Παύλος Κώτσης
Δάσκαλος

19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρίσκεται σε παρακμή.
 Οι βαλκανικοί λαοί εξεγείρονται διεκδικώντας την
ελευθερία τους.
 Πρώτοι οι Έλληνες δημιουργούν ανεξάρτητο κράτος.
 Στη συνέχεια κι άλλοι βαλκανικοί λαοί κερδίζουν
ανεξαρτησία ή αυτονομία.
 Ωστόσο οι Τούρκοι εξακολουθούν να κατέχουν
πολλά εδάφη της Βαλκανικής Χερσονήσου, στα
οποία κατοικούν διάφορες εθνότητες.

1885
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
 Η Βουλγαρία προσαρτά στα εδάφη της την
Ανατολική Ρωμυλία.
 Η Ελλάδα αντιδρά κηρύσσοντας
επιστράτευση.
 Οι Μεγάλες Δυνάμεις παρεμβαίνουν και
εμποδίζουν μια πολεμική σύγκρουση.
 Ωστόσο, στις αρχές του 20ου αιώνα η
αντιπαράθεση για τις εθνικές διεκδικήσεις
γίνεται μεγαλύτερη.

ΤΕΛΗ 19ου ΑΙΩΝΑ
ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 Οι λαοί των Βαλκανίων διεκδικούν εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
 Οι εδαφικές διεκδικήσεις και τα συγκρουόμενα
συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων
περιπλέκουν περισσότερο το Ανατολικό Ζήτημα.
Ανατολικό Ζήτημα: Το ζήτημα της
διανομής των εδαφών της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, η οποία είχε ήδη
αρχίσει να καταρρέει

ΙΟΥΛΙΟΣ 1878
ΣΥΝΘΗΚΗ
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
 Υπογράφεται νέα συνθήκη, που αντικαθιστά
εκείνη του Αγίου Στεφάνου.
 Περιέχονται ευνοϊκότεροι όροι για την Τουρκία
 Η Βουλγαρία παραμένει αυτόνομη αλλά χάνει
τις περισσότερες περιοχές, ανάμεσά τους και
τη Μακεδονία (παραμένει στους Τούρκους).
 Η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Ρουμανία
κερδίζουν την ανεξαρτησία τους.
 Η Ανατολική Ρωμυλία γίνεται αυτόνομη
ηγεμονία.

 1875: Εξέγερση στην Ερζεγοβίνη.
 1876: Επαναστατικά κινήματα στη Βουλγαρία,
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο.
 Ο Σουλτάνος μεταφέρει στρατεύματα προς τις
επαναστατημένες περιοχές.
 1877: Πόλεμος Ρωσίας – Τουρκίας.
 Η Ρωσία ενδιαφέρεται για τους σλαβικούς
λαούς των Βαλκανίων (εξυπηρετούνται
καλύτερα τα συμφέροντά της).

ΜΑΡΤΙΟΣ 1878
ΣΥΝΘΗΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
 Η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο.
 Η Τουρκία, ως ηττημένη, υποχρεώνεται να υπογράψει
τη συνθήκη.
 Προβλέπεται η ίδρυση αυτόνομου βουλγαρικού
κράτους, που περιλαμβάνει ολόκληρη σχεδόν τη
Μακεδονία.
 Οι υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις αντιδρούν στην
εφαρμογή της συνθήκης.
 Τα συμφέροντά τους επιβάλλουν τη διατήρηση των
συνόρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να
εμποδιστεί η επέκταση της Ρωσίας στη Μεσόγειο.

