
Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών & Μελετών «Ελευ-
θέριος Κ. Βενιζέλος» είναι αφιερωµένο στη 
µνήµη του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς επι-
διώκει να φέρει πιο κοντά στις νέες γενιές τα 
οράµατα, τα ιδανικά, τα επιτεύγµατα και την 
ιστορική κληρονοµιά του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου. Σήµερα που οι λαοί ψάχνουν για πρότυ-
πα και ιδανικά, το Ίδρυµα πιστεύει, ότι ο πο-
λιτικός που έδωσε πνοή και περιεχόµενο στο 
ανορθωτικό όραµα του Ελληνισµού, σχεδίασε 
και πέτυχε µια αληθινή εθνική αναγέννηση, 
αποτελεί ένα αξεπέραστο πρότυπο και για τη 
σύγχρονη εποχή. 

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 
2009, το παράρτηµα του Ιδρύµατος στη Μακε-
δονία, µε έδρα την Αξιούπολη.
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• Ίδρυση 
• Σκοποί 
• ∆ιοίκηση

Η προτοµή του Ελευθερίου Βενιζέλου
στο Μουσείο του Σκρα Αξιούπολης



Ειδικότερα στον ανωτέρω σκοπό εµπίπτουν: 

α)  Η στενή συνεργασία µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευ-
νών &  Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και η 
υποστήριξη του επιστηµονικού και πολιτισµικού έρ-
γου του. 

β) Η συµβολή στην προσπάθεια του Ιδρύµατος για 
εντοπισµό αρχείων, βιβλιοθηκών και γενικότερα αρ-
χειακού υλικού που αφορούν τον Ελευθέριο Βενιζέλο 
και την εποχή του και η επιδίωξη της δωρεάς τους 
στο Ίδρυµα. 

γ) Η προώθηση και διάδοση των ιδεών και των δρά-
σεων του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών & Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».  

δ) Η ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέ-
λου στη Μακεδονία και ειδικότερα στα σχολεία της 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
Η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν 
την παρουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου στη 
Μακεδονία, καθώς και  η ανάδειξη και προβολή 
ιστορικών τόπων της Μακεδονίας µε τους οποίους 
συνδέθηκε ο µεγάλος πολιτικός.  

ε) Η διοργάνωση διαλέξεων, ηµερίδων και η συµµε-
τοχή σε εκδηλώσεις και εκθέσεις που αναφέρονται 
στην ιστορική περίοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου 
υπό την αιγίδα ή σε συνεργασία µε το ίδρυµα.    

στ)  Η έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για την προβο-
λή της δράσης και του έργου του Ιδρύµατος. 

ΜΕΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

• Αµανατίδης Αναστάσιος, 
Ιατρός – Αντινοµάρχης Κιλκίς

• Αρβανιτίδης Γεώργιος, ∆ήµαρχος Εχεδώρου

• Αρκουδάς Μιχαήλ του Ι., 
Σύµβουλος Επιχειρήσεων – Καθηγητής

• Γεννήτσαρης ∆ηµήτριος, ∆άσκαλος

• ∆ερµατάς Αντώνης, Καθηγητής φιλόλογος

• ∆ιαµαντής Αθανάσιος, Πρόεδρος ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ∆ήµου Αξιούπολης

• ∆ρίζης Στάθης, Προϊστάµενος Γραφείου 
Ε.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης

• ∆ρίτσα Πολυξένη, ∆ήµαρχος Τριανδρίας

• Ιωάννου ∆ηµήτρης, 
Εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΑΠΥΣ∆Ε

• Κόκκος Κωνσταντίνος, σχολικός σύµβουλος 
τεχνικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης

• Μικέ Χριστίνα, Επικεφαλής 
Αντιπολίτευσης ∆ήµου Καλλικράτειας 

• Νικολάκαρος Κων/νος, Φιλόλογος

• Οικονόµου ∆ηµήτριος, Απόστρατος Αντιστράτηγος

• Ορφανουδάκης Μανόλης, Καθηγητής

• Παπαδόπουλος Χρυσολέων, 
∆ικηγόρος – Καθηγητής Α.Π.Θ.

• Πετρακάκης Πέτρος, 
Πρόεδρος Παγκρητίου Μακεδονίας

• Σαββίδης Παντελής, 
Πολίτης Αξιούπολης, ∆ηµοσιογράφος

• Σαουλίδης Αντώνιος, 
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Συκεών

• Σαχουλίδης Χαράλαµπος, 
Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ν. Κοζάνης

• Σοφιανίδης Γεώργιος, 
∆/ντης Γυµνασίου Βεργίνας Ηµαθίας Αιρετός ΑΠΥΣ∆Ε 

• Συµεωνίδου – Νούλα Σόνια, ∆ήµαρχος Αξιούπολης

• Τζιρής Νικόλαος, Χειρουργός

• Χατζηπαραδείσης Χρήστος, 
Πρόεδρος Συλλόγου Προετ. Περ/ντος

Σκοπός του παραρτήµατος είναι η συνεργασία, η ηθική συµπαράσταση 
και, εφ’ όσον είναι δυνατόν, η οικονοµική ενίσχυση του εδρεύοντος 

στα Χανιά Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος», για την εκπλήρωση της αποστολής του.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ζ)  Η διακίνηση των εκδόσεων, του έντυπου υλικού και 
των αντικειµένων του Ιδρύµατος. 

η) Η δηµιουργία στην έδρα του παραρτήµατος εκθετη-
ρίου (βιβλία, φωτογραφικό υλικό, έντυπα, αντικείµενα) 
τα οποία θα µπορούν να εκτίθενται σε πόλεις της Μα-
κεδονίας, καθώς και η προσπάθεια για τον εµπλουτι-
σµό τοπικών βιβλιοθηκών. 

θ) Η συγκέντρωση, καταγραφή και ανάδειξη της συµµε-
τοχής της Κρήτης στους αγώνες για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας, µε στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων µε-
ταξύ των δύο αυτών ιστορικών τόπων του ελληνισµού. 

ι) Η συνεργασία µε εκπροσώπους της Τοπικής και Νο-
µαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών συλλόγων 
Κρητών µε σκοπό την προώθηση των παραπάνω στό-
χων. 

ια) Η καθιέρωση ετήσιας συνεστίασης του παραρτήµα-
τος κατά την οποία θα προσκαλούνται εκπρόσωποι του 
Ιδρύµατος. 

ιβ) Η καθιέρωση περιοδικών επισκέψεων στην Κρήτη. 

ιγ) Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και η πρό-
κληση του ενδιαφέροντός της για το έργο του Ιδρύµα-
τος µε σκοπό την εξεύρεση χορηγών και πόρων για 
ενίσχυση του εκπαιδευτικού και επιστηµονικού έργου 
του Ιδρύµατος (προκήρυξη διαγωνισµών, απονοµή 
υποτροφιών, εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων 
και σεµιναρίων σχετικών µε το έργο και την εποχή του 
Ελευθερίου Βενιζέλου).


