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Βιογραφικό σημείωμα
Ο Βασίλης Θ. Λασκαρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα (Καλλιθέα), το 1923, τρεις
μήνες μετά την άφιξη των γονιών του από την Κωνσταντινούπολη. Από
μικρός μυήθηκε στις κομμουνιστικές ιδέες και έτσι, στις αρχές του 1942,
εντάσσεται στο ΚΚΕ και εργάζεται στην ΕΠΟΝ, σε διάφορα τμήματα, έως την
απελευθέρωση. Μεταβαίνει στη Θήβα, όπου εκλέγεται γραμματέας και μέλος
της περιφερειακής του ΚΚΕ και γραμματέας του Νομού Βοιωτίας. Τον
Μάρτιο του 1946 επιστρέφει στην Αθήνα και από τον Ιούλιο του 1947, όταν
και συλλαμβάνεται, ξεκινά η πρώτη περίοδος του εκτοπισμού του: ΑϊΣτράτης, Μακρόνησος και ξανά Αϊ-Στράτης. Τον Μάρτιο του 1958 παίρνει
άδεια, εργάζεται στην ΕΔΑ Καλλιθέας, ξανασυλλαμβάνεται τον Ιούνιο του
1959 και εξορίζεται εκ νέου στον Αϊ-Στράτη έως τον Μάρτιο του 1961. Στη
συνέχεια εργάζεται ως γραμματέας της ΕΔΑ Νέας Σμύρνης, αλλά και στο
βιομηχανικό τομέα μεγάλων μονάδων. Με τη δικτατορία των
συνταγματαρχών, στις 21 Απριλίου του 1967, συλλαμβάνεται και εξορίζεται
στα Γιούρα και στο Παρθένι Λέρου. Στη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, τάσσεται
με την ανανεωτική πτέρυγα και εν συνεχεία εντάσσεται στο ΚΚΕ Εσωτερικού.
Με τη Μεταπολίτευση υπηρετεί το ΚΚΕ Εσωτερικού από διάφορες θέσεις και
δημιουργεί την κομματική οργάνωση της βιομηχανικής ζώνης των μεγάλων
εργοστασίων. Μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ Εσωτερικού υποστηρίζει την
"αναβάθμιση" και γίνεται στέλεχος αρχικά του ΚΚΕ Εσωτερικού Ανανεωτική Αριστερά και αργότερα της ΑΚΟΑ.

Αρχείο Βασίλη Λασκαρίδη
Κατάλογος κ. 1
Φ. 1

Σχέδια βιβλίων προς έκδοση

 Χφ. κείμενα προ έκδοση με τίτλο: «Στην παρανομία και στην
μεσοπαρανομία του 1945 (μετά το Δεκέμβρη του 1944) και το χειμώνα του
1946» και «Μνήμες απ’ το κολαστήρι της Μακρονήσου» [εκδόθηκαν μαζί
με τον τίτλο: «Από τον Δεκέμβρη στον Εμφύλιο» από την Εποχή το 2003]

 Χφ. κείμενο προς έκδοση με τίτλο: «Μαρτυρίες και μνήμες από την
εφταετία της Χούντας, ειδικά για την εξορία της Γιούρας και το Παρθένι
της Λέρου» [εκδόθηκε από την Εποχή το 2006] – περιλαμβάνεται και η
μακέτα του εξωφύλλου
 Σχέδιο έκδοσης βιβλίου με τίτλο: «Το ΚΚΕ εσωτερικού στη Νέα Σμύρνη»
[εκδόθηκε από την Εποχή το 2007], δακτ.
 Σχέδιο έκδοσης βιβλίου με τίτλο: «Για την ΕΔΑ Ν. Σμύρνης. Μάρτης
1961-Απρίλιος 1967» [εκδόθηκε από την Εποχή το 2008]
 Σχέδιο έκδοσης βιβλίου με τίτλο: «Για την ΕΠΟΝ του 5ου τομέα Αθήνας
(Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Π. Φάληρο, Καλαμάκι)» [εκδόθηκε από την Εποχή
το 2009], δακτ.
 Κείμενα του Β. Λασκαρίδη με τίτλο: «Ο αδελφός μου ο Λάσκος
(Λασκαρίδης του Θωμά)» και «Σχετικά με το Μακρονήσι και ειδικά για
το Α’ ΕΤΟ-ΕΣΑΙ των πολιτικών εξόριστων των νέων (μέχρι 30 ετών) 194950 – περιλαμβάνεται και ονομαστικός κατάλογος Μακρονησιωτών, δακτ.,
χφ., φωτοτ.
Φ. 2 «Μνήμες μαρτυρίες όπως τις έζησα στον Άη Στράτη»
 Χφ. και δακτ. κείμενο προς έκδοση προς έκδοση: «Μνήμες μαρτυρίες
όπως τις έζησα στον Άη Στράτη» [εκδόθηκε με τον τίτλο: «Ημερολόγια της
εξορίας» από την Εποχή το 2005]
Φ. 3 Τεκμήρια για την ανάδειξη της Μακρονήσου σε τόπο ιστορικής
μνήμης
 Κείμενα εισηγήσεων από την ημερίδα «Μακρόνησος. Ιστορικός,
πολιτιστικός τόπος» που οργανώθηκε στις 28 Απριλίου 1993 [τα πρακτικά
εκδόθηκαν το 1994], δακτ.
 Κείμενα εισηγήσεων από την επιστημονική συνάντηση «Ιστορικό τοπίο
και ιστορική μνήμη. Το παράδειγμα της Μακρονήσου» που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΠ 6 & 7 Μαρτίου [τα πρακτικά εκδόθηκαν
από τις εκδόσεις «Φιλίστωρ» το 2000], δακτ.
 Ποικίλα: τεκμήρια για τη συγκρότηση φορέα για την προστασία και
ανάδειξη της Μακρονήσου, χφ. χάρτες με τα στρατόπεδα του Ν.
Μάργαρη, κείμενο σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη
Μακρόνησο, χφ., δακτ., φωτοτ.
 Προσκλήσεις και προγράμματα επιστημονικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων για την ανάδειξη της Μακρονήσου σε τόπο ιστορικής μνήμης
Φ. 4 Ποικίλα σχετικά με τα βιβλία που εξέδωσε ο Β. Λασκαρίδης
 Ευχαριστήριες επιστολές προς τον Β. Λασκαρίδη για την αποστολή των
βιβλίων του, 2004-2015
 Αποκόμματα τύπου με βιβλιοκριτικές των βιβλίων του, 2006-2009

 Προσκλήσεις στις βιβλιοπαρουσιάσεις, αποδείξεις παραλαβής των
βιβλίων από Βιβλιοθήκες, 2006-2008
Φ. 5 Προσωπικά τεκμήρια
 Χφ. τετράδια και σημειωματάρια του Β. Λασκαρίδη με κείμενα και
μαθήματα, δεκαετία 1960
 Βιογραφικά σημειώματα του Β. Λασκαρίδη, χφ., φωτοτ., 1994, χ.χ.
 Ποικίλα: δελτίο υποψήφιου σπουδαστή στο ΕΜΠ, στρατολογικά
έγγραφα, αποδείξεις συνδρομής σε διάφορους φορείς, προσωπικές
προσκλήσεις, αποκόμματα τύπου κ.ά., 1946-2013
Φ. 6

Ποικίλα

 Κείμενο του Β. Λασκαρίδη για την ανασυγκρότηση της δημοτικής
παράταξης «Ποιότητα ζωής» στη Νέα Σμύρνη, δακτ., 1/12/1998
 Χφ. επιστολή του Β. Λασκαρίδη προς τη Γραμματεία της ΑΚΟΑ, φωτοτ.,
20/3/2010
 Αποκόμματα τύπου για το ΚΚΕ εσωτερικού, τον Νίκο Καρρά, τον
Μανόλη Αναγνωστάκη, τους νεκρούς της 21η Απριλίου κ.ά., 1979-2012
 Πρόσκληση σε εκδήλωση της ΑΚΟΑ, φυλλάδιο του Μουσείου Εθνικής
Αντίστασης Πειραιά

