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Συντομο Ιστορι
◀
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος
Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης
υπογράφει το συμβολαιογραφικό
έγγραφο σύστασής του,
Χανιά, Μάρτιος 2000.

Συντομο
Ιστορικο
Tο Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών και Mελετών “Eλευθέριος K. Bενιζέλος” υπήρξε μία ιδέα του Mητροπολίτη Eιρηναίου Γαλανάκη να δημιουργηθεί στην
πόλη, από την οποία καταγόταν ο μεγαλύτερος πολιτικός της νεότερης
Ελλάδας, ένα ίδρυμα πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας, κέντρο μελέτης του έργου και της εποχής του.
Επιδίωξή του είναι να μεταφέρει στις νέες γενιές τα οράματα, τα ιδανικά, τα επιτεύγματα και την ιστορική κληρονομιά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην σημερινή εποχή αναζήτησης ιδανικών το παράδειγμα του
πολιτικού, που σχεδίασε και πέτυχε την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανοικοδόμηση της χώρας αποτελεί ένα αξεπέραστο πρότυπο.
Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του Ιδρύματος ξεκίνησαν από τον
Νοέμβριο του 1998 με πρωτοβουλία του Kοινωφελούς Iδρύματος “Aγία
Σοφία” και τη συμπαράσταση της τοπικής Eκκλησίας, της Nομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Xανίων, του Δήμου Xανίων, του Δικηγορικού Συλλόγου
Χανίων, προσωπικοτήτων και φορέων της Kρήτης και της Ελλάδας. Μετά
από δημόσιες ενημερωτικές εκδηλώσεις και συναντήσεις με κορυφαίους
φορείς της χώρας στις 26 Μαρτίου του 2000, σε πανηγυρική τελετή στο
Δημαρχείο Χανίων, υπογράφηκε το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης του Ιδρύματος από τα Ιδρυτικά του Μέλη.
Οι ιδρυτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου του
2000 με νόμο, με τον οποίο η Bουλή των Eλλήνων κύρωσε τον οργανισμό του Ιδρύματος, το έθεσε υπό την αιγίδα της και έγινε η ίδια ιδρυτικό
μέλος του. (Προεδρία Απόστολου Κακλαμάνη).
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▲
Ιδρυτικά μέλη κατά την υπογραφή του συμβολαίου σύστασης του
Ιδρύματος στο Δημαρχείο Χανίων, Μάρτιος 2000.

Πρόκειται για μεγάλο σταθμό στην πορεία του
Ιδρύματος, δεδομένου ότι για πρώτη φορά το Ελληνικό Κοινοβούλιο γίνεται μέλος δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Έκτοτε η Βουλή παραμένει αρωγός
στο έργο του. Την 1η Δεκεμβρίου του 2000 στα Χανιά
το Ίδρυμα υποδέχθηκε και επίσημα τη Βουλή ως
μέλος του.

Το Ίδρυμα υποδέχεται
στα Χανιά τη Βουλή
των Ελλήνων ως
ιδρυτικό του μέλος,
Δεκέμβριος 2000.
▼

Τελετή παραχώρησης της οικίας Ελευθερίου Βενιζέλου από το
Υπουργείο Οικονομικών στο Ίδρυμα, Μάρτιος 2002.
▼
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Η οικία – μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, έδρα του Ιδρύματος, στη Χαλέπα Χανίων.

Οικια – Μουσειο
Ελευθεριου Βενιζελου
Ιστορικό

Το πατρικό σπίτι του Ελευθερίου
Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων
αποτέλεσε τη στέγη της ζωής του
επί τριάντα και πλέον χρόνια, από
το 1880 μέχρι το 1910 και αργότερα κατά διαστήματα από το 1927
μέχρι το 1935.
Το 1876 ο πατέρας του Βενιζέ▲
λου, Κυριάκος, αγοράζει το οικόΗ υπέρθυρη πλάκα με τη χρονολογία
πεδο, που βρίσκεται στο κέντρο
θεμελίωσης της οικίας με τα
της Χαλέπας. Εκεί την περίοδο της
αρχικά του πατέρα του Ελευθερίου
Κρητικής Πολιτείας βρίσκονται οι
Βενιζέλου, Κυριάκου.
πρεσβείες των Μεγάλων Δυνάμεων και οι κατοικίες της αστικής τάξης· δίπλα στην οικία Βενιζέλου το
παλάτι του Πρίγκιπα Γεωργίου.
Οι εργασίες κατασκευής του ξεκινούν το 1877 και ολοκληρώνονται το
1880, οπότε εγκαταστάθηκε ο Κυριάκος Βενιζέλος με την οικογένειά του.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε μεγάλη αδυναμία στο πατρικό του. Εδώ
έζησε νέος, παντρεύτηκε, γεννήθηκαν τα δύο παιδιά του και πέθανε η
γυναίκα του, Μαρία. Εδώ έμενε όταν ξέσπασε η Επανάσταση του 1897,
από εδώ ξεκίνησε για το Θέρισο το 1905, εδώ επέστρεψε πριν μεταβεί στη
Θεσσαλονίκη το 1916 για το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Αλλά και μετά
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σειο
ειο
την αποτυχία του κινήματος του 1935 από
εδώ έφυγε για τη Γαλλία. Το σπίτι αυτό,
στο οποίο έζησε σχεδόν τη μισή του ζωή,
τον έκανε να νιώθει τους ισχυρούς δεσμούς του με την ιδιαίτερη πατρίδα και
την οικογένειά του.
▲
Το 1927 επιστρέφει από το Παρίσι στα
Πορτραίτο της πρώτης συζύγου
Χανιά και προβαίνει στη ριζική ανακαίνιτου Βενιζέλου, Μαρίας
ση του σπιτιού της Χαλέπας, οπότε αυτό
Ελευθερίου Κατελούζου.
αποκτά τη σημερινή του μορφή. Το σπίτι
φέρει την προσωπική του σφραγίδα και
όλοι οι χώροι έχουν διατηρήσει μέχρι και σήμερα την αυθεντική τους
μορφή, αυτή που είχαν την εποχή που κατοικούσε στο σπίτι ο Ελευθέριος
Βενιζέλος. Πρόκειται επομένως για τον προσωπικό «ιδανικό» του χώρο.
Από το 1933 μέχρι το 1935 μένει σ’ αυτό σχεδόν μόνιμα. Έπιπλα της
δεκαετίας 1925-1935 διαλεγμένα από τον ίδιο το Βενιζέλο και τη δεύτερη
σύζυγό του Έλενα, που ήρθαν από την Αθήνα και το εξωτερικό, κινητά
και διακοσμητικά στοιχεία, πίνακες εποχής, πρωτότυπες φωτογραφίες
και προσωπικά του αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας κοσμούν το
εσωτερικό του σπιτιού.
Μετά το θάνατό του το σπίτι περιήλθε
στους κληρονόμους του. Το 1941 κατά
τη διάρκεια της Μάχης της Κρήτης βομβαρδίζεται. Οι Γερμανοί το αναστηλώνουν και το χρησιμοποιούν ως στρατηγείο και κατοικία του εκάστοτε Γερμανού
Διοικητή του Φρουρίου Κρήτης. Κατά τη
διάρκεια της Κατοχής το σπίτι υπέστη
σοβαρές φθορές και βανδαλισμούς.
◀
Οι γιοι του Βενιζέλου Κυριάκος
και Σοφοκλής στο Θέρισο.
▼ Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με στελέχη του Κόμματος Φιλελευθέρων,
συνεργάτες και συναγωνιστές του από την εποχή των κρητικών
επαναστάσεων στην είσοδο του σπιτιού της Χαλέπας.
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▲
Πρόσοψη της οικίας Βενιζέλου σύμφωνα με το σχέδιο του 1927 από τον αρχιτέκτονα Γ. Σταυρίδη.

◀ Λεπτομέρεια από τις
τοιχογραφίες που έγιναν στο σπίτι
κατά τη γερμανική κατοχή.

Το γραφείο και η βιβλιοθήκη του Ελευθερίου
Βενιζέλου με τα αυθεντικά έπιπλα της εποχής.
▼
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Μετά την απελευθέρωση ο
Σοφοκλής Βενιζέλος αναλαμβάνει την πρώτη αποκατάσταση του κτιρίου, κυρίως εξωτερικά, ενώ αργότερα η γυναίκα
του αδελφού του Κυριάκου,
Μαρίκα Βενιζέλου, προχωρά
σε κάποιες βελτιώσεις κυρίως
στους εσωτερικούς χώρους.
Το 2002 το Υπουργείο Οικονομικών (Υπουργός Νίκος
Χριστοδουλάκης) αγοράζει το
σπίτι από τον Νικήτα Βενιζέλο
και το παραχωρεί στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»,
και έκτοτε αποτελεί την έδρα
του Ιδρύματος.
Από το ξεκίνημά του το
Ίδρυμα επιδίωξε το σπίτι να
είναι ανοικτό στο κοινό και στα
σχολεία, ως χώρος ιστορικής
μνήμης του Ελευθερίου Βενιζέλου και της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας.

σειο

Μουσείο

Το Μουσείο περιλαμβάνει ενότητες
εκθεμάτων με αντικείμενα, έργα
τέχνης και παράδοσης με ιδιαίτερη ιστορική και μουσειακή αξία, τα
οποία συνθέτουν την πλήρη εικόνα της σχέσης του Βενιζέλου με το
σπίτι της Χαλέπας, ενώ αποτελούν
και έναν «χάρτη», μέσω του οποίου
η ιστορία της περιόδου γίνεται ιδιαίτερα προσιτή στο κοινό, το οποίο
επισκέπτεται το Μουσείο –και ιδιαίτερα στους νέους.

▲
Γραμμόφωνο, το οποίο είχε χαρίσει στον
Βενιζέλο ο στενός του φίλος και συνεργάτης
Εμμ. Μπενάκης για την ονομαστική του εορτή.

Το μελανοδοχείο στο γραφείο Βενιζέλου.

Εκπαιδευτικά
Προγράμματα

Εκτός από τις ξεναγήσεις μεμονωμένων επισκεπτών και σχολείων
από ολόκληρη την Ελλάδα, από το
2008 πραγματοποιούνται στην οικία Βενιζέλου εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των Νηπιαγωγείων και
των Δημοτικών Σχολείων. Τα προγράμματα, που
υλοποιούνται από ειδική επιστήμονα – μουσειοπαιδαγωγό, στηρίζονται στα σύγχρονα παιδαγωγικά
πρότυπα και στοχεύουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης, της περιέργειας και
της δημιουργικότητας των παιδιών. Κάθε χρόνο στα
προγράμματα συμμετέχουν περίπου
2.500 παιδιά από
Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά σχολεία.

▲
Μαθητές κατά
τη διάρκεια
μουσειοπαιδαγωγικού
προγράμματος στην
οικία Βενιζέλου.
▼
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▲ Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη και μελών του
Υπουργικού Συμβουλίου στην οικία Βενιζέλου, Ιανουάριος 2001.

▲ Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο
γραφείο του Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιούνιος 2002.

Επισκεψιμότητα

Η προσέλευση επισκεπτών στην ιστορική κατοικία της Χαλέπας αυξάνεται
διαρκώς. Προσωπικότητες του πολιτικού, πνευματικού και επιστημονικού
χώρου, σχολεία από όλη την Ελλάδα και χιλιάδες μεμονωμένοι επισκέπτες
έρχονται να αποτίσουν φόρο τιμής στο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου, στο
σπίτι της ζωής του, που ξυπνά μνήμες και επιφυλάσσει συγκινήσεις, ενώ
από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος είναι προσβάσιμη η on-line παρουσίαση
τρισδιάστατων χώρων και αντικειμένων της οικίας.
Ώρες Λειτουργίας: Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

▲ Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος και ο τ. Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλ. Κληρίδης στην οικία Βενιζέλου, Δεκέμβριος 2003.
10 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
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▲ Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δ. Χριστόφιας, στο
γραφείο του Ελ. Βενιζέλου στο σπίτι της Χαλέπας, Μάρτιος 2010.

Αποκατάσταση
οικίας Βενιζέλου

Η οικία Βενιζέλου αντιμετωπίζει σοβαρά στατικά προβλήματα και είναι
επιτακτικές οι ενέργειες για την άμεση
κτιριακή της αποκατάσταση. Προς την
κατεύθυνση αυτή έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές μελέτες και έχει εκδοθεί η
οικοδομική άδεια, ενώ η κτιριακή αποκατάσταση εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω
του Υουργείου Τουρισμού.
Στο ίδιο πρόγραμμα προβλέπεται και
η μετατροπή της οικίας σε σύγχρονο
Μουσείο, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Μετά τις εργασίες αποκατάστασης και βάσει μουσειολογικής
μελέτης, η οικία Βενιζέλου θα είναι ένα
σύγχρονο Μουσείο, το οποίο θα λειτουργεί με μουσειακές τεχνολογίες και
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

▲
Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ιδρύματος
για την αποκατάσταση της οικίας του
Ελευθερίου Βενιζέλου, Ιανουάριος 2007.

▲
Πρωτοσέλιδο στο ένθετο «Ορίζοντες»
της εφημερίδας «Τα Νέα» με τίτλο
SOS εκπέμπει η οικία Βενιζέλου,
30 Ιανουαρίου 2006.
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υποδομεσ
Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης

Το 2001 με χορηγία της Βουλής αγοράστηκε η οικία Βλούμ (εμβαδού
1.000 τ.μ.), η οποία βρίσκεται απέναντι από την οικία Βενιζέλου στη
Χαλέπα, και αποκαταστάθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την 1η Δεκεμβρίου του 2005 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
κτιρίου. Με την εγκατάσταση των διοικητικών και επιστημονικών υπηρεσιών και την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού ιδιαίτερα υψηλών
προδιαγραφών εγκαινιάστηκε μία νέα εποχή που οδηγεί το Ίδρυμα ένα
βήμα πιο κοντά στους στόχους του.

Κτiριο Διοικητικων &
επιστημονικων υπηρεσιων

▼ Η αίθουσα συνεδρίων «Σταύρος Σ. Νιάρχος».
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▶
Τα εγκαίνια του
Μεγάρου τελέστηκαν
από την Πρόεδρο
της Βουλής Άννα
Μπενάκη-Ψαρούδα,
Δεκέμβριος 2005.

Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης.
Κτίριο των διοικητικών και επιστημονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
▼

Υλικοτεχνική Υποδομή
Δωρεά Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος»

▲
Η αρχική σελίδα του ψηφιακού
αρχείου του Ιδρύματος,
ελεύθερα προσβάσιμη από
την ιστοσελίδα του.

Για την πλήρωση των επιστημονικών υποδομών, το Ίδρυμα «Σταύρος Σ. Νιάρχος» χρηματοδότησε το ειδικό λογισμικό, τις ιδιαίτερες ανάγκες της βιβλιοθήκης (κυλιόμενο
βιβλιοστάσιο, ειδικό λογισμικό σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών “ADVANCE”), καθώς
και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της (readerprinter microfilm, φωτοτυπικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κοινού κ.λπ.).
Η προμήθεια του λογισμικού διαχείρισης και δημοσίευσης ψηφιακού υλικού
Libsolution, του οποίου το αποτέλεσμα διατίθεται ελεύθερα και με πλήρη προσβασιμότητα υπό τον τίτλο «Ψηφιακό αρχείο»
από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://
www.venizelos-foundation.gr/), οδηγεί αφ’
ενός στην πλήρη ανάδειξη της ψηφιακής
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υποδομεσ
εικόνας του Ελευθερίου Βενιζέλου και αφ’ ετέρου, μέσω της
παρεχόμενης πρόσβασης στην πληροφορία, στην ενθάρρυνση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να
μπορέσει να προχωρήσει ακόμη παραπέρα τα σύνορα της
γνώσης.
Ο συνεδριακός και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός της αίθουσας «Σταύρος Σ. Νιάρχος» έδωσε στο Ίδρυμα τη δυνατότητα
να έχει έναν τέλεια εξοπλισμένο χώρο (μικροφωνική εγκατάσταση, πάνελ, προτζέκτορες, οθόνες προβολής κ.λπ.), που μπορεί
να φιλοξενήσει 250 άτομα σε συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και
εκδηλώσεις του Ιδρύματος και άλλων φορέων ή ιδρυμάτων.

▲
Η οικία – μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου και το μέγαρο Μητροπολίτης
Ειρηναίος Γαλανάκης στην πλατεία Έλενας Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων.

Στελέχωση

Το προσωπικό του Ιδρύματος αποτελείται από εξειδικευμένους
επιστήμονες ανά τμήμα (ιστορικοί, αρχειονόμος – βιβλιοθηκονόμος, μουσειοπαιδαγωγός, λογιστής) και εξωτερικούς συνεργάτες για ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θέματα (πανεπιστημιακοί,
εκπαιδευτικοί, πολιτικοί επιστήμονες, νομικοί).
Κορυφαία επιδίωξη του Ιδρύματος αποτελεί η δημιουργία
ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού
κέντρου. Ενός κεντρικού θεσμού έρευνας και μελέτης του
έργου, της εποχής και της ζωής του μεγάλου πολιτικού αλλά
και της νεότερης ελληνικής ιστορίας, χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, χωρίς τοπικούς περιορισμούς αλλά
με ευέλικτη διοικητικοοικονομική οργάνωση, που θα του εξασφαλίζει ανεξαρτησία και θα του επιτρέπει να κινείται πέρα
από κρατικές και διοικητικές ιεραρχίες και τις καθιερωμένες
ακαδημαϊκές δομές.

14 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

▲ Κυλιόμενο βιβλιοστάσιο για τη φύλαξη της συλλογής της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
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βιβλιοθηκη

▲
Σπάνια περιηγητική έκδοση του 1898 από γαλλικό τυπογραφείο σχετικά με την Κρήτη.

βιβλιοθηκη
αναγνωστηριο

▲
Σπάνια έκδοση του 1897 στα γαλλικά από το ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών σχετικά με την ελληνοτουρκική σύγκρουση.
16 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Βιβλιοθήκη

Κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του το
Ίδρυμα έχει εκπληρώσει σε ικανοποιητικό
βαθμό τους σκοπούς
του, με τη σύσταση
εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, τη συγκρότηση αρχείου, τη συγκέ▲
ντρωση, διάσωση και
Αναζήτηση
στον
ηλεκτρονικό
κατάλογο
αξιοποίηση φωτογραφιτης βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
κού, οπτικοακουστικού
και μουσειακού υλικού.
Η ειδική βιβλιοθήκη αποτελείται από εκδόσεις πρόσφατες αλλά και σπάνιες, σειρές επίσημων δημοσιευμάτων, εφημερίδων και περιοδικών, διπλωματικά έγγραφα, συνθήκες, λευκώματα, μελέτες, πρακτικά συνεδρίων και
ήδη αριθμεί αρκετές χιλιάδες τίτλους. Ο κατάλογος διαδικτυακής δημόσιας
πρόσβασής της (OPAC), ο οποίος συνεχώς ενημερώνεται με τις νέες προσκτήσεις, είναι διαθέσιμος και ελεύθερα προσβάσιμος από την ηλεκτρονική
σελίδα του Ιδρύματος, ενώ στόχος είναι η σύνδεσή της με άλλες ομοειδείς
βιβλιοθήκες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αναγνωστήριο

Στο αναγνωστήριο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική βάση της βιβλιοθήκης και του αρχείου, μέσω των Η/Υ του κοινού
και να μελετήσουν το σύνολο του διαθέσιμου υλικού της βιβλιοθήκης και
του αρχείου σε ηλεκτρονική ή φυσική μορφή. Ιδιαίτερης σημασίας είναι
το γεγονός ότι τόσο η βιβλιοθήκη, όσο και το αρχείο του Ιδρύματος είναι
διαθέσιμα μέσω της Ιστοσελίδας σε ερευνητές, φοιτητές και κοινό, οι
οποίοι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να διεξάγουν απρόσκοπτα την έρευνά τους. Καθημερινά η βιβλιοθήκη και το αρχείο δέχονται ηλεκτρονικά
μηνύματα και παραγγελίες και εξυπηρετούν κάθε ενδιαφερόμενο στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00-14.30.
▼ Το αναγνωστήριο του Ιδρύματος στο Μέγαρο Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης.
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αρχειο - συλλ
αρχειο
συλλογεσ
Αρχείο

Το αρχείο του Ιδρύματος εμπλουτίζεται συνεχώς με αγορές και δωρεές
υλικού για την περίοδο που καλύπτει τη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου
Βενιζέλου, σχηματικά από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συλλογή αποτελείται από πρωτότυπα αρχεία, αλλά και
από αρχεία εξ αντιγράφων (ψηφιοποιημένες και μικροφωτογραφημένες
συλλογές), από πλούσιο αρχείο εφημερίδων, καθώς και από σημαντικότατο σε αξία και αριθμό εικαστικό και φωτογραφικό υλικό.
Τα πρωτότυπα αρχεία περιλαμβάνουν έγγραφα κυρίως δημόσιου περιεχομένου (πολιτικά) -επιστολές με αποδέκτη ή παραλήπτη το Βενιζέλο,
αλληλογραφία που διεκπεραιωνόταν μέσω πολιτικών – κυβερνητικών
υπηρεσιών επί πρωθυπουργίας του- αλλά και ιδιωτικού –προσωπική
αλληλογραφία του ίδιου, της συζύγου του Έλενας και του γιου του Σοφοκλή-, όπως επίσης και έγγραφα που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα
της Κρήτης, την πολιτική και κοινωνική ζωή του νησιού.

▲ Επιστολή του Βενιζέλου προς τον φίλο
και γραμματέα του Κλ. Μαρκαντωνάκη
σχετικά με το σχηματισμό νέας Ελληνικής
Κυβέρνησης υπό την προεδρία του. Αρχείο
Ελευθερίου Βενιζέλου, Συλλογή εγγράφων.
18 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

▲ Τμήμα της ειδικής εμπειροτεχνικής
πραγματογνωμοσύνης για την απόπειρα
δολοφονίας εναντίον του Βενιζέλου τον
Ιούνιο του 1933. Αρχείο Ελευθερίου
Βενιζέλου, Συλλογή εγγράφων.

λογεσ
▲ Σπάνια τετράπτυχη
ταχυδρομική κάρτα, που
απεικονίζει το λιμάνι των
Χανίων κατά τα τέλη του 19ου
αιώνα. Αρχείο Ελευθερίου
Βενιζέλου, Συλλογή
ταχυδρομικών καρτών.

◀ Ο «Χάρτης της Νέας
Μεγάλης Ελλάδος», έκδοση
της εφημ. «Εσπερία», Λονδίνο
1920. Αρχείο Ελευθερίου
Βενιζέλου, Συλλογή χαρτών.

◀ Η πρώτη σελίδα του
βιβλίου Α΄ της Ιστορίας του
Θουκυδίδη σε μετάφραση
Ελευθερίου Βενιζέλου. Αρχείο
Ελευθερίου Βενιζέλου,
Συλλογή εγγράφων.
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αρχειο - συλλ

▲ Λιθογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου των αρχών του 20ού αιώνα.
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, Συλλογή λιθογραφιών.

Συλλογές

Αναλυτικότερα, στη Συλλογή εγγράφων «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Ιδρύματος εντάσσεται το τμήμα της μετάφρασης της Ιστορίας του Θουκυδίδη,
έργο που ξεκίνησε ο Βενιζέλος το 1921 κατά τη διάρκεια της αυτοεξορίας
του στο Παρίσι, καθώς και τα σχόλια επ’ αυτής.
Το εικαστικό και φωτογραφικό υλικό του Ιδρύματος αποτελείται από
σειρές λιθογραφιών, χαρτών, σπάνιες φωτογραφίες και cartes-postales
με θεματικές ενότητες σχετικές με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, την Κρήτη, την
Ιστορία και την Πολιτική.
Εξίσου ενημερωμένη είναι και η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού,
η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αρχείο μικροταινιών από τη σειρά «Πολιτική-Προξενικά Αρχεία-Κρήτη» των αρχείων του Βρετανικού
Υπουργείου των Εξωτερικών, σειρά κινηματογραφικών αρχείων από το
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, σειρά ταινιών και επικαίρων
από το κινηματογραφικό αρχείο της ΕΡΤ, αλλά και ιδιαίτερα σπάνια κινηματογραφικά αρχεία πανεπιστημίων της Αμερικής και της Ευρώπης
και επίσημων φορέων του εξωτερικού για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και
την εποχή του.
Ιδιαίτερης ερευνητικής σημασίας, τέλος, είναι η συλλογή κρητικού, ελληνικού και διεθνούς Τύπου, που καλύπτει τη χρονική περίοδο από τα τέλη
του 19ου αιώνα μέχρι και τα τέλη περίπου του 20ου, ενώ ιδιαίτερη μνεία
οφείλεται και στο αρχείο μικροταινιών που προέρχεται από την Βιβλιοθήκη
της Βουλής των Ελλήνων και καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο.
20 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

λογεσ
▶
Σπάνιο φωτογραφικό
υλικό από τη Μικρασιατική
εκστρατεία, Ιούλιος 1921.
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου,
Συλλογή φωτογραφιών.
Πρωτοσέλιδο της ιταλικής
εφημερίδας «Gli avvenimenti
d΄ Oriente», που παρουσιάζει
τα δραματικά γεγονότα του 1897.
Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου,
Συλλογή εφημερίδων.
▼
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ερευνα

▲ Η ηλεκτρονική βάση του ερευνητικού προγράμματος του
Ιδρύματος «Κρητική Προσωπογραφία 19ου-20ού αιώνα».

eρευνa
Προγράμματα

Τα ερευνητικά προγράμματα i) “Κρητική Προσωπογραφία 19ου – 20ού αιώνα”, ii) “”Καταγραφή των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Χανίων, 1898-1940” και iii) “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Λόγια και Λαϊκή Παράδοση” εκπονούνται από το Ίδρυμα και χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ. Στελεχώνονται συνολικά από 10 ερευνητές και ειδικούς
επιστήμονες (καθηγητές, ειδικοί ερευνητές, μεταπτυχιακοί ιστορίας και
υποψήφιοι διδάκτορες). Το προϊόν των προγραμμάτων αυτών θα αποτελέσει αξιόπιστο υλικό υποδομής -με τη μορφή βάσεων δεδομένωνδιαθέσιμο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα των ανθρωπιστικών
επιστημών για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Επιπλέον, το ερευνητικό πεδίο του Ιδρύματος διευρύνεται μέσα από
συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια, φορείς και Ιδρύματα της χώρας
και του εξωτερικού στο πλαίσιο της διεξαγωγής συνεδρίων, που δίνουν
σε περισσότερους από 300 πανεπιστημιακούς και ιστορικούς ερευνητές
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην έρευνα.
Παράλληλα, η συμμετοχή του σε βάσεις δεδομένων παγκόσμιας προβολής μέσω του Ιστού (πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού), όπως
το πρόγραμμα Michael, το οποίο ήδη λειτουργεί, και το Athena, πρόγραμμα για την πολιτιστική διαχείριση συλλογών μουσείων και αρχείων της Ευρώπης που βαθμιαία θα εξελιχθεί στην ευρωπαϊκή ψηφιακή
βιβλιοθήκη Europeana, εδραιώνει τη θέση του Ιδρύματος στο χώρο της
επιστημονικής έρευνας.

22 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

▲ Αποτελέσματα αναζήτησης στο ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος.

Κοινωνία της Πληροφορίας

Υλοποιώντας το συντονιστικό του ρόλο στον τομέα της
έρευνας το Ίδρυμα ολοκλήρωσε το 2008 -στο πλαίσιο του
Ε.Π. ΚτΠ, Προσκλήσεις 65 και 172- ως φορέας υλοποίησης
δύο έργα που αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση,
ψηφιοποίηση και προβολή του αρχείου του Ελευθερίου
Βενιζέλου. Πρόκειται για τρεις από τις αρχειακές μονάδες
του προσωπικού αρχείου του Ελευθερίου Βενιζέλου: του
Ιδρύματος, του Μουσείου Μπενάκη και του Ελληνικού
Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ).

▲ Προβολή τεκμηρίου (κατηγορία εγγράφων) στο ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος.
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ερευνα

▲ Προβολή τεκμηρίου (κατηγορία φωτογραφιών) στο ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος.

▲ Προβολή τεκμηρίου (κατηγορία χαρτών) στο ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος.

Περιλαμβάνει υλικό πολύ μεγάλης ιστορικής σημασίας της περιόδου
1880-1936 (συνολικά έχουν ψηφιοποιηθεί 44,340 τεκμήρια), έγγραφα
(αυτόγραφα του Βενιζέλου, κυβερνητικών υπηρεσιών, συνεργατών
κ.λπ.), φωτογραφικό υλικό, χάρτες και λιθογραφίες της εποχής. Στόχος
του έργου είναι η ψηφιακή ενοποίηση του αρχείου, που σταδιακά θα
οδηγήσει με επόμενα έργα στην ψηφιακή αποκατάσταση ενός ενιαίου
εικονικού αρχείου Βενιζέλου.
Το σύνολο του υλικού είναι ελεύθερα προσβάσιμο, χωρίς κανέναν
περιορισμό, από την ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος υπό τον τίτλο
«Ψηφιακό Αρχείο».
Η μεθοδολογία, η επιστημονική εργασία και το ίδιο το ψηφιακό προϊόν
αποτελούν υποδομή για το Ίδρυμα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η πληρότητα στην επιστημονική τεκμηρίωση και εισάγονται διεθνείς προδιαγραφές
και αρχειακά πρότυπα, που εξασφαλίζουν συμβατότητα του αρχείου με
άλλα αρχεία, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν ενοποιημένο
ιστό πολιτισμικής γνώσης.
24 // ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

▲
Βραβείο Αριστείας για το έργο «Επιστημονική Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση
Προσωπικού Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και Προβολή Ψηφιακού
Περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου» (Πρόσκληση 172, Μέτρο 1.3, Ε.Π. ΚτΠ).

▲ Προβολή τεκμηρίου (κατηγορία ταχυδρομικών καρτών) στο ψηφιακό αρχείο του Ιδρύματος.

Για τη δράση του αυτή στο Ίδρυμα απονεμήθηκε το Βραβείο Αριστείας
για το έργο «Επιστημονική Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση Προσωπικού
Αρχείου Ελευθερίου Βενιζέλου – Ανάδειξη και Προβολή Ψηφιακού
Περιεχομένου μέσω του Διαδικτύου» (Πρόσκληση 172, Μέτρο 1.3, Ε.Π.
ΚτΠ) και η Τιμητική Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής έργων ψηφιακού
πολιτισμού.
Με τις δράσεις αυτές το Ίδρυμα έχει επιτύχει να ξεπεράσει τους τοπικούς περιορισμούς και να καθιερωθεί πανελληνίως και διεθνώς ως
ένας έγκριτος φορέας στο χώρο της έρευνας.
10 ΧΡΟΝΙΑ 2000-2010 // 25

εκπαιδευση
Εκπαίδευση

Οι δράσεις του Ιδρύματος εκτείνονται και
στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Με στόχο μία εναλλακτική προσέγγιση
της νεότερης ιστορίας και την εισαγωγή
του κεφαλαίου «Βενιζέλος» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Ίδρυμα εξέδωσε
από κοινού με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων τον εκπαιδευτικό
φάκελο «Ελευθέριος Βενιζέλος. Στα βήματά του …», ο οποίος απευθύνεται στους
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού
▲
Σχολείου. Στο φάκελο οι ιστορικές πηγές Ο εκπαιδευτικός φάκελος «Ελευθέριος
Βενιζέλος. Στα βήματά του …» για τη
αξιοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία,
ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων.
παρουσιάζονται και εντάσσονται σε ένα
πλαίσιο ενεργοποίησης του μαθητή με
τρόπο συμβατό προς τις δυνατότητές του.

εκπαιδευση
Η δραστηριότητα του Ιδρύματος στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε το έτος 2003 με την καθιέρωση του ετήσιου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για μαθητες της Γ΄ τάξης των
Γυμνασίων όλης της χώρας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η θεματική
προσέγγιση της ζωής, του έργου και της εποχής του Βενιζέλου μέσω της
συγγραφής δοκιμίου, στο οποίο οι μαθητές αξιολογούνται κυρίως για τη
δυνατότητα σύνθεσης και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Τα θέματα που
έχουν κληθεί να αναπτύξουν σχετίζονται με τομείς της εσωτερικής και
εξωτερικής πολιτικής των κυβερνήσεων Βενιζέλου, την προσωπικότητά
του, ακόμα και την πρόσληψή του μέσα από τη λογοτεχνία.
◀
Απονομή βραβείου
του Η΄ Πανελλήνιου
Μαθητικού
Διαγωνισμού Δοκιμίου
από την Δαμασκηνή
Εμμ. Μιχαηλάκη,
Μάρτιος 2010.
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▲ Αναγόρευση του Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκη σε εταίρο, χορηγό
και μεγάλο ευεργέτη του Ιδρύματος, Μάρτιος 2005.

▶
Η Υπουργός Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης &
Θρησκευμάτων Άννα
Διαμαντοπούλου στην
εκδήλωση για τον ΣΤ΄
Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό και τις
αναγορεύσεις εταίρων
και ευεργετών του
Ιδρύματος, Μάρτιος 2008.

Χορηγοί των βραβείων του διαγωνισμού από την έναρξή του είναι οι
Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης και
Δαμασκηνή Εμμ. Μιχαηλάκη, εταίροι, μεγάλοι χορηγοί και ευεργέτες του
Ιδρύματος.
Κατ’ αναλογία με τον εκπαιδευτικό φάκελο της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, αλλά
προσαρμοσμένο στην αντίστοιχη ηλικία
και διδακτέα ύλη, το Ίδρυμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση σχολικού εγχειριδίου για
την Γ΄ Γυμνασίου με τον τίτλο “Στα χρόνια
του Βενιζέλου: Εσωτερική & εξωτερική
πολιτική-Οικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός”. Πρόκειται για ένα συλλογικό
τόμο-βοήθημα για τον καθηγητή κατά
τη διδασκαλία της αντίστοιχης ύλης αλλά
και για το μαθητή, που σκοπός του είναι

▲
Η έκδοση για την Γ΄ Γυμνασίου με
τίτλο “Στα χρόνια του Βενιζέλου:
Εσωτερική & εξωτερική πολιτικήΟικονομία-Εκπαίδευση-Πολιτισμός”.
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εκπαιδευση
▶
Απονομή βραβείου «Εμμανουήλ
Εμμ. Μιχαηλάκης» από τον
ακαδημαϊκό Κων/νο Δεσποτόπουλο,
Αθήνα Οκτώβριος 2009.

▲
Απονομή βραβείου «Έλενα Βενιζέλου» στο Βενιζέλειο
Ωδείο Χανίων, Φεβρουάριος 2009.

να δώσει περισσότερες και βαθύτερες γνώσεις για τις πολιτικές, τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, την καλλιτεχνική
και πνευματική δημιουργία της περιόδου από το τέλος του
19ου αιώνα μέχρι τις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
περίοδο που σφράγισε με την παρουσία και τις επιλογές του ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 το Ίδρυμα καθιέρωσε το βραβείο «Έλενα Βενιζέλου», το οποίο απονέμεται σε
σπουδαστή (οποιουδήποτε μουσικού οργάνου) που επιλέγεται
ως ο καλύτερος μεταξύ της Μέσης και της Ανωτέρας Τάξης
του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων και των τριών περιόδων.
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης -πέρα από τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, αποτέλεσμα της οποίας είναι η παραγωγή σημαντικότατου εκδοτικού
και εκπαιδευτικού έργου- το Ίδρυμα δραστηριοποιείται με την
καθιέρωση του Βραβείου «Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης». Το
βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος
2007-2008, με αντικείμενο τη συγγραφή μελέτης με θέμα
σχετικό με την ελληνική ιστορία του τέλους του 19ου και του
α΄ μισού του 20ού αιώνα και δικαίωμα συμμετοχής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Τμημάτων και Σχολών των
ανθρωπιστικών επιστημών των ελληνικών πανεπιστημίων.
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▲
Hμερίδα των Ιδρυμάτων Κοινοβουλευτικών Πρωθυπουργών και του
Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, με θέμα
«Ο εκπαιδευτικός ρόλος των Ιδρυμάτων», Αθήνα, Νοέμβριος 2009.

▲
Από το εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές και δασκάλους σχετικό με την
μουσειακή εκπαίδευση που συνδιοργάνωσε το Ίδρυμα και ο Όμιλος Φίλων UNESCO.
Κτίριο Διοικητικών & Επιστημονικών Υπηρεσιών Ιδρύματος, Σεπτέμβριος 2010.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του το Ίδρυμα, στο πλαίσιο
προώθησης διακεκριμένων επιστημονικών ερευνών που
σχετίζονται με τη ζωή, το έργο και την εποχή του Βενιζέλου
χορηγεί υποτροφίες για την εκπόνηση μελετών σε ελληνικά
πανεπιστήμια. Μία υποτροφία έχει δοθεί σε ειδικό ερευνητή,
υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης &
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα την εκλογική ιστορία
των Χανίων από τη Σύμβαση της Χαλέπας (1878) έως τις μέρες
μας· επίσης, ενισχύει έρευνες και μελέτες που διερευνούν τις
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις ιδρυμάτων πολιτικών
προσωπικοτήτων, κυρίως του εξωτερικού (εστιάζοντας στη
συγκριτική ανάλυση σε επίπεδο λειτουργίας, στρατηγικής,
τακτικών και επικοινωνίας).
Ακόμα, εκμεταλλευόμενο την επιστημονική του υποδομή,
επιδιώκει να αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη κύκλων μαθημάτων απευθυνόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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συνεδρια - ημεριδεσ
Κορυφαία επιλογή του Ιδρύματος είναι η συνεργασία με Πανεπιστήμια,
Ιδρύματα και φορείς της χώρας και του εξωτερικού. Η Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης,
το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το Μουσείο Μπενάκη είναι
ορισμένα από τα πανεπιστημιακά και πνευματικά ιδρύματα με τα οποία
έχει αναπτυχθεί δίκτυο συνεργασίας.

συνεδρια
ημεριδεσ

▲
Το πρώτο συνέδριο του Ιδρύματος “Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός” σε
συνδιοργάνωση με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χανιά 7-9 Ιουλίου 2001.

Συνδιοργάνωση με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. συνεδρίου με θέμα
“Ελευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και
κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις”, Χανιά 24-27 Οκτωβρίου 2002.
▼
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μεριδεσ
Συνδιοργάνωση με το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας συνεδρίου με θέμα “Η
εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου” παρουσία του
Υπουργού Παιδείας Π. Ευθυμίου, Αθήνα 22-24 Ιανουαρίου 2004.

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί επτά συνέδρια και αρκετές επιστημονικές
ημερίδες με συμμετοχή εκατοντάδων πανεπιστημιακών και ερευνητών.
Πρόκειται για το σημαντικότερο ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται
με γενικούς θεματικούς άξονες, όπως:
• η θεσμική συγκρότηση της χώρας και η καθιέρωση του κράτους
δικαίου στην Ελλάδα
• η δημιουργία της σύγχρονης πόλης και η πολεοδομική πολιτική
• η αγροτική πολιτική και οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου
• το έργο στο χώρο της εκπαίδευσης
• η πολιτική του Βενιζέλου στον Πρώτο Παγκόσμιο Πολέμο
• η πολιτική του στο κυπριακό ζήτημα
• η αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος
• η επανάσταση του Θερίσου
• η οικονομική πολιτική στις μικρές χώρες: Η εμπειρία του 20ού αιώνα
(διεθνές συνέδριο)
• η δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική την εποχή του Βενιζέλου
• η πολιτιστική πολιτική του Βενιζέλου

▲ Συνδιοργάνωση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεδρίου με θέμα “Η ελληνική
αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο”, Αθήνα 3-5 Νοεμβρίου 2004.
▲
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συνεδρια - ημεριδεσ

▲ Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Παν/μίου Κύπρου διεθνούς
συνεδρίου με θέμα “Ελευθέριος Βενιζέλος και Κύπρος” , Λευκωσία 15-17 Απριλίου 2005.

▲ Συνδιοργάνωση με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
▼
διεθνούς συνεδρίου με θέμα “Economic Leadership in Small Countries: Lessons from the
20th Century Experience”, Αθήνα 13-14 Ιουλίου 2007. Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ο
βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας Joseph Stiglitz (κάτω).
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μεριδεσ
▲ Από την εκδήλωση με ομιλητή τον πρωθυπουργό (τότε Υπουργό
Εξωτερικών) Γιώργο Παπανδρέου για τον εορτασμό της Ένωσης της
Κρήτης με την Ελλάδα, Χανιά Δεκέμβριος 2001.

εκθεσεισ
εκδηλωσεισ
Πραγματοποιούνται ακόμα ετήσιες εκδηλώσεις ιστορικού και επετειακού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Κρήτη. Ακόμα στην Κύπρο, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό (Μόντρεαλ, Βελιγράδι κ.α.) αλλά και σε διάφορες πόλεις
(Λάρισα, Βόλος, Καβάλα, Κομοτηνή κ.α.) και νησιά (Μήλος, Σύρος). Παράλληλα
με τις εκδηλώσεις αυτές ή και μεμονωμένα έχουν πραγματοποιηθεί και ενδιαφέρουσες εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.
◀ Ο π. πρωθυπουργός
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
και η τότε Δήμαρχος
Αθηναίων Ντόρα
Μπακογιάννη, ομιλήτρια
στην εκδήλωση για
το Μνημόσυνο του
Ελευθερίου Βενιζέλου,
Χανιά Μάρτιος 2004.

◀ Ο πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής,
επισκέπτεται την
οικία του Ελευθερίου
Βενιζέλου, Χανιά
Μάρτιος 2005.

◀ Εκδήλωση στο πλαίσιο
της επετείου των 70
χρόνων από το θάνατο
του Ελευθερίου
Βενιζέλου με
ομιλητή τον ιστορικό
ερευνητή Χαράλαμπο
Μπουρνάζο, Ιούλιος
2006.
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εκδηλωσεισ
◀ Αναγόρευση της
Τράπεζας Χανίων
σε μεγάλο ευεργέτη
του Ιδρύματος για τη
διαρκή και σπουδαία
προσφορά της προς
αυτό, Οκτώβριος 2007.

▼ Εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, Αθήνα Μάιος 2009.

▲ Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτριος Σιούφας προεδρεύων
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, Δεκέμβριος 2007.

▲ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας με τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής και τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος στην
εκδήλωση για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, Δεκέμβριος 2008.
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◀ Ο Πρόεδρος της Βουλής Απόστολος
Κακλαμάνης και ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Κώστας
Λαλιώτης με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος
στα εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης για τον
Ελευθέριο Βενιζέλο στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Μάρτιος
2001.

▶ Η Πρόεδρος της Βουλής ξεναγείται
στην έκθεση που λειτούργησε
παράλληλα με το συνέδριο για τον
εορτασμό των 100 χρόνων από την
επανάσταση του Θερίσου, Χανιά
Μάρτιος 2005.

▲ Έκθεση βιβλίου για την επέτειο των 70
χρόνων από το θάνατο του Ελευθερίου
Βενιζέλου σε συνεργασία με τη «Στοά
του Βιβλίου» στο κτίριο Διοικητικών
και Επιστημονικών Υπηρεσιών του
Ιδρύματος. Ομιλητής στην εκδήλωση
ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης,
Ιούνιος 2006.
◀ Παρουσίαση του εκδοτικού έργου
του Ιδρύματος στην 6η διεθνή
έκθεση βιβλίου της Θεσσαλονίκης,
Μάιος 2009.
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▲ Ο εκθεσιακός χώρος (ΒΔ
κτίσμα της οικίας Βενιζέλου) που
φιλοξενεί το αυτοκίνητο, στο οποίο
επέβαινε ο Βενιζέλος κατά την
εναντίον του δολοφονική απόπειρα
στις 6 Ιουνίου 1933, καθώς και
την πανομοιότυπη Packard που
δωρήθηκε στο Ίδρυμα από Έλληνες
της Αμερικής, Αύγουστος 2009.

▶
Εκδήλωση για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο και αποκαλυπτήρια
ανδριάντα, Ξάνθη Ιούνιος 2003.

▲ Εκδήλωση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και
αποκαλυπτήρια ανδριάντα, Κατερίνη Μάιος 2005.
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▲
Εκδήλωση μνήμης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο
και τον Νικόλαο Πλαστήρα, Καρδίτσα
Φεβρουάριος 2006.

▲
Εκδήλωση για τον Ελευθέριο
Βενιζέλο και αποκαλυπτήρια
προτομής, Γιαννιτσά Ιούνιος 2006.

▲
Εκδήλωση για τον
Ελευθέριο Βενιζέλο,
Μόντρεαλ, Καναδάς,
Απρίλιος 2009.

▶
Αποκαλυπτήρια του
ανδριάντα του Ελευθερίου
Βενιζέλου στα Τρίκαλα από
τον Πρόεδρο της Βουλής
Φίλιππο Πετσάλνικο, Τρίκαλα
Σεπτέμβριος 2010.
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εκδοσεισ
Στον κατάλογο των εκδόσεων
του Ιδρύματος περιλαμβάνονται
έργα που απευθύνονται στην
επιστημονική κοινότητα, τους
μαθητές, τους σπουδαστές αλλά
και το ευρύ κοινό. Μεγάλο τμήμα του εκδοτικού του έργου είναι
αποτέλεσμα των συνεδρίων και
των ημερίδων του. Με τον τρόπο
αυτό, προωθείται η μελέτη των
πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δομών και
αξιοποιούνται τα αποτελέσματα
της έρευνας συμβάλλοντας στην
ερμηνεία της διαχρονικής τους
εξέλιξης.
Σκοπός των ειδικών εκδόσεων για τους μαθητές της ΣΤ΄
τάξης του Δημοτικού και της Γ΄
του Γυμνασίου, στις οποίες έχει
γίνει αναφορά στο κεφάλαιο της
εκπαίδευσης, είναι η κατανόηση
από τους μαθητές της ελληνικής
ιστορίας της περιόδου του δεύ-

εκδοσεισ

τερου μισού του 19ου και του πρώτου μισού του
20ού αιώνα με ιδιαίτερη αναφορά στην πολιτική
και το έργο του Βενιζέλου.
Οι εκδόσεις μονογραφιών σχετίζονται με την
ιστορία της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, την πολιτική, οικονομική και κοινωνική διάσταση του έργου
του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ αρκετές είναι οι
εκδόσεις που με απλό τρόπο –χωρίς να στερούνται
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▲
Παρουσίαση των
πρακτικών του
συνεδρίου “Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος
ως νομικός και η
συμβολή του στην
αναμόρφωση του
ελληνικού δικαίου”,
Αθήνα Μάρτιος 2003.

▲
Παρουσίαση της δίγλωσσης έκδοσης του Ιδρύματος
«Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιστορικό Λεύκωμα», Αθήνα Ιούνιος 2003.

▲
Παρουσίαση του βιβλίου
“Ο θάνατος του
Ελευθερίου Βενιζέλου
στον αθηναϊκό τύπο”, σε
επιμέλεια και εισαγωγή
της ιστορικού Ελένης
Γαρδίκα –Κατσιαδάκη,
Αθήνα Ιανουάριος 2005.

επιστημονικότητας- αποδίδουν πτυχές της προσωπικής πορείας του μεγάλου πολιτικού, καθώς και
σημαντικές πλευρές της κοινωνικής και πολιτικής
ζωής της Κρήτης.
Η ιστορία της Κρήτης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς προσφέρει απαντήσεις τόσο για την πολιτική όσο και για
την προσωπική πορεία του μεγάλου πολιτικού. Εκ10 ΧΡΟΝΙΑ 2000-2010 // 39
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δόσεις που παρουσιάζουν σημαντικούς
τόπους της Κρήτης, όπως το Ακρωτήρι
και το Άγαλμα της Ελευθερίας, που κατά
το παρελθόν δέσποζε στην κορυφή του,
αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες,
που συνεργάστηκαν με τον Βενιζέλο ή
συνέβαλαν στην ιστορική διαδρομή του
τόπου δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν από τον κατάλογο των εκδόσεων
του Ιδρύματος.
Με ιδιαίτερη επιστημονική φροντίδα
και επιμέλεια παρουσιάζονται οι επαναστάσεις του κρητικού λαού από την
έναρξη της τουρκικής κατοχής στον
ελλαδικό χώρο μέχρι το Καθεστώς της
Χαλέπας και την επανάσταση του 1897,
που οδήγησε στην κρητική αυτονομία
αλλά και σε αυτήν του Θερίσου το 1905,
που υπήρξε σημείο αναφοράς για την
αλλαγή της πολιτειακής κατάστασης του
νησιού.
Η παρουσίαση της προσωπικότητας
και της διαδρομής του Ελευθερίου Βενιζέλου και η διατήρηση της ιστορικής
μνήμης είναι σαφές ότι αποτελούν προτεραιότητα για το Ίδρυμα. Μέσω των βιογραφικών εκδόσεων που κυκλοφορούν
και στα αγγλικά προσεγγίζεται ο ξενόγλωσσος επισκέπτης που ενδιαφέρεται
να γνωρίσει περισσότερα για τον Βενιζέλο και το έργο του. Ακόμη, παρουσιάζεται με λεπτομέρεια και καλαισθησία το
πατρικό του σπίτι στη Χαλέπα Χανίων, το
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▲
Παρουσίαση των πρακτικών
του συνεδρίου “Ελευθέριος
Βενιζέλος και ελληνική πόλη.
Πολεοδομικές πολιτικές και
κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις”,
Αθήνα Φεβρουάριος 2006.

Παρουσίαση των πρακτικών
του συνεδρίου «Η
εκπαιδευτική πολιτική στα
χρόνια του Ελευθερίου
Βενιζέλου» παρουσία
του Υπουργού Παιδείας
Ευρ. Στυλιανίδη, Αθήνα
Φεβρουάριος 2008.
▼

οποίο είναι η έδρα του Ιδρύματος και λειτουργεί ως Μουσείο, χώρος ιστορικής μνήμης του
Ελευθερίου Βενιζέλου.
Τέλος, σειρά εκδόσεων με θέμα σημαντικά
ιστορικά ορόσημα του 20ού αιώνα (Βαλκανικοί
πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος, Μικρασιατική
Εκστρατεία) που παρουσιάζονται με επιστημονικό και εύληπτο τρόπο απευθύνονται στους
ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό και προσφέρουν έναν νέο δρόμο για την κατανόηση της
νεότερης ιστορίας της Ελλάδας και το ρόλο του
Βενιζέλου σε αυτήν.
Με την έκδοση μονογραφιών, συνθετικών
μελετών, λευκωμάτων και συλλογικών τόμων
επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
το Ίδρυμα στοχεύει στην έρευνα και ανάδειξη
του βίου και της πολιτικής διαδρομής του Βενιζέλου, ενταγμένα στο ελληνικό και διεθνές
κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.
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Γαρδίκα – Κατσιαδάκη
Ελένη (επιμ.)

Μητσοτάκη Ζωή

Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου
στον αθηναϊκό τύπο

Το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη
Χαλέπα Χανίων:
Η στέγη της ζωής του

Χανιά 2004.

2η εκδ., Χανιά 2006.
Συνοδεύεται από:
Μητσοτάκη Ζωή

Παπαδάκης Νικόλαος
Εμμ.,

Ελευθέριος Βενιζέλος
και Μακεδονία, 19141918: Η σημασία της
μάχης του Σκρα (Μια
επισκόπηση)
Χανιά 2008.

Γενεαλογικό δένδρο
οικογένειας Βενιζέλου

Papadakis Nikolaos
Emm.,

Eleftherios K.
Venizelos: A
biography
Chania 2006.

Μανουσάκης Γιώργης,
Μπλαζουδάκη - Σταυρουλάκη Αθηνά

Κρητικές Επαναστάσεις 1821-1905
– Στο Ακρωτήρι του
Βενιζέλου

Βαρουχάκης Αντώνιος

Ανδριάντες και
προτομές του Ελευθερίου Βενιζέλου στον
ελλαδικό χώρο
Χανιά 2005.

Manousakis George,
Blazoudaki – Stavroulaki
Athina

Cretan Revolution,
1821-1905 – Visiting
Venizelos’ Akrotiri
Χανιά 2004.

• Νικολακάκης Δημήτρης (ιστορική έρευνα-επιμ.), Η Κρητική Επανάσταση του 1897 μέσα
από τις σελίδες του αθηναϊκού και ξένου Τύπου, Χανιά 2003 (Υπό επανέκδοση).
• Αλιγιζάκη Στέλλα, Θέρισο 1905, Χανιά 2003.
• Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιστορικό Λεύκωμα, Χανιά 2003 (Υπό επανέκδοση).
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ΣΥΝΕΚΔΟΣΕΙΣ

Σβολόπουλος Κωνστ. Δ.

Η απόφαση για την
επέκταση της ελληνικής
κυριαρχίας στη Μικρά
Ασία: Κριτική επαναψηλάφηση
Ίκαρος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Αθήνα 2009.

Νανάκης Ανδρέας,
Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου &
Βιάννου

Η εκκλησία και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Eκδ. Βάνιας
Θεσσαλονίκη 2008.

Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: Η
πολιτική διαδρομή.
Το πρόσωπο. Η εποχή
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Μουσείο Μπενάκη
Αθήνα 2009.

Αποστολάκης Σταμάτης Απ.

70 χρόνια επιμνημόσυνοι λόγοι για τον
Ελευθέριο Βενιζέλο
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Δήμος Χανίων
Καλειδοσκόπιο,
Αθήνα 2007.

Περάκης Μάνος

Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι
κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας
(1878-89)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Βιβλιόραμα
Αθήνα 2008.

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος Δ.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
και η πολιτική κρίσις εις
την αυτόνομον Κρήτην
1901-1906, 2η εκδ.,
Ίκαρος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών &
Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος»
Αθήνα 2005.

• Iordan Constantin, Venizelos şi Românii, Omonia, Bucureşti 2010 (Συμβολή του Ιδρύματος
σε ρουμανική έκδοση με θέμα τον Βενιζέλο και την Ρουμανία).
• Παπαδάκης Νικόλαος Εμμ., Елефтериос Венизелос, Грчка, Балкан, Европа, Zavod za
udzbenike, Beograd 2009. (Bιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου, μεταφρασμένη στα Σερβικά).
• Μητσοτάκη Ζωή, Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης: Στην αυγή της κρητικής ελευθερίας (1868-1898),
Παπαζήσης - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Ίδρυμα
«Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης», Αθήνα 2004.
• Μαχαιρίδης Χρήστος, Το άγαλμα της ελευθερίας της Κρήτης, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος» - «Έρεισμα», Χανιά 2003.
• Γαρδίκα-Κατσιαδάκη Ελένη - Χαρωνίτης Γιώργος (επιμ.), Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»
κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Ε.Λ.Ι.Α. – Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2002.
• Αντωνιάδης Δ.(εικ.), Γελοιογραφικές απεικονίσεις στρατιωτικών στολών, Ε.Λ.Ι.Α. - Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Αθήνα 2002.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Θέρισσον 1905.
100 χρόνια:
Πρακτικά συνεδρίου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών &
Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος»
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Χανίων
Δήμος Θερίσου
Χανιά 2009

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Τμήμα Ιστορίας
– Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου,

Ελευθέριος Βενιζέλος και Κύπρος:
Πρακτικά Συνεδρίου,
(Κύπρος, 15-17
Απριλίου 2005)
Καστανιώτης
Αθήνα 2008.

Δημόσια Υγεία και
Κοινωνική Πολιτική.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του:
Πρακτικά Συνεδρίου
Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Παπαζήσης
Αθήνα 2008

Βενιζελισμός και
πρόσφυγες στην
Κρήτη:
Πρακτικά Ημερίδας
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Δήμος Ηρακλείου
Ηράκλειο Χανιά 2008

Η εκπαιδευτική
πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου
Βενιζέλου:
Πρακτικά συνεδρίου
(Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004)

Η ελληνική αγροτική
κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική
περίοδο:
Πρακτικά συνεδρίου
(Αθήνα, 3-5 Νοεμβρίου
2004)

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Ελληνικά Γράμματα
Αθήνα 2007.

Γεωπονικό Παν/μιο
Αθηνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
& Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος»
Ελληνικά Γράμματα
Αθήνα 2007.
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• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος και οι συνταγματικές αναθεωρήσεις από το χθες στο σήμερα: Επιστημονική
Ημερίδα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 2008.
• Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού
δικαίου: Πρακτικά Συνεδρίου (Χανιά, 7-9 Ιουλίου 2001), Τμ. Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος
Κ. Βενιζέλος», - Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 2008.
• 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα: Πρακτικά Συμποσίου
(Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2003), Ιστορική & Λαογραφική Εταιρία Ρεθύμνου - Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Ρέθυμνο 2007.
• Eλευθέριος Βενιζέλος και ελληνική πόλη. Πολεοδομικές πολιτικές και κοινωνικοπολιτικές
ανακατατάξεις: Πρακτικά συνεδρίου (Χανιά, 24-27 Οκτωβρίου 2002), Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» - Ε.Μ.Π. - Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών, ΤΕΕ, Αθήνα 2005.
• The Salonica Theatre of Operations and the Outcome of the Great War: Proceedings of
International Conference (Thessaloniki, 16-18 April 2002), Institute of Balkan Studies
– National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos”, Thessaloniki 2005.

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
• National Research Foundation “Eleftherios K. Venizelos” - Department
of Economics of the Athens University of Economics and Business,
Economic leadership in small countries: Lessons from the 20th
century experience: Proceedings of International Conference.
• Βλαβογιλάκης Μιχάλης π., Εκκλησία και αγώνες της Κρήτης 1856-1905.
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
- Μουσείο Μπενάκη, Ελευθέριος Βενιζέλος και πολιτιστική πολιτική:
Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 21-22 Νοεμβρίου 2008).
• Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»,
Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιστορικό Λεύκωμα (επανέκδοση).
• Κλάψης Αντώνης, Το ελληνοτουρκικό οικονομικό σύμφωνο της 10ης
Ιουνίου 1930: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων
της Συνθήκης της Λωζάννης για την ανταλλαγή των πληθυσμών.
• Μπουζάκης Σ., Χουρδάκης Αντ., Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου
Βενιζέλου: Από την Κρητική Πολιτεία στην ελεύθερη Ελλάδα.
• Πολυχρονίδης Ιωάννης, Η Δημόσια Υγεία και η υγειονομική πολιτική
στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913): Δημόσια Υγεία στην Ευρώπη
και στην Ελλάδα τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα.
• Συλλογικό, Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιδεολογικές αφετηρίες και επιδράσεις,
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
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ιστοσελιδα
ιστοσελιδα
www.venizelos-foundation.gr
Η ιστοσελίδα αποτελεί την μεγάλη πύλη του Ιδρύματος στο
σύγχρονο κόσμο. Μέσω αυτής οι «επισκέπτες» έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τόσο για την οργάνωση και τη
λειτουργία του Ιδρύματος όσο και για τις δραστηριότητές του.
Εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό, το οποίο προσφέρεται
για άντληση ιστορικών στοιχείων σχετικά με τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, την προσωπική του ζωή, την πολιτική του πορεία τη
δράση του και γενικότερα την ιστορία της νεότερης Ελλάδας.
Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική
έκδοσή της, την οποία επισκέπτονται καθημερινά χρήστες του
διαδικτύου από ολόκληρο τον κόσμο.
Η τελευταία ανανέωσή της την καθιστά κόμβο ενημέρωσης
για την Κρήτη, τον Βενιζέλο και, φυσικά, το Ίδρυμα και τις
δραστηριότητές του. Εδώ παρουσιάζονται και όλες οι ψηφιακές
συλλογές του:
• Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, στην οποία ο
επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα για τον εντοπισμό σπάνιων ή ιδιαίτερων εκδόσεων.
• Το ψηφιακό του αρχείο, επίσης ελεύθερα προσβάσιμο, με
τεράστιο όγκο υλικού 44,340 τεκμήρια) από τα τέλη του
19ου μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα.
• Η εικονική περιήγηση στην οικία Βενιζέλου στη Χαλέπα,
όπου ο επισκέπτης μπορεί να ξεναγηθεί σε όλους τους
χώρους της και να λάβει ιστορικές πληροφορίες.
• Η πολυμεσική εφαρμογή «Η Κρητική Πολιτεία του Ελευθερίου Βενιζέλου», μία έκδοση πλούσια σε ιστορική πληροφορία και σπάνιο φωτογραφικό και εικαστικό υλικό από
το αρχείο του Ιδρύματος.
• Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις των βιβλίων του Ιδρύματος και
του Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης
του Δημοτικού και της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου.
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▲
Η εικονική περιήγηση της οικίας-μουσείου Βενιζέλου στη Χαλέπα,
όπως παρουσιάζεται από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑta
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στο πλαίσιο των σκοπών του προχωρεί στη σύσταση περιφερειακών παραρτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήδη τον
Μάρτιο του 2009 ιδρύθηκε το παράρτημα του Ιδρύματος στη Μακεδονία, με έδρα την Αξιούπολη και γραφεία στη Θεσσαλονίκη.
Σκοπός των παραρτημάτων είναι η συμπαράσταση ηθική, και
εφόσον είναι δυνατόν, και οικονομική του εδρεύοντος στα Χανιά της
Κρήτης Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ.
Βενιζέλος», για την εκπλήρωση της αποστολής του, καθώς και, για
το συγκεκριμένο παράρτημα, η προώθηση των στόχων του Ιδρύματος στη Μακεδονία.
Σύντομα θα ιδρυθεί παράρτημα και στην Αττική.

περιφερειακα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
◀
Εκδήλωση μνήμης
για την επέτειο των
90 χρόνων από
τη Μάχη του Σκρα
και αποκαλυπτήρια
προτομής του
Ελευθερίου Βενιζέλου,
Αξιούπολη Μάιος 2008.

Μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής στη
συνεδρίαση του
Παραρτήματος
Μακεδονίας
στα γραφεία της
Θεσσαλονίκης,
Μάιος 2010.
▼
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a
Ο Σύλλογος «Φίλοι του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”» δημιουργήθηκε το 2004 στα Χανιά με σκοπό την ηθική
και οικονομική στήριξη του έργου του Ιδρύματος.
Ειδικότερα στους σκοπούς του συλλόγου εμπίπτουν, μεταξύ
άλλων, η στενή συνεργασία με το Ίδρυμα, η συμβολή στη προσπάθειά του για εντοπισμό αρχείων και βιβλιοθηκών που αφορούν
τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εποχή του και η επιδίωξη δωρεάς
αυτών στο Ίδρυμα, η προτροπή και ο συντονισμός παραγόντων
της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής γενικότερα, η εξεύρεση χορηγών και πόρων για την ενίσχυση των υποδομών του
και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η πρόκληση του
ενδιαφέροντός της για το έργο του Ιδρύματος.

φιλοι του εθνικου ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

▲
Κοπή πίτας του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύματος, Ιανουάριος 2006.
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βιβλιο
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Εκατοντάδες προσωπικότητες (Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι της
Βουλής, Υπουργοί, Αρχηγοί Κομμάτων, Βουλευτές, Ιεράρχες) από
την Ελλάδα και το εξωτερικό επισκέπτονται την Οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου και αποτίουν φόρο τιμής στον μεγάλο πολιτικό.
Ενδεικτικά παρατίθενται οι εγγραφές Προέδρων της Ελληνικής και

Κυπριακής Δημοκρατίας και του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως από το Βιβλίο των Επίσημων Επισκεπτών του Ιδρύματος.
Επίσης, στο Βιβλίο Επισκεπτών του Κοινού χιλιάδες επισκέπτες γράφουν τις σκέψεις τους για το Μουσείο και τον ίδιο
τον Βενιζέλο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
διοικητικο συμβουλιο
εκτελεστικη επιτροπη
Φίλιππος Πετσάλνικος, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
Επίτιμος Πρόεδρος
Ειρηναίος Γαλανάκης, Μητροπολίτης πρώην Κισάμου & Σελίνου
και πρώην Γερμανίας, ισόβιος Πρόεδρος
Δαμασκηνός Παπαγιαννάκης, Μητροπολίτης Κυδωνίας & Αποκορώνου,
Αντιπρόεδρος
Απόστολος Βουλγαράκης, Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Σκουλάκης, Δήμαρχος Χανίων, Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Ποντικάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων,
Γενικός Γραμματέας
Ελευθέριος Τσουράκης, Εκπαιδευτικός, Ειδικός Γραμματέας
Γεώργιος Φαραντάκης, Ταμίας Δ.Σ. Τράπεζας Χανίων, Ταμίας

MΕΛΗ

Ευτύχιος Δαμιανάκης, Βουλευτής Χανίων
Ιωσήφ Βαλυράκης, Βουλευτής Χανίων
Ευαγγελία Κουρουπάκη, Βουλευτής Χανίων
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, Βουλευτής Χανίων
Ιωάννης Κουράκης, Δήμαρχος Ηρακλείου
Γεώργιος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου
Δημήτρης Κουνενάκης, Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Ιωάννης Φίλης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης
Άγγελος Δεληβορριάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη
Εμμανουήλ Χαριτάτος, Πρόεδρος Ελληνικού Λογοτεχνικού
και Ιστορικού Αρχείου (Ε.Λ.Ι.Α.)
Εμμανουήλ Σπανουδάκης, Εκπρόσωπος Παγκρητικής Αμερικής
Γεώργιος Μαριδάκης, Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως Αθηνών
Ευάγγελος Σπανουδάκης, Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Χανίων
Αντώνης Πιταριδάκης, Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
– Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Εμμανουήλ Πατεράκης, Πρόεδρος Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος αποτελείται από επτά
μέλη. Στην τρέχουσα σύνθεσή της μετέχουν: ο Πρόεδρος, οι τρεις
αντιπρόεδροι, ο γενικός και ο ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. του
Ιδρύματος και η κυρία Ζωή Μητσοτάκη, συγγραφέας, Πρόεδρος
του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων. Εισηγητής και συντονιστής στην
Εκτελεστική Επιτροπή είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ενώ
στις συνεδριάσεις της μετέχει και ο Ταμίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
* Σύνθεση του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κατά την ημερομηνία εκτύπωσης του παρόντος. Για τις εκάστοτε
αλλαγές συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.venizelos-foundation.gr
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διοικητικο & επιστημονικο
Προσωπικο
Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης, Δικηγόρος, Γενικός Διευθυντής
info@venizelos-foundation.gr
Ελένη Γαρδίκα Κατσιαδάκη, Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας
Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών, Επιστημονική Σύμβουλος
hkatsiad@otenet.gr
Αργυρώ Βατσάκη, Ιστορικός,
Υπεύθυνη Ερευνητικών Προγραμμάτων
avatsaki@venizelos-foundation.gr     
Χαρά Αποστολάκη, Αρχειονόμος- Βιβλιοθηκονόμος
chapostolaki@venizelos-foundation.gr
library@venizelos-foundation.gr
Βάλια Βαρουχάκη, Ιστορικός, Υπεύθυνη Εκδόσεων
evarouhaki@venizelos-foundation.gr
Ρία Μαρκουλάκη, Μουσειοπαιδαγωγός,
Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
rmarkoulaki@venizelos-foundation.gr
Γιώργος Κουκουράκης, Υποψήφιος Διδάκτορας
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης
Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης
gkoukourakis@venizelos-foundation.gr
Γιώργος Κοτζαμπασάκης, Υπεύθυνος Λογιστηρίου
gkotzabasakis@venizelos-foundation.gr
Αριστέα Ξανθουδάκη, Υπεύθυνη Γραμματείας
axanthoudaki@venizelos-foundation.gr
Μαρία Κατσουλάκη, Γραμματέας
mkatsoulaki@venizelos-foundation.gr
Νίκος Παντελάκης, Γενικών Καθηκόντων
npantelakis@venizelos-foundation.gr
Ειρήνη Σταυρουλάκη, Ιστορικός
Ξεναγός, Οικία Βενιζέλου
Βίκυ Σταματάκη
Ξεναγός, Οικία Βενιζέλου
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ΜΕΓΑΛΟΙ
ευεργετεσ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βουλή των Ελλήνων
Υπουργείο Πολιτισμού
Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Τράπεζα Πειραιώς
Ο.Α.ΔΥ.Κ.
Μουσείο Μπενάκη
Ε.Λ.Ι.Α.
Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ”
Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης
Δαμασκηνή Εμμ. Μιχαηλάκη
Ίδρυμα “Σταύρος Σ. Νιάρχος”
Λέσχη Φιλελευθέρων - Μνήμη “Ελευθερίου Βενιζέλου”
Νοσοκομείο Χανίων
Παγκρητική Ένωση Αμερικής
Ελευθέριος & Λίλη Βενιζέλου
Νικήτας & Χαρίκλεια Βενιζέλου
Οικογένεια Ιωάννου Καλογερή
Χαράλαμπος Λυγκούνης
Κλέαρχος Μαρκαντωνάκης
Γρηγόριος Παπαδογεωργάκης
Αντώνιος & Ευαγγελία Διαματάρη
Παύλος Λάσκαρις
Ρίτα Μαρκαντωνάκη
Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης
Μερόπη Σαβαλάνου
Γεώργιος Δουλιανάκης
Ελένη Δουλιανάκη
Ιωάννης Κοκολάκης
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ιδρυτικα
μελη
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H Βουλή των Ελλήνων
O Ειρηναίος Γεωργίου Γαλανάκης, Μητροπολίτης Kισάμου και Σελίνου
H Ιερά Μητρόπολις Kυδωνίας και Aποκορώνου
O Κωνσταντίνος Κυριάκου Μητσοτάκης, Δικηγόρος,
Βουλευτής, πρώην Πρωθυπουργός
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
O Δήμος Χανίων
O Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
O Ιατρικός Σύλλογος Χανίων
Το Πολυτεχνείο Κρήτης
H Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
H Τράπεζα Πειραιώς
O Συνεταιρισμός Π.E. με την επωνυμία
«Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων»
O Συνεταιρισμός Π.E. με την επωνυμία «Ινστιτούτο
Καταναλωτών (IN.ΚΑ.) Χανίων»
H Παγκρήτιος Ένωσις
H Παγκρητική Αμερικής
Το Μουσείο Μπενάκη
Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (E.Λ.I.A.)
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη
H Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
Το Κοινωφελές Ίδρυμα “Αγία Σοφία”
O Ιωσήφ Ιωάν. Bαλυράκης, Βουλευτής
O Χρήστος Εμμ. Μαρκογιαννάκης, Δικηγόρος, Βουλευτής
O Ιωσήφ Δημ. Mιχελογιάννης, Δικηγόρος, Βουλευτής
O Εμμανουήλ Γεωργ. Σκουλάκης, Ιατρός, Βουλευτής
Ο Ιωάννης Σ. Κωστόπουλος, Τραπεζίτης
Ο Ιωάννης Mιχ. Ψαρουδάκης, Καθηγητής του
Πανεπιστημίου του Michigan, Η.Π.Α.
O Βασίλειος Φραγκ. Tωμαδάκης, Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Αθηνών
H Α.N.E.K. A.E. (Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης)
O Δήμος Θερίσου
O Δήμος Ακρωτηρίου
O Νικήτας Κυριάκου Βενιζέλος, πρ. Αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων

Οι ιδιότητες των φυσικών προσώπων είναι αυτές που κατείχαν κατά την
περίοδο της υπογραφής του καταστατικού (Μάρτιος 2000).
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Σχεδιασμός έκδοσης:
Νίκος Κοσμαδάκης, www.thedesignbar.gr
Εκτύπωση έκδοσης:
Γραφοτεχνική Κρήτης, www.grafotehniki.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Πλατεία Έλενας Βενιζέλου, Χαλέπα, Χανιά Τ.Κ. 73133
Τηλ. 28210 56008 - 51555 Fax 28210 56009
E-mail: info@venizelos-foundation.gr URL: www.venizelos-foundation.gr
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Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» τελεί υπό την
αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και την
εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

