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Πειραιάς, 13/06/2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Την Τετάρτη 13 Ιουνίου  2018 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 
πραγματοποιήθηκε η Τελετή  Αναγόρευσης σε Επίτιμο Διδάκτορα του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, της  Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής, του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του Προέδρου του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη. 
 
Την εκδήλωση προσφώνησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής 
κ. Άγγελος  Χ. Κότιος. 
 
Για το έργο του Τιμωμένου μίλησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής 
και Τραπεζικής Διοικητικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Σταϊκούρας. 
«Ο Παναγιώτης Λασκαρίδης προσέφερε και προσφέρει τα μέγιστα στο ναυτιλιακό 
επιχειρείν, στις Ελληνικές τέχνες, στα γράμματα, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, 
ευρύτερα, διατηρώντας αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά μιας προσωπικότητας που 
σπάνια συναντά κανείς. Σε μια από τις ελάχιστες συνεντεύξεις που έχει δώσει, 
επισημαίνει με το γνωστό ευθύ τρόπο που τον χαρακτηρίζει ότι οι βασικοί πυλώνες 
για μια επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή είναι τέσσερεις: σπουδές και 
μόρφωση, εργατικότητα, διακριτικότητα και οικογενειακή ενότητα και αλληλεγγύη. 
Άνθρωπος σεμνός και μετριόφρων αλλά ταυτόχρονα μαχητικός˙ ευθύς και απλός 
και συνάμα προσηνής, ανοιχτός και έμφυτα ευγενής˙ άνθρωπος κατηρτισμένος, 
φιλομαθής και ευρυμαθής, επινοητικός και πραγματικά ανεξάντλητα εργατικός. «Η 
θάλασσα ένα πράγμα που μου έμαθε είναι ότι πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός» 
αναφέρει ο ίδιος, δείγμα της βαθειάς συνείδησης του μέτρου που τον διακρίνει. 
Διορατικός, προνοητικός και ρεαλιστής αλλά ταυτόχρονα δημιουργικός, 
αποτελεσματικός και άκαμπτα επίμονος στην επίτευξη των στόχων που θέτει, ο 
Παναγιώτης Λασκαρίδης συνηθίζει να λέει με την αφοπλιστική του αμεσότητα ότι: 
«στη ναυτιλία σημασία έχουν οι στόχοι παρά τα οράματα, όπως ο ναυτικός που 
όταν ταξιδεύει δεν έχει όραμα αλλά έχει ως στόχο να δέσει το πλοίο ασφαλές στο 
λιμάνι».    
 
Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την η ομιλία του Τιμώμενου Προέδρου του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
ξεχωριστή αυτή στιγμή, που αποτελεί αναγνώριση στην προσφορά του Ιδρύματος 
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Αικατερίνης Λασκαρίδη στον πολιτισμό και την παιδεία  και  ευχαρίστησε για τη 
μεγάλη  τιμή στο πρόσωπό του. Στην ομιλία του μεταξύ άλλων, o κος Παναγιώτης 
Λασκαρίδης ανέφερε «Ίσως η σημαντικότερη συνεισφορά της μεγάλης Ελληνικής 
Ναυτιλίας στην Ελλάδα και την οικονομία της να είναι άυλη και γι’ αυτόν τον λόγο 
και να μην μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα σε ευρώ. Και αυτή δεν είναι άλλη από τη 
διαπίστωση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που οι Έλληνες να μην μπορούν να 
πρωταγωνιστήσουν σε οποιοδήποτε τομέα. Το ότι δίδεται το παράδειγμα ότι με 
σκληρή δουλειά και επιμονή αλλά μέσα σε συνθήκες έντονου και αδυσώπητου 
ανταγωνισμού, υπάρχει ένας τομέας όπου οι Έλληνες μεγαλουργούν. Ότι δεν 
υπάρχει τίποτα το αδύνατο ή περίεργο σε αυτό και ότι ο σωστός προγραμματισμός, 
η σκληρή και η συνεχής προσπάθεια και ο ανταγωνισμός με τους καλύτερους 
παγκοσμίως, μπορεί να επιφυλάξει στους Έλληνες και άλλες πρωτιές. Και αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό στις χαλεπές μέρες που περνάει η πατρίδα μας».  
 

Από Το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων   


