχών, υπάρχουν
εκείνοι που επενδύουν στον άνθρωπο και οδηγούν την
κοινωνία σε ένα ανώτερο επίπεδο στα σκαλοπάτια του
πολιτισμού και της παιδείας.
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Βιβλιογραφία :
http://www.leventisfoundation.org/el/
Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη «Ευεργετισμός και
νεοελληνική πραγματικότητα» ΚΕΡΚΥΡΑ εκδόσεις
,2016
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