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Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία του Τμήματος Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σας καλωσορίζει στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη σε μία εκδήλωση πολιτισμού για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με την 
ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη. 
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Κατά την πολυετή διαδρομή του, το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» εξελίσσεται 

διαρκώς και σταδιακά καθιερώνεται ως εξέχουσα και ρυθμιστική παρουσία στην 

πνευματική ζωή του τόπου μας. 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». 

  

Η ιστορία της Βιβλιοθήκης ξεκινάει όταν μετά τον Δεκέμβριο του 1993, ο Κωνσταντίνος Λασκαρίδης ιδρύει τη 

«Βιβλιοθήκη Καίτη Λασκαρίδη» στη μνήμη της συζύγου του. Από το 2006, η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 

νεοκλασικό κτήριο επί των οδών Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας. Εκεί τα επόμενα χρόνια η συλλογή και οι 

δραστηριότητες γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη, γεγονός που οδηγεί σε πρόσκτηση το 2008 ενός ακόμη 

νεοκλασικού κτηρίου επί της οδού 2ας Μεραρχίας 36 (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο). Σήμερα έχει διαχωριστεί 

στη Δανειστική και στην Ιστορική Βιβλιοθήκη. Η Δανειστική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία που καλύπτουν 

θεματικά όλους τους τομείς της γνώσης, με ιδιαίτερα αναπτυγμένο το λογοτεχνικό τμήμα που περιλαμβάνει 

κλασική και σύγχρονη, ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Διαθέτει περιοδικές εκδόσεις, οπτικοακουστικό και 

πληροφοριακό υλικό, καθώς και ένα πλούσιο Παιδικό Τμήμα με βιβλία που απευθύνονται σε νηπιακές ηλικίες 

έως και εφήβους. Επίσης λειτουργεί ξενόγλωσσο τμήμα, με βιβλία ποικίλης θεματολογίας σε διάφορες γλώσσες. 

Ξεχωριστό και πολύ σημαντικό τμήμα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης είναι το Ναυτικό τμήμα. Περιλαμβάνει υλικό 

που καλύπτει τους τομείς της ναυτικής ιστορίας, των ναυτικών επαγγελμάτων, της ναυτικής τεχνολογίας και 

ναυπηγικής, της αλιείας καθώς και των φάρων. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη συγκροτήθηκε το 2012 και περιλαμβάνει 

αρχεία και βιβλιοθήκες που δωρήθηκαν στο Ίδρυμα από σημαντικές προσωπικότητες των Γραμμάτων και των 

Επιστημών. Οι συλλογές αυτές διατηρούν την ενότητά τους, σύμφωνα με τον συλλεκτικό προσανατολισμό του 

κάθε κτήτορα και το σκεπτικό ότι αυτό ενδιαφέρει τον επισκέπτη και μελετητή. Η Ιστορική Βιβλιοθήκη 

περιλαμβάνει συλλογές βιβλιοθηκών που αριθμούν περισσότερους από 260.000 τίτλους βιβλίων, καθώς και 

ανεκτίμητης αξίας συλλογές λογοτεχνικών και ιστορικών αρχείων, τα οποία περιλαμβάνουν χειρόγραφα, 

αλληλογραφία και οπτικοακουστικό υλικό.  

 

Οι θησαυροί γνώσης που περιλαμβάνονται στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος αποτελούν ζωντανά 

εργαλεία μάθησης και ενημέρωσης, άρρηκτα συνδεδεμένα με το σύγχρονό μας πολιτισμικό και γνωστικό 

γίγνεσθαι, όπως αποδεικνύεται και από την αλληλεπίδραση των συλλογών αυτών με τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Ιδρύματος. Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς εμπλουτισμού. 

Αυτό επιτυγχάνεται με δωρεές μελών και φίλων, καθώς και με αγορές σύγχρονων και παλαιότερων βιβλίων. 

Έτσι, το κοινό μπορεί να βρει βιβλία παλαιά και σπάνια αλλά και νέες κυκλοφορίες, οι οποίες και εκτίθενται σε 

ειδικό χώρο στην είσοδο του κτηρίου. Ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στη Δανειστική αλλά και στην Ιστορική 

βιβλιοθήκη, προσδίδουν οι πολύ σημαντικές δωρεές συλλογών βιβλίων που δέχεται το Ίδρυμα, από 

προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.  

http://www.laskaridou.gr/archia-istorikis-vivliothikis/

