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Ζ απειεπζέξσζε ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ αθελόο 

ηεξκάηηζε ηε καθξαίσλε νζσκαληθή θπξηαξρία –θαη παξνπζία ηαπηνρξόλσο– θαη αθεηέξνπ 

ζεκαηνδόηεζε ηε ρξνληθή αθεηεξία ηνπ επίζεκνπ ειιεληθνύ «βίνπ» ηεο, κε ηελ ελζσκάησζή 

ηεο ζην ειιεληθό βαζίιεην. Γηα ηελ Διιάδα ε Μαθεδνλία απνηέιεζε ηνλ δηαθαή πόζν πνπ 

είρε γίλεη πιένλ πξαγκαηηθόηεηα, πξνζθέξνληαο ηελ –έζησ θαη ηειηθά αθξσηεξηαζκέλε– 

ελδνρώξα κε ηελ αλακθηζβήηεηε πξσηεύνπζα Θεζζαινλίθε. Ωζηόζν, ε ελζσκάησζε ζην 

ειιεληθό θξάηνο δελ ηεξκάηηζε θαη ηελ πεξίνδν ησλ βαιθαληθώλ αληαγσληζκώλ· έθηνηε ν 

καθεδνληθόο ρώξνο βξέζεθε ζην επίθεληξν λέσλ θπθιώλσλ θαη απνηέιεζε ζηε δηαρξνλία ηνπ 

ην κήιν ηεο έξηδνο, θαζώο θαη ην πεδίν πεξηθεξεηαθώλ ζπγθξνύζεσλ αθόκα θαη ζηελ 

παλεπξσπατθή δηάζηαζή ηνπο. Από ηελ άιιε, ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ Νέσλ Χσξώλ 

δελ ήηαλ εύθνιε θαη αλώδπλε· ό,ηη θαζηζηνύζε «ηδηαίηεξεο» ηηο πεξηνρέο ησλ βνξείσλ 

ζπλόξσλ θαη επνκέλσο ζηαζεξά επξηζθόκελεο ππό ηελ πξνζηαζία ηνπ θέληξνπ, ηηο 

θαζηζηνύζε ηαπηόρξνλα θαη επάισηεο ιόγσ αθξηβώο ηεο απόζηαζεο από ην θέληξν αιιά 

εληέιεη θαη ηεο αδπλακίαο ηνπ ηειεπηαίνπ λα θαηαλνήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηώλ ησλ 

«ηδηαηηεξνηήησλ». Σε κηα ακθίδξνκε δηαδξνκή επνκέλσο, νη λέεο πεξηνρέο πάζρηδαλ λα 

ελζσκαησζνύλ αξκνληθά θαη νξγαληθά ζην θξάηνο, όηαλ ην ίδην ην θξάηνο ρξεηαδόηαλ λα ηηο 

δηαθπιάμεη από ηηο μέλεο επηβνπιέο, ηδίσο ζε πεξηόδνπο πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ ηνπηθήο-

πεξηθεξεηαθήο θαη παγθόζκηαο εκβέιεηαο, θαη θάπνηε από ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζίαδε ε 

δηθή ηνπ αθνκνησηηθή πνιηηηθή. Τε δεθαεηία ηνπ ’40 ε Μαθεδνλία βξέζεθε ζην επίθεληξν 

ζθνδξώλ ζπγθξνύζεσλ, ελώ από ηα πξώηα κεηαπνιεκηθά ρξόληα εηζήιζε ζε ηξνρηά 

αλαζπγθξόηεζεο, δηακνξθώλνληαο εληέιεη ηε ζύγρξνλε αλζξσπνγελή, πεξηβαιινληηθή θαη 

αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηεο.  

 

Ζ πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο εζηηάδεη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζέινληαο λα ηηκήζεη κε έλα 

κεγάιν δηεζλέο ζπλέδξην ηε ζπκπιήξσζε (2012) εθαηό ρξόλσλ από ηελ απειεπζέξσζε θαη 

ηελ έληαμή ηεο ζην ειιεληθό θξάηνο. Σηόρνο είλαη λα πξνζειθύζεη πξνηάζεηο ζε κηα 



δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηθνύ, θνηλσληθνύ, νηθνλνκηθνύ, ηζηνξηθνύ, 

πνιηηηζκηθνύ γίγλεζζαη από ηελ απειεπζέξσζή ηεο ην 1912 έσο ζήκεξα. Εεηήκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνύ βίνπ αιιά θαη ε έληαμε ηεο πεξηνρήο ζηνλ βαιθαληθό πεξίγπξν θαη ζην επξύηεξα 

επξσπατθό πεξηβάιινλ ζπγθξνηνύλ ην πιαίζην αλαθνξάο ηνπ ζπλεδξίνπ κε δηεπξπκέλε 

ζεκαηνινγία. Δλδεηθηηθά νη εηζεγήζεηο κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο αθόινπζνπο 

ρξνληθνύο θαη ζεκαηηθνύο άμνλεο, ρσξίο απηνί λα είλαη δεζκεπηηθνί: 

 

Χξνληθνί άμνλεο 

1. Βαιθαληθνί Πόιεκνη 

2. Α’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη Μαθεδνληθό Μέησπν 

3. Όςεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

4. Β’ Παγθόζκηνο Πόιεκνο: Ζ δεθαεηία ηνπ ’40 

5. Ζ κεηεκθπιηαθή πεξίνδνο (1950-1967) 

6. Γηθηαηνξία (1967-1974) 

7. Ζ πεξίνδνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο 

 

Θεκαηηθνί άμνλεο 

α) Ζ ελζσκάησζε ζηηο δνκέο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο: Πνιηηηθέο θαη πξνβιήκαηα 

β) Πξνζθπγηθό Εήηεκα θαη πιεζπζκηαθέο αλαθαηαηάμεηο (εηζξνέο, εθξνέο, 

κεηαλάζηεπζε) 

γ) Σηξαηησηηθέο θαη δηπισκαηηθέο εμειίμεηο 

δ) Δθινγηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα 

ε) Δζλνηηθά δεηήκαηα, μέλεο πξνπαγάλδεο θαη ζρέζεηο κε ηα γεηηνληθά θξάηε 

ζη) Ζ δηαρείξηζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο 

δ) Οηθνλνκία θαη θνηλσλία 

ε) Πνιηηηζκόο-ηέρλεο, γξάκκαηα 

ζ) Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη εθπαίδεπζε 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηνλ ηίηιν ηεο εηζήγεζήο ηνπο, πεξίιεςε (300-

400 ιέμεηο) θαη έλα ζύληνκν βηνγξαθηθό (κηαο παξαγξάθνπ), ζύκθσλα κε ην δειηίν 

ζπκκεηνρήο, κέρξη ηηο 15 Μαΐου 2012 ζην sinedrio2012@uowm.gr  

Γιώζζεο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ηα ελληνικά και τα αγγλικά. 
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Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή                                                       Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή  

Βακβαθίδνπ Ηθηγέλεηα      Φσηηάδεο Κσλζηαληίλνο 

Βιαζίδεο Βιάζεο                                                      Αλδξένπ Αλδξέαο 

Γνξδαλάο Σηξάηνο                                                                  Κεληξσηήο Κπξηάθνο 

Εηώγαο Ησάλλεο      Λεκνλίδεο Χαξάιακπνο 

Ζιηάδνπ-Τάρνπ Σνθία                                      Μπέζζαο Γεκήηξηνο 

Ηνξδαλίδεο Γεώξγηνο       Νηίλαο Κσλζηαληίλνο  

Καζβίθεο Κσλζηαληίλνο               Χαηδεπαληειήο Θεόδσξνο                                                     

Κνληνζθύξεο Χάξεο 

Μαπξνγέλε Σηαπξνύια      

Μηραειίδεο Παλαγηώηεο 

Μπέηζαο Ησάλλεο 

                                                                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                        

 


