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Αδιαμφισβήτητα, τα έτη 1912 και 1913 είναι δύο χρονολογίες ορόσημα 
στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Είναι τα έτη εκείνα, 
κατά τα οποία, και μετά την ήττα του 1897, η Ελλάδα αναδιοργανώνεται 
πολιτικά και στρατιωτικά και εκμεταλλευόμενη την αστάθεια της 
Τουρκίας μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, συμμαχεί με τις 
κυβερνήσεις της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, με 
σκοπό την ολοκληρωτική εκδίωξη των Τούρκων από την Χερσόνησο του 
Αίμου και την Ευρώπη συνεπακόλουθα.

Ήδη, από το 1900 η ελληνική διπλωματία επιχειρεί τη δική της 
διείσδυση στα αλύτρωτα εδάφη της Μακεδονίας, μέσω των Προξενείων 
της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου, ενώ αποστέλλονται και ένοπλα 
ανταρτικά σώματα με επικεφαλής αξιωματικούς του ελληνικού στρατού, 
αφενός για την αφύπνιση του πληθυσμού και αφετέρου για την υπεράσπισή 
του από την ανεξέλεγκτη δράση των Βουλγάρων κομιτατζήδων, οι οποίοι 
διεκδικούσαν το δικό τους εδαφικό μερίδιο.  

Προετοιμάζοντας το έδαφος κατά τον τρόπο αυτό, ήταν πλέον θέμα 
χρόνου οι οργανωμένες ελληνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, η έναρξη 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

των οποίων έγινε στις 6 Οκτωβρίου 1912 με τη μάχη της Ελασσόνας. 
Ακολούθησαν, η μάχη στο Σαραντάπορο, η απελευθέρωση της Κοζάνης, 
της Βέροιας, της Κατερίνης και των Γιαννιτσών και στις 26 Οκτωβρίου 
του 1912 η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
 
Ο πόλεμος κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έλαβε τέλος και 
τυπικά με τη Συνθήκη του Λονδίνου τον Μάιο του 1913 και αφού είχε 
ήδη  επιτευχθεί η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και των νησιών του 
Βορείου Αιγαίου, ενώ η απελευθέρωση και της λοιπής Μακεδονίας 
ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1913 με τη μάχη του Κιλκίς και την 
απελευθέρωση των Σερρών. 

Σήμερα, 100 χρόνια μετά, η Θεσσαλονίκη και η λοιπή Κεντρική 
Μακεδονία γιορτάζουν, ελληνικές και ελεύθερες πλέον, αυτή την 
επέτειο.

Η Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή 
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων που την απαρτίζουν, της 
Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Πέλλας, του Κιλκίς, 
των Σερρών και της Χαλκιδικής, έχουν επεξεργασθεί για το 2012 και 
το 2013 έναν μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων που στοχεύουν αφενός στην 
ενεργοποίηση της ιστορικής μνήμης και αφετέρου στην προβολή της 
σύγχρονης πολιτισμικής και πολιτιστικής πραγματικότητας αυτής της 
περιοχής.

Τις εκδηλώσεις αυτές, κατανεμημένες ανά Περιφερειακή Ενότητα, 
παρουσιάζουμε σήμερα, ελπίζοντας ότι ως Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας τιμούμε εξίσου τα ιστορικά γεγονότα και όσους συνέβαλαν 
σε αυτά, αλλά και το γεγονός της ελευθερίας που κατακτήθηκε και 
απολαμβάνουμε. 



ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

• Αφιέρωμα «Θεσσαλονίκη… Δεύτερή μου πατρίδα - 
   Το μεταναστευτικό κύμα από πόλεις και χωριά 
   της Μακεδονίας».

• Έκθεση χαρτών με τίτλο «Η Μακεδονία μέσα από τους    
   χάρτες από τον 14ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας».

• Θεατρική παράσταση με θέμα τις τρεις αλώσεις 
   της Θεσσαλονίκης, από τους Σαρακηνούς, τους Νορμανδούς      
   και τους Οθωμανούς Τούρκους, από τη Θεατρική Ομάδα   
   Δράσης «Τριωδία Θεσσαλονίκης». 

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ. Μουσική παράσταση 
   με τον μελετητή της λαϊκής παράδοσης Δημήτρη Αδαμόπουλο.

• Συναυλία με την Ορχήστρα Αρχαίων Ελληνικών Οργάνων        
   «ΟΡΦΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ» σε συνεργασία με το Ινστιτούτο   
   «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

• Δημιουργία διαδικτυακών, διαδραστικών εφαρμογών 
   σε συνεργασία με ερευνητές και επιστήμονες των    
   Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης, με στόχο 
   την συμμετοχή των πολιτών στην προβολή και ανάδειξη   
   ιστορικών γεγονότων στα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση.
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•  Έκδοση Λευκώματος - Αφιέρωμα 
   για την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

• Εκδήλωση βράβευσης σημαντικών ανθρώπων της επιστήμης, 
   του πνεύματος, των τεχνών, του αθλητισμού κλπ. στην πορεία 
   των 100 ετών από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

• Οργάνωση και διεξαγωγή Ημερίδων με θέμα τη συμβολή 
   της Εκκλησίας, των Επιμελητηρίων, της Πανεπιστημιακής 
   και Ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και Συλλόγων – Φορέων 
   στην πορεία των 100 ετών.

• Επιστημονική Ημερίδα: «100 Χρόνια μετά την Απελευθέρωση. 
   Το μέλλον και οι προοπτικές της Θεσσαλονίκης»

• Διεξαγωγή Forum σχετικού με τους τομείς-πτυχές του μέλλοντος 
   της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή επιστημόνων, και με παρεμβάσεις,  
   μέσω του διαδικτύου, του συνόλου των εκπαιδευτικών μονάδων.

• Εκδήλωση - Αφιέρωμα στην αρχιτεκτονική της Θεσσαλονίκης, 
   σε συνεργασία με την Αρχιτεκτονική Σχολή του Α.Π.Θ., με αναφορά  
   στην πυρκαγιά του 1917 και τα σχέδια του Εμπράρ, σε συνεργασία 
   με το Γαλλικό Ινστιτούτο.

• Εκδήλωση για τα εκατό χρόνια λογοτεχνίας στη Θεσσαλονίκη.

• Οργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων 
   με τη συνεργασία της Ε.Π.Ο. και του ΣΕΓΑΣ – 
   Ανάδειξη της Ιστορίας των Ομάδων της Θεσσαλονίκης. 
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• Επίτομη έκδοση για την 
απελευθέρωση της Ημαθίας.

• Ημιμαραθώνιος δρόμος 
   σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ, 
   με σημείο εκκίνησης τη Σχολή 
   του Αριστοτέλη στη Νάουσα 
   και τερματισμό στη Βεργίνα.

• Προβολή του ντοκιμαντέρ 
   του National Geographic 
   «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913
    - Ο διπλασιασμός της Ελλάδας».

• Παγκόσμιο συνέδριο 
   Φιλελλήνων Αριστοτελιστών 
   στη Σχολή του Αριστοτέλη 
   στη Νάουσα.

• Μεγάλη εκδήλωση Ελληνικής   
   Παράδοσης στο στάδιο της Βέροιας 
    με την συνεργασία της Μητρόπολης 
    και του Β’ Σώματος Στρατού. 

• Έκθεση χαρτών με τίτλο 
   «Η Μακεδονία μέσα από τους       
   χάρτες από τον 14ο αιώνα μέχρι 
   τις μέρες μας». 

• Βράβευση σημαντικών    
   προσωπικοτήτων της Ημαθίας. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Μ Α Θ Ι Α Σ
• Έκθεση ιστορικού αρχείου Βαλκανικών Πολέμων 
   με φωτογραφίες, ντοκουμέντα, κειμήλια, χάρτες, οπτικοακουστικό  
   υλικό, σε συνεργασία με φορείς και Μουσεία. 

• Διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με παρουσίαση έργων   
   ζωγραφικής, φωτογραφίας, κινηματογράφου (με ιδιαίτερη   
   αναφορά στο έργο των αδελφών Μανάκια από την Αβδέλλα   
   Γρεβενών).

•Έκθεση Παραδοσιακών Φορεσιών του Λυκείου Ελληνίδων 
   Κιλκίς της Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης. 

• Ομιλίες στον Ευρωπό και στην Αξιούπολη Κιλκίς, 
   με κορύφωση των εκδηλώσεων στη Γουμένισσα, ιστορική έδρα 
   του Δήμου Παιονίας.

• Έκδοση ενημερωτικού ιστορικού εντύπου 
   για την απελευθέρωση της Παιονίας.

• Προβολή του ντοκιμαντέρ του National Geographic 
   «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 - Ο διπλασιασμός της Ελλάδας». 

• Έκθεση χαρτών με τίτλο «Η Μακεδονία μέσα από τους 
   χάρτες από τον 14ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας». 

• Δημιουργία ιστορικού και φωτογραφικού Λευκώματος 
   για την περίοδο 1912-13   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

K I Λ Κ Ι Σ
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• Κεντρική εκδήλωση στην Έδεσσα στις 17/10/12 
   στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Πέλλας. 

• Κεντρική εκδήλωση στα Γιαννιτσά στις 19/10/12 
   στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών. 

• Κεντρική εκδήλωση 
   στην Αριδαία 
   στις 3/11/12 στο    
   Ξενιτήδειο Πνευματικό      
   Κέντρο. 

• Θεατρική παράσταση 
   στα Γιαννιτσά με θέμα 
   τις τρεις αλώσεις της 
   πόλεως της Θεσσαλονίκης,    
  με αναφορά στην   
  περιοχή των Γιαννιτσών         
   από τους Σαρακηνούς,   
   τους Νορμανδούς και 
τους Οθωμανούς Τούρκους. 

Από τη Θεατρική Ομάδα Δράσης «Τριωδία Θεσσαλονίκης».  

• Οργάνωση έκθεσης με φωτογραφικό και οπτικοαουστικό υλικό, 
   σε συνεργασία με το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Γιαννιτσών.

• Εκθέσεις φωτογραφίας σε συνεργασία με το Μακεδονικό Μουσείο 
   και την Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών. 

• Προβολή του ντοκιμαντέρ του National Geographic 
   «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 - Ο διπλασιασμός της Ελλάδας».  

• Έκθεση χαρτών στην Έδεσσα με τίτλο «Η Μακεδονία μέσα από 
   τους χάρτες από τον 14ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας». 

• Εκδήλωση για την προσφορά της εκκλησίας και του κλήρου κατά 
   την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα και των Βαλκανικών Πολέμων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Π Ε Λ Λ Α Σ
• Ξεναγήσεις καθ’ όλο το 2012 και 2013 στο Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου,  
   όπου θα παρουσιάζεται η προσωπικότητα του Νικόλαου Βότση, ο οποίος  
   απέπλευσε από το Λιμάνι του Λιτοχώρου για την μεγάλη του αποστολή 
   της 18ης προς 19η Οκτωβρίου 1912.

• Ξεναγήσεις μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης καθ’ όλο το 2012  
   και 2013 στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου Κατερίνης με σκοπό την 
   ενημέρωσή τους για τους θησαυρούς της Μακεδονικής Γης

• Επισκέψεις καθ’ όλο το 2012 και 2013 στο Εκκλησιαστικό Μουσείο 
   της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω, όπου φυλάσσονται ιερά  
   κειμήλια από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα.

• Διοργάνωση εκδήλωσης «100 χρόνια από την απελευθέρωση 
   της Κεντρικής Μακεδονίας. Μια πορεία μέσα από τη μουσική παράδοση,  
   δημιουργία και έκφραση - Οθωμανική Μακεδονία, Μακεδονικός Αγώνας,  
   απελευθέρωση, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εθνικός Διχασμός, Μικρασιατική  
   Εκστρατεία, Μικρασιατική Καταστροφή, ανταλλαγή πληθυσμών, 
   προσφυγική αποκατάσταση, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Κατοχή, Αντίσταση,  
   Εμφύλιος, Δικτατορία, Κυπριακό, Μεταπολίτευση, η Ελλάδα στην Ευρώπη». 

• Σε συνεργασία με το Α΄ Σώμα Στρατού, διοργάνωση αναπαραστάσεων  
   των μαχών του 1912-1913 στην Κατερίνη και αναπαράσταση της εισόδου  
   του Ελληνικού Στρατού στην πόλη της Κατερίνης σε συνεργασία με την 
   24η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Λιτοχώρου.

• Διοργάνωση Θρησκευτικού Πανευρωπαϊκού Συμποσίου με θέμα 
   «Η παρουσία της Αγίας Αικατερίνης στην επιστημονική βιβλιογραφία, 
   την τέχνη και την φιλοσοφία», σε σύμπραξη με τις Θεολογικές 
   και Φιλοσοφικές Σχολές Χριστιανικών Πανεπιστημίων του εξωτερικού 
   και της Ελλάδας.

• Ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Μουσείο του Κολινδρού καθ’όλο 
   το 2012 – 2013 με στόχο, να προβληθεί η θέση και ο ρόλος της γυναίκας 
   στις αγροτικές ημιαστικές και αστικές κοινωνίες. 

• Διοργάνωση Παγκόσμιου Μαθητικού Φεστιβάλ με έργα 
   του Αρχαιοελληνικού Θεάτρου - Αφιέρωμα στον Ευριπίδη, ο οποίος   
   ερχόμενος στην Μακεδονία παρουσίασε τα ωριμότερά του έργα.

• Εκθέσεις φωτογραφίας με θέμα τη Μακεδονία και τον Μακεδονικό αγώνα  
   σε συνεργασία με το Μακεδονικό Μουσείο και την Εταιρία Μακεδονικών  
   Σπουδών.  Προβολή του ντοκιμαντέρ του National Geographic 
   «Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 - Ο διπλασιασμός της Ελλάδας».  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ 



• Φωτογραφικά τεκμήρια της Απελευθέρωσης των Σερρών

• Βαλκανικοί Πόλεμοι -Έκθεση Φωτογραφικού και αρχειακού υλικού

• Έκθεση Χαρτών - Η Μακεδονία και η περιοχή των Σερρών

•  Διεθνές Συνέδριο για τη Διοικητική ιστορία του Νομού Σερρών

• Συνέδριο: Εθνογραφική - Πολιτισμική - Κοινωνική κατάσταση 
   στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών, κατά τα τέλη του 19ου 
   και τις αρχές του 20ου αιώνα

• «Ο πολιτισμός των καταγωγών» - Έκθεση Λαογραφίας 
   Πολιτιστικών Σωματείων Νομού Σερρών

• Έκθεση έργων Λίζας Σωτήλη και G.de Chirico

• «Κάντο Χενεράλ» - Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης

• ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών – Ιστορικό θεατρικό έργο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν 
• Αναπαράσταση των δρώμενων κατά την ημέρα της απελευθέρωσης 
   3η Νοεμβρίου 1912  στον Πολύγυρο.

• Έκθεση του ιδρύματος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα με θέμα:  
   «Πρόσκοποι – Ανιχνευτές του Ε.Σ. στους Βαλκανικούς πολέμους,  2012 – 2013». 

• «Ωδή στην Απελευθέρωση 
   της Χαλκιδικής» Ραψωδία.   
   Πρωτότυπη σκηνική σύνθεση. 
   Χρονικό της περιόδου 1912 – 2012  
   εμπνευσμένο από ιστορικές πηγές 
   και ανέκδοτο υλικό παρουσιαζόμενο  
   από θεατρικό σχήμα και ορχήστρα.

• Προβολή του ντοκιμαντέρ 
   του National Geographic «Βαλκανικοί  
   Πόλεμοι 1912-1913 - 
   Ο διπλασιασμός της Ελλάδας».    

• Λογοτεχνικός διαγωνισμός με χρηματικό έπαθλο για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου 
   με θέμα τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Χαλκιδικής, σε συνεργασία 
   με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

• Εργασίες ζωγραφικής και κολάζ των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Χαλκιδικής
   με θέμα τα εκατό χρόνια απελευθέρωσης της Χαλκιδικής σε συνεργασία με τη    
   Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής.

• Ιστορικό αναλόγιο για τη δράση του Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίου στη   
   Χαλικιδική κατά την περίοδο πριν και μετά την απελευθέρωση. Σε συνεργασία με την 
   Ιερά Μητρόπολη Κασσανδρείας και την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής. 

• Έκθεση χαρτών με τίτλο «Η Μακεδονία μέσα από τους χάρτες από τον 
   14ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας».   

• Έκδοση Λευκώματος 100 Χρόνια από την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής. 

• Χορωδιακές συναυλίες στις έδρες των Δήμων της Χαλκιδικής με τραγούδια     
   που αναφέρονται στην απελευθέρωση σε συνεργασία με τον Παγχαλκιδικό     
   Σύλλογο «Ο Αριστοτέλης». 

• Ημερίδα και έκθεση ντοκουμέντων με θέμα «100 χρόνια τοπικής Αυτοδιοίκησης 
  στη Χαλκιδική».

• Τιμητική εκδήλωση και βράβευση των Χαλκιδικιωτών που αγωνίστηκαν 
   στην Κύπρο, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών  Χαλκιδικής.

• Έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Αγ. Όρος» πλαισιωμένη με χορωδιακή  συναυλία, 
   σε συνεργασία με το Σύλλογο Καλλιτεχνών Πολυγύρου.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
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