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ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΔΔηημμοο

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον 
Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση
Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικόλαος 
Παπαδάκης. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παυλόπουλος είναι επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος και 
ο κ. Βούτσης πρόεδρος του Δ.Σ. 
Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Παπαδάκης είχε την ευκαιρία να τους ενημερώσει για τις 
τρέχουσες δράσεις και να παρουσιάσει τον προγραμματισμό του Ιδρύματος για το προσεχές 
διάστημα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση των διαδικασιών για την ίδρυση 
παραρτήματος του Ιδρύματος στο Βελιγράδι, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία σημαντικών 
πνευματικών προσωπικοτήτων της Σερβίας. 
Επίσης, στον προγραμματισμό της
Παρίσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη σύγ
γαλλική πρωτεύουσα, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.     

ΣΣυυννέέδδρριιοο  γγιιαα  

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου στη Γαλλική Πρεσβεία η συνάντηση 
του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Νικόλαου Παπαδάκη με τον Πρέσβη Κριστόφ Σαντεπί. 
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος, 
βουλευτής Επικρατείας Θεόδωρος Φορτσάκης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας στα Χανιά 
Κατερίνα Καστρινάκη-Γελασάκη και ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Γιώργος 
Κουκουράκης. 
Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός δράσεων για την ανάδειξη της στ
σχέσης του Ελευθερίου Βενιζέλου με τη Γαλλία, με έμφαση στις επιρροές που δέχθηκε από τη 
γαλλική πολιτική σκέψη, το μεταρρυθμιστικό του έργο και αντίστοιχα γαλλικά υποδείγματα, 
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ΤΤαα  ΝΝΕΕΑΑ  μμααςς    
κκδδόόσσεειιςς  ––  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκ

  

οοκκρρααττίίααςς  κκααιι  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΒΒοουυλλήήςς  γγιιαα  θθέέμμ

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον 
Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση είχε την Παρασκευή 25 Μαΐου στην Αθήνα ο Γενικός 
Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικόλαος 
Παπαδάκης. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παυλόπουλος είναι επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος και 

 
Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Παπαδάκης είχε την ευκαιρία να τους ενημερώσει για τις 
τρέχουσες δράσεις και να παρουσιάσει τον προγραμματισμό του Ιδρύματος για το προσεχές 
διάστημα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση των διαδικασιών για την ίδρυση 

τήματος του Ιδρύματος στο Βελιγράδι, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία σημαντικών 
πνευματικών προσωπικοτήτων της Σερβίας.  
Επίσης, στον προγραμματισμό της διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου στα τέλη του 2019 στο 
Παρίσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη σύγκληση του Συνεδρίου της Ειρήνης στη 
γαλλική πρωτεύουσα, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.     

  
  
  

  ττοονν  ΒΒεεννιιζζέέλλοο  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  σστταα  ττέέλληη  ττοουυ  
  

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου στη Γαλλική Πρεσβεία η συνάντηση 
του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Νικόλαου Παπαδάκη με τον Πρέσβη Κριστόφ Σαντεπί. 
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος, 

λευτής Επικρατείας Θεόδωρος Φορτσάκης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας στα Χανιά 
Γελασάκη και ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Γιώργος 

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός δράσεων για την ανάδειξη της στ
σχέσης του Ελευθερίου Βενιζέλου με τη Γαλλία, με έμφαση στις επιρροές που δέχθηκε από τη 
γαλλική πολιτική σκέψη, το μεταρρυθμιστικό του έργο και αντίστοιχα γαλλικά υποδείγματα, 

    

κκέέςς  δδρράάσσεειιςς    

μαατταα  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  

Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον 
είχε την Παρασκευή 25 Μαΐου στην Αθήνα ο Γενικός 

Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικόλαος 
Παπαδάκης. Όπως είναι γνωστό, ο κ. Παυλόπουλος είναι επίτιμος πρόεδρος του Ιδρύματος και 

Στις συναντήσεις αυτές ο κ. Παπαδάκης είχε την ευκαιρία να τους ενημερώσει για τις 
τρέχουσες δράσεις και να παρουσιάσει τον προγραμματισμό του Ιδρύματος για το προσεχές 
διάστημα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη δρομολόγηση των διαδικασιών για την ίδρυση 

τήματος του Ιδρύματος στο Βελιγράδι, έπειτα από σχετική πρωτοβουλία σημαντικών 

διεθνούς συνεδρίου στα τέλη του 2019 στο 
κληση του Συνεδρίου της Ειρήνης στη 

γαλλική πρωτεύουσα, όπου ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.      

  22001199  

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Μαΐου στη Γαλλική Πρεσβεία η συνάντηση 
του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Νικόλαου Παπαδάκη με τον Πρέσβη Κριστόφ Σαντεπί. 
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο αντιπρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος, 

λευτής Επικρατείας Θεόδωρος Φορτσάκης, η επίτιμη πρόξενος της Γαλλίας στα Χανιά 
Γελασάκη και ο επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Γιώργος 

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν ο προγραμματισμός δράσεων για την ανάδειξη της στενής 
σχέσης του Ελευθερίου Βενιζέλου με τη Γαλλία, με έμφαση στις επιρροές που δέχθηκε από τη 
γαλλική πολιτική σκέψη, το μεταρρυθμιστικό του έργο και αντίστοιχα γαλλικά υποδείγματα,  



 
 

 

 
 
τον «Ευρωπαίο Βενιζέλο», καθώς και την εγκατάστασή του στο Παρίσι σε δύο κρίσιμες 
περιόδους της ζωής του (μετά την εκλογική ήττα του 1920 και έως το 1927 και μετά το κίνημα   
του 1935 και μέχρι τον θάνατό του τον Μάρτιο του 1936). Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε από 
το Ίδρυμα η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου στα τέλη του 2019 στη γαλλική πρωτεύουσα, με 
αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη σύγκληση του Συνεδρίου της Ειρήνης, όπου ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κ. Σαντεπί, ο οποίος είχε 
προκαλέσει αίσθηση με την ομιλία του στα ελληνικά στο εφετινό πολιτικό μνημόσυνο του 
Βενιζέλου στο Ακρωτήρι, αποδέχθηκε την πρόταση, σημειώνοντας ότι η Πρεσβεία θα 
συνεργαστεί με το Ίδρυμα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.     

  
  

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοονν  ΕΕλλεευυθθέέρριιοο  ΒΒεεννιιζζέέλλοο  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  --  ΑΑρργγυυρροούύπποολληηςς    
 
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης διοργάνωσε το Σάββατο 31 Μαρτίου 2018 στο Συνεδριακό 
Πολιτιστικό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» την εκδήλωση «Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου».  
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε με αφορμή 
την παρουσίαση του δίτομου έργου 
«Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης. 
Βιογραφία» του Νικόλαου Εμμ. Παπαδάκη 
(Παπαδή), Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Ιδρύματος με τη συνεργασία του Συλλόγου 
Κρητών Αργυρούπολης «Η Κρήτη» και την 
υποστήριξη του Παραρτήματος Αττικής του 
Ιδρύματος.  

Με αφορμή το βιβλίο, ο συγγραφέας  και ο Άγγελος 
Συρίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος 
Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών 
Παντείου Πανεπιστημίου, συζήτησαν για την 
εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης την προβολή του 
ντοκιμαντέρ «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη διεθνή 
πολιτική σκηνή» από το αρχείο του Ιδρύματος, 
κρητικούς χορούς από τον Σύλλογο Κρητών 

Αργυρούπολης «Η Κρήτη» και ριζίτικα τραγούδια από την ομάδα ριζίτικου τραγουδιού 
«Αίγαγρος». Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης 
Κωνσταντάτος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης Χρήστος Λουσίδης και ο 
πρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος Γιώργος Πρασιανάκης.  
Επίσης, για μία εβδομάδα στο Συνεδριακό Κέντρο λειτούργησε η φωτογραφική έκθεση 
«Ελευθέριος Βενιζέλος, στιγμιότυπα από τη ζωή του»,  από το αρχείο του Ιδρύματος, την οποία 
επισκέφθηκαν εκατοντάδες πολίτες και μαθητές των σχολείων του Δήμου Αργυρούπολης. 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

  
ΗΗ  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ββιιοογγρρααφφίίααςς  ττοουυ  ΕΕλλεευυθθεερρίίοουυ  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  

 
Η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης» παρουσιάστηκε την Παρασκευή 4 
Μαΐου 2018, στην Αίθουσα Μανόλης Καρέλλης (πρώην Ανδρόγεω) στο Ηράκλειο.  

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η 
Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος 
Ηρακλείου, το Εθνικό Ίδρυμα 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. 
Εμφανώς συγκινημένος, χαιρέτισε την 
εκδήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης 
Ειρηναίος, ο οποίος ως μητροπολίτης 
Κυδωνίας και Αποκορώνου μετείχε επί 
σειρά ετών στην Εκτελεστική Επιτροπή 
του Ιδρύματος.  

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ανέφερε στον χαιρετισμό του ότι «στις 
εκατοντάδες σελίδες της βιογραφίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα πως το όραμα του Βενιζέλου 
συμβάδιζε συνήθως με τη στάθμιση της διεθνούς συγκυρίας και την αξιοποίηση του διεθνούς 
συσχετισμού δυνάμεων προς όφελος της χώρας». Συνεχάρη το Ίδρυμα για το έργο του, 
εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «θα πάρει φως από τη μεγάλη προσωπικότητα του Βενιζέλου, 
για να φωτίσει για πολλές δεκαετίες την ιστορική και πολιτική επιστήμη διευκολύνοντας το 
έργο των σύγχρονων μελετητών, για τους οποίους από σήμερα η βιογραφία αποτελεί 
σημαντική πηγή γνώσης και αλήθειας». Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός έκανε λόγο 
για «ένα αξιοθαύμαστο έργο, που τιμά με ουσιαστικό τρόπο τον Ελευθέριο Βενιζέλο», 
υπογραμμίζοντας ότι «ήταν ένας διορατικός πολιτικός και εχθρός του λαϊκισμού, φαινόμενο 
σπάνιο στην πολιτική ζωή του τόπου». Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Άρης Ροζάκης χαρακτήρισε τον συγγραφέα Νικόλαο Παπαδάκη αυθεντικό 
θεματοφύλακα της υπεράσπισης και διαιώνισης της μνήμης του Βενιζέλου. 
Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας, Καθηγητής στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επισήμανε ότι «ο συγγραφέας αποτυπώνει τη 
βιογραφία του Βενιζέλου με θουκυδιδεια τέχνη, με υπεύθυνο και επιστημονικό τρόπο». 
Ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε στις 
εκπαιδευτικές πολιτικές των κυβερνήσεων Βενιζέλου, σημειώνοντας ότι πολλά τμήματα του 
βιβλίου διαβάζονται σαν μυθιστόρημα. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέας 
Ζώρας μίλησε για το μεταρρυθμιστικό έργο του Βενιζέλου στον τομέα της Υγείας, το οποίο 
χαρακτήρισε τεράστιο, σημειώνοντας ότι «ξάφνιαζε πάντα εχθρούς και φίλους». 
Στην αντιφώνησή του ο συγγραφέας έκανε αναφορά στους ιδιαίτερους δεσμούς του με το 
Ηράκλειο, τόπο καταγωγής της αείμνηστης συζύγου του.  
Τον συντονισμό είχε ο Γιώργος Βιτώρος, ο οποίος διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο.  
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων του Ηρακλείου καθώς και 
πλήθος κόσμου. 
  
 



 
 

 

 
ΛΛααμμππρρέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιαα  τταα  110000  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  ΜΜάάχχηηςς  ττοουυ  ΣΣκκρραα  

μμεε  κκεεννττρριικκόό  οομμιιλληηττήή  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς  
 

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Προκόπη Παυλόπουλου πραγματοποι-
ήθηκαν με εντυπωσιακή συμμετοχή του 
κοινού στο Σκρα του Δήμου Παιονίας της 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς οι 
εκδηλώσεις για την 100ή επέτειο από τη 
Μάχη του Σκρα, που διοργανώθηκαν από 
τον Δήμο Παιονίας και το Εθνικό Ίδρυμα 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», με την 
υποστήριξη του Παραρτήματος 
Μακεδονίας του Ιδρύματος.  
Η μάχη του Σκρα ήταν μία από τις 
σημαντικότερες μάχες του Α΄ Παγκοσμίου 
πολέμου, η οποία έκρινε οριστικά την τύ- 
χη της ελληνικής Μακεδονίας. Σε αυτήν πολέμησαν οι Μεραρχίες Κρήτης, Αρχιπελάγους και 
Σερρών και είχαν αληθινή εκατόμβη θυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά σε 
επετειακή εκδήλωση έδωσε φέτος το παρών ο ανώτατος άρχοντας της χώρας.  
Η κεντρική εκδήλωση για τον εορτασμό των εκατό ετών από τη Μάχη  πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 13 Μαΐου με ομιλητή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Ο κ. 
Παυλόπουλος υπογράμμισε ότι «όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά στην Ιστορία της χώρας μας 
τα επιτύχαμε μόνον ενωμένοι, και μάλιστα με αρραγή ενότητα, ενώ ο διχασμός και ο φθόνος 
μάς στοίχισαν ιστορικώς πολύ ακριβά, ακόμη και εις βάρος του Eθνικού μας Κορμού». 
Επισήμανε ακόμη ότι «η σπουδαία νίκη στο Σκρα, αλλά και όλοι οι αγώνες των Ελλήνων κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, από την μια πλευρά τεκμηρίωσαν, οριστικώς και αμαχήτως, την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας και, από την άλλη, γελοιοποίησαν κάθε χονδροειδή περί του 
αντιθέτου προπαγάνδα». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με δοξολογία στον Ιερό 
Ναό Αγίου Δημητρίου, συνεχίστηκε στο Ηρώο 
Πεσόντων με επιμνημόσυνη δέηση, 
προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση 
στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Παιονίας 
Χρήστος Γκουντενούδης και ο Γενικός 
Διευθυντής του Ιδρύματος Νικόλαος 
Παπαδάκης.  Ακολούθησε παρέλαση τμημάτων 
ενόπλων δυνάμεων και παραδοσιακών 
συλλόγων από την Κρήτη, τη Λέσβο, τις Σέρρες  

και από την περιοχή του Σκρα, πορεία ειρήνης και απονομές επάθλων στους νικητές, καθώς και 
απονομή βραβείων στους τρεις μαθητές που πρώτευσαν στον διαγωνισμό παραγωγής γραπτού 
λόγου με θέμα «Η μάχη του Σκρα, ένας σημαντικός σταθμός της σύγχρονης ιστορίας μας».  
 
 
 
 



 
 

 

 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Μουσείο Σκρα όπου και ξεναγήθηκε και 
η παρουσία του ολοκληρώθηκε στο Πολύκαστρο, όπου σε ειδική τελετή αναγορεύθηκε 
επίτιμος δημότης Παιονίας.    
Η αυλαία των εκδηλώσεων είχε ανοίξει το Σάββατο 28 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Πολύκαστρου με επιστημονική ημερίδα για τη μάχη του Σκρα και το Μακεδονικό Μέτωπο. 
Ομιλητές ήταν οι Ιάκωβος Μιχαηλίδης, αναπληρωτής καθηγητής Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μουρέλος, καθηγητής Τμ. Ιστορίας και  
Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Βασίλειος 
Νικόλτσιος, έφορος Συλλογών και 
Εκθέσεων του Ιδρύματος του 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, 
Αλεξάνδρα Πέτσιναρ, ιστορικός-
φιλόλογος, διδάκτωρ Διπλωματικής 
Ιστορίας Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, 
Πέτρος Παπαπολυβίου, αναπληρωτής 
καθηγητής Τμ. Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Στράτος Δορδανάς, επίκουρος 
καθηγητής Τμ. Βαλκανικών, Σλαβικών  
και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χρήστος Σαμαράς, δάσκαλος και 
Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αμέσως μετά, εγκαινιάστηκε έκθεση για το 
Μακεδονικό Μέτωπο με σπάνια κειμήλια και 
αρχειακά τεκμήρια, την οποία επιμελήθηκε ο 
Βασίλειος Νικόλτσιος, ενώ συμμετείχαν οι 
συλλέκτες Νόρα Κούνιο και Πέτρος 
Παπακυριακού.  

 
Την Παρασκευή 11 Μαΐου στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Πολυκάστρου πραγματοποιήθηκε 
κινηματογραφικό αφιέρωμα με σπάνιο υλικό 
από το αρχείο του Ιδρύματος.   

  
  

Επίσκεψη στο Μουσείο του Σκρα 



 
 

 

  
ΠΠήήγγααμμεε  ΜΜοουυσσεείίοο  μμεε  κκρρηηττιικκάά  ππααρρααμμύύθθιιαα  
Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων στην Οικία – Μουσείο του Βενιζέλου στη Χαλέπα    
 

 
Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 η Οικία – Μουσείο Ελευθερίου 
Βενιζέλου στη Χαλέπα συμμετείχε στον εορτασμό της Διεθνούς 
Ημέρας Μουσείων.  Από το πρωί και καθ’ όλη την διάρκεια της 
ημέρας πραγματοποιήθηκαν δράσεις για όλους του επισκέπτες.  
Εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές, ξεναγήσεις για το 
ευρύ κοινό και εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους μικρούς 
επισκέπτες στην Αίθουσα Διαδραστικών Εκθεμάτων και 
Τεχνολογίας (κυνήγι θησαυρού, παζλ, παιχνίδια μυστηρίου, 
μεταμφίεσης, αφής, κρυπτόλεξα κ.ά.).   
 
 
 

Το βράδυ ο κήπος γέμισε κόσμο και άλλαξε 
μορφή, τα φώτα έσβησαν, κεριά άναψαν. Οι 
μικροί και μεγάλοι επισκέπτες του Μουσείου 
παρακολούθησαν μαγεμένοι τα «Κρητικά 
παραμύθια» με αφηγητή τον Νίκο Μπλαζάκη και 
τη συμμετοχή του μουσικού Μανώλη Φρονιμάκη. 
Το μουσείο έμεινε ανοιχτό για τους επισκέπτες 
του μέχρι αργά το βράδυ.  Η χαρά στα πρόσωπα 
μικρών και μεγάλων μάς εμπνέει για να 
συνεχίσουμε με ανάλογες δράσεις σε όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  



 
 

 

  
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοονν  ΕΕλλεευυθθέέρριιοο  ΒΒεεννιιζζέέλλοο  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΜΜοοσσχχάάττοουυ  --  ΤΤααύύρροουυ  

 

Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος» στο Μοσχάτο η εκδήλωση «Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου», που διοργάνωσαν 
ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και ο Πνευματικός Σύνδεσμος Κρητών Μοσχάτου - Ταύρου, υπό 
την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και με την υποστήριξη του 
Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε 
η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο 
άνθρωπος, ο ηγέτης» του Γενικού Διευθυντή 
του Ιδρύματος  Νικόλαου Παπαδάκη.  
Ο επιμελητής της έκδοσης Γιώργος 
Κουκουράκης, επιστημονικός συνεργάτης 
του Ιδρύματος, έκανε μία εισαγωγική 
τοποθέτηση για το έργο, σημειώνοντας ότι 
πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη  

βιογραφία του Βενιζέλου, ενώ αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες μιας έκδοσης αυτού του 
εύρους. Στη συνέχεια ο συγγραφέας συνομίλησε με τον ιστορικό Τάσο Σακελλαρόπουλο, 
υπεύθυνο των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, για την εξωτερική πολιτική του 
Βενιζέλου, κάνοντας ειδικές αναφορές σε ζητήματα που και σήμερα βρίσκονται στην 
επικαιρότητα, όπως η Συνθήκη της Λωζάννης.        
Η εκδήλωση περιελάμβανε την προβολή του 
ντοκιμαντέρ «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη 
διεθνή πολιτική σκηνή», με σπάνια 
κινηματογραφικά στιγμιότυπα από το αρχείο 
του Ιδρύματος, όπως οι δύο μοναδικές 
καταγραφές του μεγάλου πολιτικού σε φιλμ 
ομιλούντος κινηματογράφου.  
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε αγαπημένα ριζίτικα τραγούδια του Βενιζέλου 
από την ομάδα Δροσουλίτες, κρητικούς χορούς από τον Πνευματικό Σύνδεσμο Κρητών 
Μοσχάτου-Ταύρου και μικρασιάτικους χορούς από τον Όμιλο Παραδοσιακών Χορών του 
Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου. Την εκδήλωση υποστήριξαν μουσικά οι Χρήστος Χαρχαλάκης (βιολί) 
και Γιάννης Μπλιμάκης (λαούτο). 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, ο πρόεδρος του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Απόστολος Σιώκας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρητών 
Παύλος Μπονατάκης και ο πρόεδρος του Παραρτήματος Αττικής του Ιδρύματος Γιώργος 
Πρασιανάκης. Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η αρχιτέκτων Νεκταρία Λαϊνάκη.  
Παράλληλα, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου φιλοξενήθηκε, από τις 22 έως τις 25 Μαΐου, η 
έκθεση «Ελευθέριος Βενιζέλος, στιγμιότυπα από τη ζωή του», με σπάνιο φωτογραφικό υλικό 
από το αρχείο του Ιδρύματος.  

Φωτογραφίες: Νεκτάριος Ηλιόπουλος, my-mosxato 
 



 

ΟΟιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκέέςς  δδρράάσσ
  
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνέχισε την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
καινούργια προγράμματα ώστε το σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα να συνεχίσει να αποτελεί  
χώρο γνώσης και μάθησης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προγράμματα εικαστικού και λογοτεχνικού υλικού, μουσειακής εκπαίδευσης, συναισθηματικής 
νοημοσύνης, θεατρικού παιχνιδιού, εκπαιδευτικού δράματος κ
χρονιά τους μαθητές στο Μουσείο.
συμπληρώνουν εννέα χρόνια λειτουργίας συμμετέχουν κάθε χρόνο 
ολόκληρη την Ελλάδα.   
Mε τρόπο βιωματικό, μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις 
δυνατότητες κάθε ηλικίας, οι μαθητές γνωρίζουν την πολυδιάστατη προσωπικότητα του 
Έλληνα πολιτικού και το αγαπημένο πατρικό του σπίτι στη Χαλέπα
κοινωνικής του δράσης. Υιοθετούν στάση υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο μνημείο 
και προσεγγίζουν την καθημερινότητα της εποχής που σημάδεψε με τη δράση του ο μεγάλος 
πολιτικός, συγκρίνοντας τη με το σήμερα.
 
 

 
 
Η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας ταξιδεύει από τον Οκτώβριο με τη 
μουσειοσκευή του Ιδρύματος  
όπως συχνά υπέγραφε ο ίδιος τις επιστολές του. 
Η μουσειοσκευή είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικ
της μουσειακής συλλογής της Οικίας 
(αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο 
παιχνίδι) και έντυπα (οδηγός εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) το 
Μουσείο «ταξιδεύει» στα σχολεί
 

 
 

  
  

σσεειιςς  ττοουυ  ΙΙδδρρύύμμααττοοςς  κκααττάά  ττηη  σσχχοολλιικκήή  χχρροο

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017–2018 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνέχισε την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές 

άθμιας εκπαίδευσης αλλά και τον εμπλουτισμό τους με 
καινούργια προγράμματα ώστε το σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα να συνεχίσει να αποτελεί  

Προγράμματα εικαστικού και λογοτεχνικού υλικού, μουσειακής εκπαίδευσης, συναισθηματικής 
νοημοσύνης, θεατρικού παιχνιδιού, εκπαιδευτικού δράματος κ.ά. περίμεναν και αυτή
χρονιά τους μαθητές στο Μουσείο. Είναι αξιοσημείωτο ότι στα προγράμματα που 

χρόνια λειτουργίας συμμετέχουν κάθε χρόνο περίπου

Mε τρόπο βιωματικό, μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις 
κάθε ηλικίας, οι μαθητές γνωρίζουν την πολυδιάστατη προσωπικότητα του 

Έλληνα πολιτικού και το αγαπημένο πατρικό του σπίτι στη Χαλέπα – τον 
κοινωνικής του δράσης. Υιοθετούν στάση υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο μνημείο 
και προσεγγίζουν την καθημερινότητα της εποχής που σημάδεψε με τη δράση του ο μεγάλος 
πολιτικός, συγκρίνοντας τη με το σήμερα. 

Μουσειοσκευή 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας ταξιδεύει από τον Οκτώβριο με τη 
μουσειοσκευή του Ιδρύματος  «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
όπως συχνά υπέγραφε ο ίδιος τις επιστολές του.  
Η μουσειοσκευή είναι ένα σύνολο κινητού δανειστικού υλικού που πηγάζει από τις θεματικές 
της μουσειακής συλλογής της Οικίας – Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου.  Με εποπτικό
(αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο 

εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) το 
χολεία της Ελλάδας.    

οοννιιάά  22001177--22001188  

2018 το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συνέχισε την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές 

αλλά και τον εμπλουτισμό τους με 
καινούργια προγράμματα ώστε το σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα να συνεχίσει να αποτελεί  

Προγράμματα εικαστικού και λογοτεχνικού υλικού, μουσειακής εκπαίδευσης, συναισθηματικής 
περίμεναν και αυτή τη 

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα προγράμματα που 
περίπου 5.000 μαθητές από 

Mε τρόπο βιωματικό, μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις 
κάθε ηλικίας, οι μαθητές γνωρίζουν την πολυδιάστατη προσωπικότητα του 

 χώρο της πολιτικής και 
κοινωνικής του δράσης. Υιοθετούν στάση υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο μνημείο 
και προσεγγίζουν την καθημερινότητα της εποχής που σημάδεψε με τη δράση του ο μεγάλος 

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας ταξιδεύει από τον Οκτώβριο με τη 
«Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων… Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 

ού που πηγάζει από τις θεματικές 
Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου.  Με εποπτικό υλικό 

(αντίγραφα αντικειμένων και ιστορικών πηγών, χρονογραμμή/ιστοριογραμμή, επιτραπέζιο 
εκπαιδευτικού με προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα) το 



 

 
 

η βιωματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε εργαστήριο έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.  
Μέχρι τώρα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αθήνα σ
Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά,  το Κιλκίς και στη Φλώρινα.  
 
Μέσω της μουσειοσκευής το Μουσείο 
ταξιδεύει στα σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, 
την Κύπρο και την ομογένεια.  
Με πρώτους σταθμούς: 2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου, 2ο 
ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 7ο Δημοτικό Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας, ΓΕΛ Βελβεντού Κοζάνης, 3ο Δημοτικό 
Ναυπάκτου, Γυμνάσιο Λιβαδιάς Σερρών, 3ο 
Δημοτικό Ηλιούπολης, 1ο Γυμνάσιο Σητείας, 
Δημοτικά και Γυμνάσια στη Φλώρινα, 2ο 
Γυμνάσιο Βριλλησίων, Αμερικαν
Ελλάδος, Ειδικό Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, ΓΕΛ 
Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου, Δημοτικά και 
Γυμνάσια στα Γιαννιτσά 
 
 
 
Οι πρώτες  εντυπώσεις από την εφαρμογή της μουσειοσκευής;
 
Μαρία Μπρέτσα, ΓΕΛ Βελβεντού
Συναρπαστική εμπειρία.  Σπουδαία 
 
Μαρία Κυριακοπούλου, Ειδικό Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας
εφαρμογή του υλικού της βαλίτσας και ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που το σχεδίασαν.  
Είναι σχεδιασμένο λες και γνωρίζουν  και τις μεθόδους της Ειδικής Αγωγής. Ότι πρέπει για τους 
μαθητές μας…  
 
 

 
 

 
Με τη μουσειοσκευή οι μαθητές βιώνουν 
νοερά, την εμπειρία μίας επίσκεψης στο 
σπίτι του Βενιζέλου και προσεγγίζουν τη 
νεότερη ελληνική ιστορία μέσ
εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως 
ακριβώς αυτές εφαρμόζονται στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που 
λειτουργούν στο Μουσείο.
Για την καλύτερη εφαρμογή του υλικού της 
μουσειοσκευής προβλέπεται προηγουμένως 

των εκπαιδευτικών σε εργαστήριο έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.  
Μέχρι τώρα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Αθήνα στο Υπουργείο Παιδείας, στο Ηράκλειο και τη 
Θεσσαλονίκη, τα Γιαννιτσά,  το Κιλκίς και στη Φλώρινα.   

Μέσω της μουσειοσκευής το Μουσείο 
ταξιδεύει στα σχολεία ολόκληρης της Ελλάδας, 

2ο ΓΕΛ Αμαρουσίου, 2ο 
ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 7ο Δημοτικό Αλεξάνδρειας 
Ημαθίας, ΓΕΛ Βελβεντού Κοζάνης, 3ο Δημοτικό 
Ναυπάκτου, Γυμνάσιο Λιβαδιάς Σερρών, 3ο 
Δημοτικό Ηλιούπολης, 1ο Γυμνάσιο Σητείας, 
Δημοτικά και Γυμνάσια στη Φλώρινα, 2ο 
Γυμνάσιο Βριλλησίων, Αμερικανικό Κολλέγιο 
Ελλάδος, Ειδικό Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, ΓΕΛ 
Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου, Δημοτικά και 

Οι πρώτες  εντυπώσεις από την εφαρμογή της μουσειοσκευής; 

ελβεντού:  Ενδιαφέρον – εντυπωσιακό υλικό.  Μαγική βαλίτσα.
Συναρπαστική εμπειρία.  Σπουδαία - εξέχουσα προσωπικότητα ο Ελευθέριος Βενιζέλος

, Ειδικό Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας: Διαβάσαμε το σενάριο για την 
εφαρμογή του υλικού της βαλίτσας και ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που το σχεδίασαν.  

χεδιασμένο λες και γνωρίζουν  και τις μεθόδους της Ειδικής Αγωγής. Ότι πρέπει για τους 

μουσειοσκευή οι μαθητές βιώνουν 
νοερά, την εμπειρία μίας επίσκεψης στο 
σπίτι του Βενιζέλου και προσεγγίζουν τη 
νεότερη ελληνική ιστορία μέσα από 
εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως 
ακριβώς αυτές εφαρμόζονται στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που 

Μουσείο. 
Για την καλύτερη εφαρμογή του υλικού της 
μουσειοσκευής προβλέπεται προηγουμένως  

των εκπαιδευτικών σε εργαστήριο έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων.   
Μέχρι τώρα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

το Υπουργείο Παιδείας, στο Ηράκλειο και τη 

εντυπωσιακό υλικό.  Μαγική βαλίτσα.  
εξέχουσα προσωπικότητα ο Ελευθέριος Βενιζέλος.  

Διαβάσαμε το σενάριο για την 
εφαρμογή του υλικού της βαλίτσας και ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που το σχεδίασαν.  

χεδιασμένο λες και γνωρίζουν  και τις μεθόδους της Ειδικής Αγωγής. Ότι πρέπει για τους 



 
 

 

 
 
 
 
Ιωάννα Σκρεμμύδα, Σχολείο Ναυπάκτου: Το 
βιβλίο του εκπαιδευτικού ήταν τόσο 
καλογραμμένο που δεν χρειάστηκε ούτε ένα 
τηλέφωνο να σας πάρω για να προχωρήσω 
στην εφαρμογή του υλικού στην τάξη μου.  Οι 
μαθητές μου (Ε΄ τάξη Δημοτικού) 
ενθουσιάστηκαν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
ΟΙΚΙΑ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 
Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα Χανίων 

Τηλ.: 2821051555, 2821056008, fax: 2821056009 
venizelos-foundation.gr    

venizelos.foundation@gmail.com 
 FB:   venizelosmuseum     twitter:   VenizelosMuseum 

instagram:   venizelosmuseumchania 

 


