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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Η εκδοτική δραστηριότητα του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» ξεκίνησε το 2003 με 
την ιστορική μονογραφία «Ανδρέας Μιαού-
λης [1769 – 1835] – Από την υπόδουλη ώς 
την ελεύθερη Ελλάδα».

Ακολούθησαν 4 εκδόσεις οι οποίες αφορούν 
στα πρακτικά σεμιναρίων που διοργάνωσε η 
Βιβλιοθήκη ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ από το 2004 
έως και το 2009, για τα οποία έδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον τόσο ο σπουδαστικός κόσμος, 
όσο και το ευρύτερο καλλιεργημένο αναγνω-
στικό κοινό.  

Το 2013 εκδόθηκε το λεύκωμα «Δημιουργι-
κές Προσεγγίσεις» το οποίο αποτυπώνει  την 
εικαστική απεικόνιση των πολιτιστικών δρα-
στηριοτήτων της Βιβλιοθήκης του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» από το 2001 έως και 
το 2012. 

Επίσης την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε η έκ-
δοση του συλλογικού λευκώματος «Πετρό-
κτιστοι Φάροι: Ταίναρο και Μαλέας», απο-
τέλεσμα των προσπαθειών του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» να αναδείξει τα μνη-
μεία αυτά της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, 
ύστερα από την πλήρη ανακαίνιση και αποκα-
τάστασή τους που ανέλαβε και ολοκλήρωσε 
το Ίδρυμα. 

Επισφράγισμα της εκδοτικής δραστηριότητας 
του Ιδρύματος η απόφαση του Καθηγητή Εμ-
μανουήλ Κριαρά να εμπιστευτεί στο Ίδρυμα 
την έκδοση 3 βιβλίων του.

Σκοπός του εκδοτικού εγχειρήματος είναι τα 
βιβλία του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρί-
δη» να πληρούν με τον αρτιότερο τρόπο τους 
όρους της επιστημονικής και αισθητικής δεο-
ντολογίας.

Όλες οι εκδόσεις διατίθενται κατ’ αποκλειστι-
κότητα στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη».

Πετρόκτιστοι Φάροι: Ταίναρο και Μαλέας

Συλλογικό
Επιμέλεια Έκδοσης- Επιλογή 
κειμένων: Καλή Παγουλάτου-
Κυπαρίσση
Επιμέλεια κειμένων-
Διόρθωση: Βέρα 
Ανδριοπούλου
Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2013
Σελ.: 300

Διαστάσεις: 21 χ 29
Πανόδετο
ISBN 978-960-99142-6-0

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» πραγματοποί-
ησε το σημαντικό έργο της αποκατάστασης των φά-
ρων του Ταινάρου, του Μαλέα  καθώς και της Ντάνας 
Πόρου. Το συλλογικό έργο «Πετρόκτιστοι Φάροι: 
Ταίναρο και Μαλέας», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 
του 2013, «αφηγείται» τη συναρπαστική περιπέτεια 
της αποκατάστασής τους. Παράλληλα, αποτελεί ένα 
πολύτιμο τεκμήριο για τη ναυτική ιστορία της Ελλά-
δας.  
Μέσα από μια εξαιρετική συλλογή κειμένων πανεπι-
στημιακών δασκάλων, ερευνητών, δημοσιογράφων 
και συγγραφέων, αναδεικνύεται η διαχρονική παρου-
σία των φάρων, μεταξύ ιστορίας και μύθου, η συμβο-
λική τους σημασία, αλλά και η αξία τους ως ζωντανά 
μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  Από την 
έκδοση δεν θα μπορούσε να λείπει το ημερολόγιο 
που κράτησε ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Ευταξιόπου-
λος κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπαλαίωσης.  
Την καλαίσθητη έκδοση πλαισιώνει πλούσιο φωτο-
γραφικό υλικό. 

Ε. ΚΡΙΑΡΑΣ
Πρόσφατα Γράμματά μου σε Πρόσωπα

και Ιδρύματα

Συγγραφέας: Εμμανουήλ Κρια-
ράς
Έκδοση του «Ιδρύματος Αικατε-
ρίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2013
Σελ.: 192
Διαστάσεις: 14 χ 20,5
ISBN 978-960-99142-7-7

Αντλώντας από το πλούσιο επι-
στολικό αρχείο του Καθηγητή 
Εμμανουήλ Κριαρά, στο παρόν 

έργο δημοσιεύονται 185 επιστολές του των ετών 
2001-2011 προς πρόσωπα και ιδρύματα. 
Μια σημαντική έκδοση που αποτυπώνει την ασίγαστη 
δράση και τη διαρκή παρουσία στο πνευματικό γίγνε-
σθαι ενός κορυφαίου Έλληνα διανοούμενου. 



E. ΚΡΙΑΡΑΣ
Νέες Επιστολές και Έγγραφα

των ετών 1924-2010

Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2012
Σελ.: 192
Διαστάσεις: 15 χ 23
ISBN 978-960-99142-4-6

Επιστολές Ελλήνων και ξένων 
λογίων καθώς και έγγραφα φο-
ρέων (ιδρυμάτων, εταιρειών, 
συλλόγων, κ.λπ.), μέρος της αλ-

ληλογραφίας του Καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά, που 
καλύπτουν χρονικά το διάστημα 1924-2010.  
Ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο, στο σταυροδρόμι 
του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, με ιδιαίτερη αξία 
για τη νεοελληνική Γραμματεία.  Μια αποκαλυπτική 
μαρτυρία που φωτίζει την πολυσχιδή παρουσία και 
την ευδόκιμη διαδρομή του διακεκριμένου διανοού-
μενου.

Ανδρέας Μιαούλης [1769 - 1835]
Από την υπόδουλη ώς την ελεύθερη Ελλάδα 

Συγγραφείς: Κωνσταντίνα 
Αδαμοπούλου – Παύλου, 
Αννίτα Ν. Πρασσά
Επιμέλεια έκδοσης:  Καλή 
Κυπαρίσση
Εκδόσεις: Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας»
Αθήνα, 2003
Σελ.:  770           
Διαστάσεις:  27 χ 23

ISBN Πανόδετης έκδοσης: 960-05-1075-Χ
ISBN Χαρτόδετης έκδοσης: 960-05-1074-1

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη των ιστορικών Κων-
σταντίνας Αδαμοπούλου-Παύλου και Αννίτας Ν. 
Πρασσά, βασισμένη κατά κύριο λόγο σε πρωτογε-
νείς πηγές, που καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής και 
της δράσης μιας από τις σημαντικότερες μορφές της 
νεότερης Ελλάδας, του Υδραίου αγωνιστή του 1821 
Ανδρέα Μιαούλη. Παράλληλα φωτίζει τα κρίσιμα 
ιστορικά γεγονότα της περιόδου εκείνης και τους 
ναυτικούς αγώνες στη διάρκεια της Επανάστασης. 
Μεταξύ άλλων, στη γλαφυρή αυτή ιστορική μονογρα-
φία περιλαμβάνονται ανέκδοτα έγγραφα, αναφορές 
σε λογοτεχνικά κείμενα αφιερωμένα στον Ανδρέα 
Μιαούλη, καθώς και πλούσιο εικονογραφικό υλικό.  

Από τα πάθη της Ιστορίας στα πάθη
της καθημερινής ζωής

Η διαδρομή της ελληνικής πεζογραφίας από το 
1945 έως το 2000

Συλλογικό
Έκδοση «Βιβλιοθήκη Καίτη 
Λασκαρίδου»
Πειραιάς, 2004
Σελ.: 134 Διαστάσεις: 26 χ 17
ISBN 980-88420-0-X

Τα Πρακτικά του Σεμιναρίου 
«Από τα πάθη της Ιστορίας 
στα πάθη της καθημερινής 
ζωής – Η διαδρομή της 

ελληνικής πεζογραφίας από το 1945 έως το 2000» 
που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2004 στη 
Βιβλιοθήκη «Καίτη Λασκαρίδη», με υπεύθυνο 
προγράμματος τον λογοτέχνη και κριτικό Αλέξη 
Ζήρα, και με τη συμβολή διακεκριμένων εισηγητών. 
Στην έκδοση περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των 
ομιλητών Ελισάβετ Κοτζιά, Κώστα Στεργιόπουλου, 
Γιώργου Παγανού, Τάκη Μενδράκου, Αλέξη Ζήρα, 
Δημήτρη Τσατσούλη και Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. 
Στόχος των εισηγήσεων είναι η παρουσίαση 
των σημαντικότερων όψεων του σύγχρονου 
ελληνικού πεζού λόγου, ο εντοπισμός των ποικίλων 
επιδράσεων που δέχτηκαν οι δημιουργοί αυτής 
της περιόδου, καθώς και η διάκριση των βασικών 
τάσεων της ελληνικής πεζογραφίας στη γόνιμη αυτή 
πεντηκονταετία.

Δημιουργικές Προσεγγίσεις
Λεύκωμα αφισών και προσκλήσεων

Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2013
Σελ.: 232
Διαστάσεις: 24 χ 32
Πανόδετο
ISBN 978-960-99142-5-3

Στο καλαίσθητο αυτό 
λεύκωμα,  ο αναγνώ-
στης, μέσα από μια ποι-
κιλία τεχνοτροπιών και 
ευφάνταστων εικαστικών 
προτάσεων, μπορεί να 

παρακολουθήσει την πολυσχιδή όσο και γόνιμη πο-
λιτιστική διαδρομή του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λα-
σκαρίδη» το διάστημα 2001-2012.  
Η αφίσα είναι ένα κλειδί τέχνης και έχει τη δύναμη 
να αποτυπώνεται στη μνήμη. Η κάθε αφίσα με την 
αντίστοιχη πρόσκληση που εμπεριέχεται στο λεύκω-
μα φέρει τον εικαστικό χαρακτήρα του θέματος από 
το οποίο προέρχεται. Το εικαστικό υλικό που παρου-
σιάζεται στην παρούσα έκδοση είναι καρπός αγάπης 
για την Τέχνη και τα Γράμματα.

Νίκος Καζαντζάκης

Συλλογικό 
Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2011
Σελ.: 208
Διαστάσεις: 15 χ 23
ISBN 978-960-99142-1-5

Το 2007, έτος Καζαντζάκη, η 
Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη» 
τίμησε τον μεγάλο Έλληνα 

δημιουργό με τη διοργάνωση ημερίδας και τη 
συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος: 
Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, Ελένη Κωβαίου, Ελευθερία 
Γιακουμάκη, Φατίμα Ελόεβα, Χρίστος Αλεξίου, Σόνια 
Ιλίνσκαγια, Άννα Ρόζενμπεργκ, Σταμάτης Φιλιππίδης, 
Θανάσης Αγάθος, Παναγιώτα Μήνη, Βάλτερ 
Πούχνερ, Μαίρη Σταύρου και Πάτροκλος Σταύρου. 
Στην ανά χείρας έκδοση περιλαμβάνονται οι 
εισηγήσεις  της ημερίδας που, μέσα από διαφορετικές 
προσεγγίσεις, δίδουν εύστοχα και καίρια το στίγμα 
του σύγχρονου προβληματισμού για τη γλώσσα 
και τη συμβολική της, τους θεματικούς άξονες, την 
αισθητική και την ιδεολογία του πεζογραφικού 
έργου του Νίκου Καζαντζάκη. 

Διαδρομή στην ποίηση
Από τον μεσοπόλεμο στη γενιά του ’70

Συλλογικό
Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Επιμέλεια έκδοσης: Άννα 
Ρόζενμπεργκ
Πειραιάς, 2009
Σελ.: 184
Διαστάσεις: 23,5 χ 15
ISBN 978-960-99142-0-8

Τα κείμενα του κύκλου ομιλιών 
που οργάνωσε το 2004 η Βι-
βλιοθήκη του «Ιδρύματος Αι-

κατερίνης Λασκαρίδη» γύρω από την ελληνική ποίη-
ση και την πολύμορφη όσο και γόνιμη διαδρομή της 
από τα χρόνια του Μεσοπολέμου έως τη γενιά του 
’70, με την πολύτιμη συμβολή της Καθηγήτριας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Ρίτσας Φράγκου-Κικίλια, και 
τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών: Φραγκίσκη Αμπα-
τζοπούλου, Γιώργος Αράγης, Στέφανος Διαλησμάς, 
Μορφία Μάλλη, Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού και Μί-
μης Σοφοκλέους.
Με γλαφυρότητα και οξυδέρκεια, οι εισηγητές ανι-
χνεύουν το ποιητικό σύμπαν της περιόδου αυτής, 
εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τα πεδία της ελληνικής 
ποίησης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, τους 
δημιουργούς της Πρώτης και Δεύτερης Μεταπολε-
μικής Γενιάς  και της Γενιάς του ’70, τους  κύριους 
θεματικούς άξονες, τις επιδράσεις και τις εκφραστικές 
τάσεις, το παιχνίδι με τις λέξεις στο ποιητικό έργο της 
Κικής Δημουλά, καθώς και γενικότερα ζητήματα της 
Ποιητικής. 
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Μέγας Αλέξανδρος
Aναδιφώντας όψεις του περίοπτου

Συλλογικό
Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2011
Σελ.: 256
Διαστάσεις: 23,5 χ 15
ISBN 978-960-99142-2-2

Τα Πρακτικά του πολύ ενδιαφέρο-
ντος κύκλου Σεμιναρίων που οργάνωσε και  πραγ-
ματοποίησε το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» την 
περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2008, σε συνεργασία με 
τον Καθηγητή Αρχαίας Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών  Κώστα Μπουραζέλη. Σε μια εποχή όπου η 
ζωή και το έργο του Έλληνα στρατηλάτη γίνονται συ-
χνά αντικείμενο εύκολης εκμετάλλευσης, ενίοτε και 
ισοπεδωτικής εκλαΐκευσης, ο συγκεκριμένος σεμινα-
ριακός κύκλος επιχείρησε να προσφέρει μια αξιόπι-
στη επιστημονικά και νηφάλια οπτική γωνία ως προς 
ένα σύνθετο ιστορικό θέμα, με διαχρονικό ενδιαφέ-
ρον.
Στον ανά χείρας τόμο περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις 
των Κώστα Μπουραζέλη, Ιωάννη Ξυδόπουλου, Ηλία 
Κουλακιώτη, Κατερίνας Λιάμπη, R.M.Errington, ενώ 
στο Παράρτημα της έκδοσης περιελήφθησαν οι συ-
ζητήσεις των εισηγητών με το κοινό. 

E. ΚΡΙΑΡΑΣ
Ο Ψυχάρης ιδίως από Γράμματά του 

Έκδοση του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη»
Πειραιάς, 2012
Σελ.: 64
Διαστάσεις: 14 χ 20,5
ISBN 978-960-99142-3-9

Ένα σημαντικό έργο, καρπός 
πολυετούς έρευνας, του Ακα-
δημαϊκού Εμμανουήλ Κριαρά 
για τον κορυφαίο δημοτικιστή 

διανοούμενο και λογοτέχνη Γιάννη Ψυχάρη.  Μέσα 
από χαρακτηριστικά αποσπάσματα της αλληλογρα-
φίας του Ψυχάρη με Έλληνες και ξένους λόγιους, 
καθώς και ενδιαφέροντων βιογραφικών και αυτο-
βιογραφικών στοιχείων, ο αναγνώστης θα έχει την 
ευκαιρία να μελετήσει τις απόψεις του Ψυχάρη για 
την κατάσταση στην Ελλάδα προς το τέλος του 19ου 
αιώνα, τη στάση του απέναντι στα λογοτεχνικά και 
κοινωνικά κινήματα της εποχής, την τακτική του στο 
γλωσσικό ζήτημα, αλλά και να γνωρίσει καλύτερα την 
προσωπικότητα του καινοτόμου αυτού δημιουργού. 


