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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο με 
θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και τις βαλκανικές διαστάσεις της. Το συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2021. Γλώσσες τους συνεδρίου είναι η 
ελληνική και η αγγλική.  

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτέλεσε ένα γεγονός ο αντίκτυπος του οποίου ξεπέρασε 
κατά πολύ τα όρια της ελληνικής χερσονήσου. Επηρέασε σημαντικά τόσο τους άλλους βαλκανικούς 
λαούς όσο και την ευρωπαϊκή πολιτική και διπλωματική πραγματικότητα. Η συγκρότηση του πρώτου 
ανεξάρτητου ελληνικού βασιλείου το 1830 υπήρξε ο πρώτος de facto εδαφικός ακρωτηριασμός της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον βαλκανικό χώρο. Το ελληνικό παράδειγμα ακολουθήθηκε σύντομα και 
από τους υπόλοιπους βαλκανικούς λαούς εισάγοντας την βαλκανική χερσόνησο στην εποχή της 
Νεωτερικότητας. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει τις επαναστατικές διαδρομές που συνέδεσαν την 
Παλιγγενεσία των Ελλήνων με τους άλλους βαλκανικούς λαούς. Να αποτυπώσει τη συμμετοχή των 
υπόλοιπων βαλκανικών λαών στην Ελληνική Επανάσταση και να αναδείξει τις επιπτώσεις που αυτή είχε 
στο εσωτερικό των βαλκανικών κοινωνιών σε όλα τα επίπεδα. 
 
Άξονες του Συνεδρίου αποτελούν: 
-O Ρήγας Βελεστινλής και ο βαλκανικός ριζοσπαστισμός 
-Το δίκτυο της Φιλικής Εταιρείας στα Βαλκάνια 
-Το κίνημα του Αλέξανδρου Υψηλάντη και οι βαλκανικές συνιστώσες του 
-Βαλκάνιοι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης 
-Αποτυπώσεις την Ελληνικής Επανάστασης στη βαλκανική λογοτεχνία και τέχνη 
-Προσλήψεις της Ελληνικής Επανάστασης στις βαλκανικές ιστοριογραφίες 
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν έως την 30η Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση imxa@imxa.gr: (1) περίληψη της ανακοίνωσής τους, έκτασης έως 500 λέξεις, στην οποία θα 
αναφέρεται η βασική επιχειρηματολογία της εισήγησης, η ακολουθούμενη μεθοδολογία, η ενδεχόμενη 
πρωτοτυπία και τυχόν αρχειακό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και (2) σύντομο βιογραφικό τους 
σημείωμα, έκτασης έως 250 λέξεις. Η τελική επιλογή των ανακοινώσεων που θα συμπεριληφθούν στο 
Πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους έως την 15η Ιουλίου 
2021. Όλες οι αιτήσεις θα απαντηθούν.  
 
Σημαντικές Ημερομηνίες και Πληροφορίες:  
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 30 Ιουνίου 2021  
Ημερομηνία ανακοίνωσης επιλογής προτάσεων: 15 Ιουλίου 2021 
Γλώσσα Συνεδρίου: Ελληνική και Αγγλική  
Ημερομηνίες διεξαγωγής Συνεδρίου: 22, 23 και 24 Οκτωβρίου 2021  
 
Πληροφορίες για την πορεία του Διεθνούς Συνεδρίου θα παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του 
Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου  http://www.imxa.gr. 


