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Μία βαλίτσα στο σχολείο μας! 
Και ξαφνικά χτυπά η πόρτα της τάξης…  

- <<Εμπρός;>>   Καμία απάντηση, κανένας στην πόρτα… 

Ανοίγει ο Δημήτρης. <<Κυρία, μία βαλίτσα!>>  

Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της Γ΄ Γυμνασίου στην πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, 

μέσα από την πορεία του Ε. Βενιζέλου.  

Σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Πενταβρύσου είχαμε στη διάθεσή μας τη 

μουσειοσκευή <<Μετά φιλικωτάτων αισθημάτων…. Ε. Κ. Βενιζέλος>> του 

Ιδρύματος ερευνών και μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, από το σπίτι της 

Χαλέπας στα Χανιά. Ακολουθήσαμε τα βήματα του μεγάλου πολιτικού, 

διπλωμάτη, επαναστάτη, ανθρώπου. Συνομιλήσαμε με τα μουσειακά αντικείμενα 

και μας είπαν τις ιστορίες τους. Ταξιδέψαμε, συγκινηθήκαμε, παίξαμε, 

δημιουργήσαμε, εργαστήκαμε ως μονάδες και ως ομάδες. Μία μοναδική, 

βιωματική προσέγγιση του μαθήματος της ιστορίας. 
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Μία βαλίτσα, ολόκληρη η 
πρόσφατη  ιστορία μας.  

11   Τι να έχει η βαλίτσα; Σε 

ποιον ανήκει; 
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13<< Είμαστε τα 
γυαλιά του Έλληνα 
πολιτικού Ε. 
Βενιζέλου. Έχουμε 
δει πράγματα 
πολλά, πρόσωπα 
σημαντικά, μέρη 
εξωπραγματικά. 
Νιώθουμε 
περήφανα πάνω σε 
μάτια γαλανά, 
έξυπνα, 
αστραφτερά. Αν και 
αδύνατα και λεπτά, 
ρόλο παίζουμε 
σημαντικό για έναν 
απώτερο σκοπό. Τα 
πράγματα 
δείχνουμε καθαρά, 
αλλά και 
αποτελεσματικά. 
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Τα γυαλιά του Ε. 
Βενιζέλου. 
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Θέλουμε να 
ξεκουραστούμε, 
αλλά να ξεφύγουμε 
δεν μπορούμε. Μας 
αρέσει η δουλεία, 
γιατί έρχονται 
χρόνια δύσκολα και 
απαιτητικά. Στη 
θήκη μας θέλουμε 
να κλειστούμε, να 
μην ξαναβγούμε και 
όλα αυτά που 
είδαμε να 
θυμηθούμε…>>  
(εργασία μαθητών)  
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<<Είμαι η πένα που 
υπέγραψε τη 
Συνθήκη των 
Σεβρών, το 1920. 
Είμαι χρυσή και γι’ 
αυτό πολύ όμορφη. 
Αισθάνομαι 
περήφανη που ήμουν 
σε μία τόσο 
σημαντική συνθήκη. 
Θέλω να 
ακολουθήσω τον Ε. 
Βενιζέλο και να 
υπογράψουμε κι 
άλλες τέτοιες 
συνθήκες..                       
( εργασία μαθητών) 
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Εργασίες μαθητών   Η πένα της 
συνθήκης των 

Σεβρών. 

 

Εργασίες μαθητών.   

24 25 

26 
 

 
Τα σφαιρίδια των 
εκλογών. Η κάλπη: 
Εργασία μαθητών. 
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Εργασίες μαθητών. 
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Το μετάλλιο για την 
επανάσταση στο 

Θέρισσο. 
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Ακολουθώντας τον Ε. 
Βενιζέλο. Παιχνίδι – 

χρονοïστορία. 

 
Παρο
υσία
ση 
εργα
σιών 
μαθη
τών. 

     

Το απόσπασμα που ακολουθεί ανήκει στο ημερολόγιο της Πηνελόπης Δέλτα και βρίσκεται μέσα στις πηγές της 

μουσειοσκευής. 

<<….Ήταν πενήντα χρονών τότε ο Βενιζέλος. Ψηλός, λεπτός, με κυπαρισσένια κορμοστασιά, γρήγορες κινήσεις, γοργό, 

κατακτητικό βάδισμα, κάτασπρος ήδη και με λιγοστεμένα μαλλιά στην κορυφή….Τα μάτια του γαλανά , αστραφτερά, 

έλαμπαν από εξυπνάδα, σπιθοβολούσαν από μέσα από τα γυαλιά του, ή γέμιζαν σκέψη και στοχασμούς όταν άκουγε. Και 

άκουγε όλους και όλα και από όλους φαινόταν να μαζεύει κάτι. Η απλότης του ξάφνιαζε. Φτωχός και απλοντυμένος, 

φαινόταν πάντα σα να ΄βγαινε από μεγάλο ράφτη. Τα ρούχα πάνω του έπαιρναν αέρα πολυτελείας . Αναδείκνυε εκείνος ό,τι 

φορούσε. Ήταν γεμάτος από ζωή και φωτιά και δράση και μαχητικότητα… >> 

 

Ζάννας Π,Α,, Π.Σ.Δέλτα Ελευθέριος Κ.  Βενιζέλος, Ερμής Αθήνα 1977, σ.12-13 (διασκευή) 

 

 

Ευχαριστούμε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών <<Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος>> Οικία Χαλέπας, Χανιά, για το πολύτιμο υλικό  και τη 

βοήθεια στην πραγματοποίηση του σεναρίου. 

 Το Γυμνάσιο Πενταβρύσου για τη συνεργασία. 


