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Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» φέτος 

μετράει 14 χρόνια. Καθιερώθηκε για α΄ φορά το σχολικό έτος 2002-2003, τελεί 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ 

τάξης των Γυμνασίων της χώρας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η θεματική 

προσέγγιση της ζωής, του έργου και της εποχής του Βενιζέλου, με θέματα, που 

σχετίζονται με την προσωπικότητα του Έλληνα πολιτικού, την αποτίμηση της 

παρουσίας του στην ελληνική πολιτική σκηνή και το διεθνές περιβάλλον, το έργο 

των κυβερνήσεών του, ενώ κατά περίπτωση το θέμα του διαγωνισμού σχετίζεται με 

ιστορικές επετείους (όπως π.χ. το φετινό).   

Τα δοκίμια αξιολογούνται από επιτροπή ειδικών επιστημόνων (φιλολόγων και 

ιστορικών) ως προς το περιεχόμενο, το ύφος (έκφραση, γλώσσα), τη δομή του 

κειμένου (διάρθρωση σκέψεων, οργάνωση κειμένου), τη δυνατότητα σύνθεσης και 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.  

Το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον και ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν 

κάθε χρόνο, αποδεικνύουν ότι ο διαγωνισμός έχει γίνει πλέον θεσμός στο χώρο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αριθμό των μαθητών –τα 14 αυτά χρόνια- να 

φτάνει συνολικά τους 2.000 από σχολεία όλης της Ελλάδας και της ομογένειας.  

 

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι «Η Προσωρινή Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης 

(1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελίξεις». Συμμετείχαν συνολικά 

100 μαθήτριες και μαθητές, από τους οποίους ζητήθηκε να σχολιάσουν και να 

αξιολογήσουν τους όρους συγκρότησης και το έργο της Προσωρινής Κυβέρνησης 

εστιάζοντας στις βάσεις που τέθηκαν για τις μετέπειτα εξελίξεις στην εσωτερική 

πολιτική σκηνή (πολιτική, αγροτικό, εργατικό, γλωσσικό, προσφυγικό).  

Α΄ Βραβείο: Παρασκευή (Εβελίνα) Σούκου, ιδιωτικό Γυμνάσιο Ώθηση, Αθήνα. 

Β΄ Βραβείο: Χρήστος Τόλης, Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο.  

Γ΄ Βραβείο: Αικατερίνη Δασκαλοπούλου, 2ο ημερήσιο γυμνάσιο Ευκαρπίας, 

Θεσσαλονίκη.  

Εδώ και τέσσερα χρόνια, από το 2013 χορηγοί των μαθητικών βραβείων είναι οι: 

Α΄ βραβείο: Οικογένεια Καλογερή, στη μνήμη του καπετάν Γιάννη Καλογερή, Β΄ 

βραβείο: εφημερίδα "Χανιώτικα Νέα", Γ΄ βραβείο: Φαλή Βογιατζάκη, στη μνήμη του 

πατέρα της Γεωργίου Βογιατζάκη.   

Χορηγοί της αποψινής εκδήλωσης είναι:  α) Αργυρώ Χανιωτάκη Σμυρλάκη & 

Μιχάλης Σμυρλάκης: για την επέτειο συμπλήρωσης 10 ετών από τη βράβευση του 

γιου και αδελφού του Δημήτρη και στη μνήμη του συζύγου και πατέρα τους Σήφη 

Σμυρλάκη, β) ο Σύλλογος των Φίλων του Ιδρύματος και γ) η κα Ελπίδα Θεοδωράκη.  

 

Από τη σύστασή του το Ίδρυμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Οι δράσεις του στον εκπαιδευτικό χώρο αγκαλιάζουν και τις τρεις 

βαθμίδες, είναι πολυεπίπεδες και ανανεώνονται διαρκώς.   

Οι βιωματικές δράσεις, τα εκπαιδευτικά προγράμματα –στα οποία συμμετέχουν 

κάθε χρόνο 3.500 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-  και 

τα βιωματικά σεμινάρια ενηλίκων επικεντρώνονται στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, 
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στη ζωή και τη δράση του Βενιζέλου. Εκείνο που επιδιώκουμε είναι μία διαφορετική 

προσέγγιση της ιστορίας· δε μεταδίδουμε πληροφορίες αλλά μέσα από παιδαγωγικές 

δραστηριότητες , προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του κοινού 

που απευθύνονται όπως συζήτηση, παρουσιάσεις, χορό, κατασκευές, παιχνίδια 

ρόλων κι άλλες βιωματικές δραστηριότητες επιτυγχάνουμε την ενεργή διανοητική 

και συναισθηματική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης  

 

Η φετινή σχολική χρονιά (2015 – 2016) όμως, έχει μία ιδιαίτερη βαρύτητα για το 

Ίδρυμα, λόγω της έναρξης λειτουργίας του ανακαινισμένου Μουσείου Οικίας 

Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο έχει μετατραπεί σ’ ένα σύγχρονο χώρο ιστορικής 

μνήμης με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

Αξιοποιώντας όλους τους χώρους του Μουσείου εφαρμόζονται –παράλληλα με τα 

υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα –νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και νέες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:  

Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικού 

& λογοτεχνικού υλικού, μουσειακής εκπαίδευσης και διαδραστικού παραμυθιού για 

μαθητές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.   

Όσον αφορά στις οικογένειες, παιδιά και γονείς έχουν τη δυνατότητα για μία 

ανεξάρτητη επίσκεψη στην οικία της Χαλέπας, χρησιμοποιώντας ένα από τα 

δανειστικά σακίδια, τα οποία περιλαμβάνουν παιχνίδια και δραστηριότητες με βάση 

τα εκθέματα του Μουσείου. Οι δραστηριότητες των σακιδίων προϋποθέτουν τη 

συνεργασία όλων των μελών της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού 

εκπαιδευτικού προγράμματος οι ενήλικες έχουν την ευκαιρία να συνδιαλλαγούν με 

τα παιδιά, να συνεργαστούν, να προβληματιστούν, να μελετήσουν από κοινού και 

να αλληλοϋποστηριχθούν μαθησιακά σε θέματα ιστορίας. 

Στην σοφίτα του Μουσείου λειτουργεί η Αίθουσα Διαδραστικών Εκθεμάτων & 

Τεχνολογίας· σ’ ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό χώρο (δωρεά του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος), οι μαθητές όλων των τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου 

μαθαίνουν διασκεδάζοντας μέσα από παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα παιχνίδια 

τεχνολογίας. Με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών στο 

χώρο της εκπαίδευσης, οι επισκέπτες έρχονται πιο κοντά στον κόσμο της ιστορίας 

μέσω της αυτενέργειας, ενώ τα διαδραστικά εκθέματα σε συνδυασμό με τις λοιπές 

εκπαιδευτικές δράσεις του Ιδρύματος, που εφαρμόζονται στον ίδιο χώρο, 

ολοκληρώνουν τη μουσειακή εμπειρία.  

 

Από τον Σεπτέμβριο του 2016 και με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς:  

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων μας θα ταξιδέψει  με τη μουσειοσκευή του 

Ιδρύματος σε σχολεία όλης της Ελλάδας και σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας. Η 

μουσειοσκευή με θέμα τον άνθρωπο, επαναστάτη, πολιτικό και διπλωμάτη Βενιζέλο 

και τίτλο: «Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων. Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», είναι ένα 

σύνολο κινητού δανειστικού εκπαιδευτικού υλικού, που πηγάζει από τις θεματικές 

της μουσειακής συλλογής της Οικίας του Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Με 

εποπτικό (αντικείμενα και πηγές), έντυπο υλικό και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

στοχεύει στη διευκόλυνση μαθητών και εκπαιδευτικών, των οποίων η πρόσβαση στο 



3 
 

μουσείο είναι δύσκολη αλλά και στην προετοιμασία μαθητών για επικείμενη 

επίσκεψη. Το υλικό της μουσειοσκευής υποστηρίζει τη δημιουργία μέσα στην τάξη 

ενός περιβάλλοντος μάθησης, που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων 

γύρω από τη θεματική της μουσειοσκευής, τη χρήση των αντικειμένων και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από το παιχνίδι και άλλες δημιουργικές 

δραστηριότητες 

Από τον Σεπτέμβριο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος θα είναι διαθέσιμο ένα 

Ψηφιακό Μουσείο προφορικής ιστορίας, το οποίο έχει δημιουργηθεί από ομάδα 

μαθητών και εκπαιδευτικών, και τίτλο «Προφορικές ιστορίες για τον Βενιζέλο σε 

διαδρομές μνήμης». Μέσα σε ένα μουσείο ευέλικτο και ελεύθερα προσβάσιμο, οι 

ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διερευνήσουν τον χώρο σε σχέση μ’ ένα ιστορικό 

πρόσωπο, δηλαδή να προσεγγίσουν βιωματικά την ιστορία των Χανίων παράλληλα 

με την ιστορία ενός κεντρικού προσώπου της νεότερης ιστορίας τους, του 

Βενιζέλου, να διερευνήσουν τις έννοιες της πόλης και του ενεργού πολίτη, να 

ενδιαφερθούν για τα κοινά, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν.  

 

Επίσης, θα εκδοθεί  μία εικονογραφημένη ιστορία (graphic novel) για τη ζωή του 

Βενιζέλου, που συνοδεύεται από διαδραστικές εφαρμογές. Πρόκειται για ένα 

πρωτοποριακό εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας 

μία ανάλογη έκδοση, που αφηγείται με ελκυστικό τρόπο για μικρούς και μεγάλους 

την ιστορική διαδρομή μίας ιστορικής προσωπικότητας.  

Με τις εκπαιδευτικές μας δράσεις το σπίτι του Βενιζέλου γίνεται ένας χώρος χαράς, 

έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας, όπου μπορείς να ταξιδέψεις στο παρελθόν με 

αποσκευές τη φαντασία, τα συναισθήματα, το πνεύμα της περιπέτειας,  ένας χώρος 

όπου μπορείς να πάρεις συνέντευξη από έναν πρωθυπουργό, να συμμετέχεις σε μία 

επανάσταση, να ψάξεις κρυμμένα συναισθήματα, να βρεθείς μπροστά σε 

σημαντικά ιστορικά γεγονότα, να ερευνήσεις βήμα προς βήμα μία απόπειρα 

δολοφονίας και να «παίξεις» με την ιστορία.     

 

Χανιά, 26.03.2016 

Αργυρώ Βατσάκη 

Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» 


