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ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ ΣΤΗ ΧΑΛΕΠΑ 

Αποκατάσταση 
οικίας Ελ. Βενιζέλου 
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ 

Σημαντικό έργο πνοής για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά και 
για την ανάπτυξη της Κρήτης χαρακτηρίζεται η αποκατάσταση της οικίας 
Βενιζέλου. Οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη και όταν ολοκληρωθούν το πατρικό 
σπίτι του Εθνάρχη θα έχει μεταμορφωθεί σε ένα σύγχρονο Μουσείο, ισχυρό 
πόλο έλξης επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων. 

Την ικανοποίησή τους 
για την εξέλιξη αυτή ε-
ξέφρασαν χθες, στη 
διάρκεια συνέντευξης 

Τύπου, τα μέλη της Διοίκησης 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών και Μελετών “Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος”. 

Ο γενικός διευθυντής του Ι-
δρύματος Νίκος Παπαδάκης έ-
κανε λόγο για «έργο τεράστιας 
σημασίας για τη συλλογική μας 
μνήμη, το οποίο όταν θα ολο-
κληρωθεί θα είναι ένα σύγχρονο 
Μουσείο, που θα λειτουργεί 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυ-
πα». 

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι 
«το σπίτι του Ελευθερίου Βενι-
ζέλου δεν υπήρξε μόνο η στέγη 
της ζωής του. Στην κυριολεξία 
είναι η κιβωτός της νεότερης 
πολιτικής ιστορίας της Ελλά-
δας. Από ’δω έφυγε για να γίνει 
επαναστάτης στο Ακρωτήρι. Α-
πό ’δω έφυγε για να γίνει επα-
ναστάτης στο Θέρισο. Από ’δω 
έφυγε το 1910 για να γίνει παρά-
κλητος του ελληνισμού, πρωθυ-
πουργός πλέον της Ελλάδας. Ε-
δώ, στη Χαλέπα, σε αυτό το σπί-
τι, διαμόρφωσε την ιδεολογικο-
πολιτική του ταυτότητα, με την 

Από αριστερά: ο ταμίας του Δ.Σ. της Τράπεζας Χανίων και ταμίας του Δ.Σ. 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος” 
Γιώργος Φαραντάκης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων 
και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος Δημήτρης Ποντικάκης, ο δήμαρχος 
Χανίων και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μανώλης Σκουλάκης, ο 
μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος 
Δαμασκηνός, ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Νίκος Παπαδάκης, 
ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο αντιπεριφερειάρχης 
Χανίων και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Απόστολος Βουλγαράκης, 
ο εκπαιδευτικός και ειδικός γραμματέας του Ιδρύματος Λευτέρης 
Τσουράκης, η συγγραφέας, πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Χανίων 
και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Ζωή Μητσοτάκη 
και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μανώλης Καλογερής. 

οποία στη συνέχεια μπόλιασε ο-
λόκληρο τον ελληνισμό. Σήμερα, 
όσο ποτέ άλλοτε, ο Βενιζέλος α-
ποτελεί σημείο αναφοράς και η 
επιστροφή στα οράματα και στις 
παρακαταθήκες του αποτελεί έ-
να σύγχρονο και απαραίτητο 
καταφύγιο για όλους τους Έλ-
ληνες. Είμαστε, λοιπόν, ευτυ-
χείς, που αυτό το μνημείο θα α-
ποκατασταθεί και σε σύντομο 
χρόνο, πιστεύουμε, θα δοθεί και 
πάλι στη διάθεση των επισκε-
πτών, των Κρητών, των Ελλή-
νων, αλλά και των Ευρωπαίων». 

Καταλήγοντας, ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνέβαλαν στην ωρί-
μανση και χρηματοδότηση του 
έργου, σημειώνοντας, μεταξύ 
άλλων, ότι «το Ίδρυμα είχε κα-

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΠΔΔ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 20 Μαΐου και ώρα 18.00 θα πραγμα-
τοποιηθεί η τελετή εγκαινίων της νέας ιδιόκτητης Λέσχης και παρα-
καλούμε για την παρουσία σας. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 
Για το Δ.Σ. 

Ο πρόεδρος Αντιπλοίαρχος ε.α. Χ. Δρακάκης ΠΝ 
Ο γραμματέας Αντιπλοίαρχος ε.α. Ι. Φράγκου ΠΝ 

τορθώσει να έχει ώριμες μελέτες 
και γι’ αυτό και το έργο προχώ-
ρησε τάχιστα, χάρις στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο, το οποίο είχε κά-
νει δωρεάν τις μελέτες». 

Ο περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης σημείω-
σε ότι «σήμερα όλοι νιώθουμε 
χαρούμενοι, διότι ένα σημαντι-
κό έργο, όχι μόνο για τα Χανιά 
αλλά για ολόκληρη την Κρήτη, 
το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου, βρίσκεται στη φάση της α-
ναστήλωσης για να αποτελέσει 
ένα φωτεινό φάρο για όλες τις 
νεότερες γενιές. Εμείς από την 
πλευρά μας είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να βοηθήσουμε ώστε αυτό 
το έργο να τελειώσει γρήγορα 
και να το αναδείξουμε όσο το 
δυνατόν συντομότερα». 

Ο μητροπολίτης Κυδωνίας 
και Αποκορώνου και αντιπρόε-
δρος του Ιδρύματος Δαμασκη-

Αρχισαν οι εργασίες 
αποκατάστασης της οικίας 
του Ελευθερίου Βενιζέλου, 
στη Χαλέπα. 

νός τόνισε ότι «κάθε ιστορικό 
μνημείο, το οποίο αναδεικνύε-
ται στις μέρες μας, αποτελεί μια 
ζωντανή ιστορία όλων των γε-
γονότων και των βιωμάτων και 
εν προκειμένω του Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Ευχόμεθα μέσα απ’ 
την ψυχή μας ο Θεός να βοηθή-
σει να ολοκληρωθεί και βεβαίως 
να έχουμε τη χαρά και να το ε-
γκαινιάσουμε και να δοθεί πλέ-
ον σε όλους τους ανθρώπους, οι 
οποίοι πραγματικά είναι φίλοι 
της Ιστορίας και επιθυμούν να 
μάθουν ποια είναι η ιστορία μας 
και τι σημαίνει ελληνισμός, ιδι-
αιτέρως τα χρόνια που έζησε ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος». 

Ο αντιπεριφερειάρχης Χα-
νίων και αντιπρόεδρος του Ι-
δρύματος Απόστολος Βουλγα-
ράκης έκανε λόγο για «σημα-
διακή ημέρα σήμερα, γιατί είναι 
ημέρα των Μουσείων. Αν τα 
Μουσεία και τα μνημεία σημα-
τοδοτούν την ανάγνωση, από 
μακρινό χρόνο, της Ιστορίας και 
της πορείας μας, τότε πιστεύω ό-
τι αυτό το μνημείο που αναδει-
κνύεται στα Χανιά, το σπίτι του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, μπορεί 
να μας βοηθήσει στη σκέψη μας 
για να οδηγήσουμε τη χώρα μας 
σε καλούς δρόμους όποιοι α-
σκούμε οποιαδήποτε μορφής ε-
ξουσία ή διοίκηση». 

Ο δήμαρχος Χανίων και α-
ντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μα-
νώλης Σκουλάκης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του, υπογραμμίζο-
ντας ότι «η παρέμβαση αυτή έ-
χει, εκτός των άλλων που ήδη ε-
λέχθησαν, έντονο αναπτυξιακό 
χαρακτήρα, αφού συμβάλλει 
στην άμβλυνση της εποχικότη-
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γολάβο. 

Το έργο 
πως έγινε γνωστό χθες, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρι-
σμού έχει αναλάβει το έργο, του οποίου το πρώτο μέρος 
(της στατικής αποκατάστασης) έχει ανατεθεί ήδη σε ερ-

γολάβο. Το αντικείμενο του έργου που θα κατασκευαστεί, περι-
λαμβάνει εργασίες αποκατάστασης της οικίας του Ελευθερίου 
Βενιζέλου δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση της οικίας δεν 
είναι καθόλου ικανοποιητική καθώς υπάρχουν πολλά σημάδια 
“κόπωσης” και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της αντο-
χής του κτηρίου (ρωγμές, διάβρωση, φθορά αντικειμένων). 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης, η οι-
κία Βενιζέλου θα λειτουργεί σύμφωνα με σύγχρονες μουσειακές 
τεχνολογίες και εξοπλισμό, ενώ προβλέπεται η μελλοντική δια-
σύνδεσή του και με άλλα μουσειακά συγκροτήματα της χώρας 
και του εξωτερικού. 

Το έργο αποσκοπεί στη διάσωση και ανάδειξη της οικίας του 
Ελευθερίου Βενιζέλου καθώς και της μουσειακής συλλογής και 
των προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται στην οικία, δημι-
ουργώντας έναν ισχυρό πρόσθετο πόλο έλξης επισκεπτών στην 
ευρύτερη περιοχή της πόλης των Χανίων. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το έργο θα πραγματοποιηθεί σε πο-
σοστό 95% με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
διάστημα που το σπίτι θα παραμείνει κλειστό τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται στο 
κτήριο των Διοικητικών και Επιστημονικών Υπηρεσιών του Ε-
θνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος” προκειμένου να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών με το ι-
στορικό σπίτι. 

τας της τουριστικής περιόδου, 
διασφαλίζει υψηλά επίπεδα 
προσβασιμότητας σε υψηλής α-
ξίας πολιτισμικά αγαθά, δια-
συνδέει και καθιστά δυνατή την 
αξιοποίηση άλλων πόλων έλξης 
της ευρύτερης περιοχής του Δή-
μου μας και του Νομού μας, ό-
πως, για παράδειγμα, τη Δημο-
τική Αγορά, την παλιά πόλη, το 
ενετικό λιμάνι, τους τάφους των 
Βενιζέλων, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο στα εκατό μέτρα από ε-
δώ, το παλιό Τελωνείο για το ο-
ποίο θα υπογραφεί η σύμβαση 
έναρξης των εργασιών στις 30 
Μαΐου. Γι' αυτούς τους λόγους, 
λοιπόν, το όφελος θα είναι πολύ 
μεγάλο και θέλω να ευχηθώ και 

σε άλλα τέτοια». 
Τέλος, ο πρόεδρος του Δικη-

γορικού Συλλόγου Χανίων και 
γενικός γραμματέας του Ιδρύ-
ματος Δημήτρης Ποντικάκης α-
νέφερε ότι «σήμερα είναι μια ι-
στορική μέρα για το Ίδρυμα, 
διότι αρχίζει η ανακαίνιση του 
σπιτιού του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου μετά από προσπάθειες πολ-
λών χρόνων. Το σημαντικότερο 
σπίτι της νεότερης Ελλάδας, του 
Ελευθερίου Βενιζέλου, σώζεται 
από την κατάρρευση, διότι δυ-
στυχώς πάρα πολλά χρόνια δεν 
είχε γίνει καμία ανακαίνιση και 
τώρα με τις εργασίες αυτές θα 
μετατραπεί σε ένα Μουσείο Πο-
λιτισμού». 

ΣΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 

Αγγελική 
& Ανδριάννα 

ΕΞΤΕΝΣΙΟΝ ΒΛΕΦΑΡΙΔΑΣ 
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