
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΗ 19ου ΑΙΩΝΑ                                        

ΕΞΕΓΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 

ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ    

ΜΑΡΣΙΟ 1878 

ΤΝΘΗΚΗ ΑΓΙΟΤ 

ΣΕΦΑΝΟΤ     

Παφλοσ Κώτςθσ 

Δάςκαλοσ 

 Η Οκωμανικι Αυτοκρατορία βρίςκεται ςε παρακμι. 

 Οι βαλκανικοί λαοί εξεγείρονται διεκδικϊντασ τθν 

ελευκερία τουσ. 

 Πρϊτοι οι Ζλλθνεσ δθμιουργοφν ανεξάρτθτο κράτοσ. 

 τθ ςυνζχεια κι άλλοι βαλκανικοί λαοί κερδίηουν 

ανεξαρτθςία ι αυτονομία. 

 Ωςτόςο οι Σοφρκοι εξακολουκοφν να κατζχουν 

πολλά εδάφθ τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου, ςτα 

οποία κατοικοφν διάφορεσ εκνότθτεσ. 

 1875: Εξζγερςθ ςτθν Ερηεγοβίνθ. 

 1876: Επαναςτατικά κινιματα ςτθ Βουλγαρία, 

τθ ερβία και το Μαυροβοφνιο. 

 Ο ουλτάνοσ μεταφζρει ςτρατεφματα προσ τισ 

επαναςτατθμζνεσ περιοχζσ. 

 1877: Πόλεμοσ Ρωςίασ – Σουρκίασ. 

 Η Ρωςία ενδιαφζρεται για τουσ ςλαβικοφσ 

λαοφσ των Βαλκανίων  (εξυπθρετοφνται 

καλφτερα τα ςυμφζροντά τθσ). 

 Η Ρωςία κερδίηει τον πόλεμο. 

 Η Σουρκία, ωσ θττθμζνθ, υποχρεϊνεται να υπογράψει 

τθ ςυνκικθ. 

 Προβλζπεται θ ίδρυςθ αυτόνομου βουλγαρικοφ 

κράτουσ, που περιλαμβάνει ολόκλθρθ ςχεδόν τθ 

Μακεδονία. 

 Οι υπόλοιπεσ Μεγάλεσ Δυνάμεισ αντιδροφν ςτθν 

εφαρμογι τθσ ςυνκικθσ. 

 Σα ςυμφζροντά τουσ επιβάλλουν τθ διατιρθςθ των 

ςυνόρων τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, ϊςτε να 

εμποδιςτεί θ επζκταςθ τθσ Ρωςίασ ςτθ Μεςόγειο. 

19οσ ΑΙΩΝΑ                            

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΝ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

 Οι λαοί των Βαλκανίων διεκδικοφν εδάφθ τθσ 

Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ. 

 Οι εδαφικζσ διεκδικιςεισ και τα ςυγκρουόμενα 

ςυμφζροντα των Μεγάλων Δυνάμεων 

περιπλζκουν περιςςότερο το Ανατολικό Ζιτθμα. 

ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΙ    

ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

 Τπογράφεται νζα ςυνκικθ, που αντικακιςτά 

εκείνθ του Αγίου τεφάνου. 

 Περιζχονται ευνοϊκότεροι όροι για τθν Σουρκία 

 Η Βουλγαρία παραμζνει αυτόνομθ αλλά χάνει 

τισ περιςςότερεσ περιοχζσ, ανάμεςά τουσ και 

τθ Μακεδονία  (παραμζνει ςτουσ Τοφρκουσ). 

 Η ερβία, το Μαυροβοφνιο και θ Ρουμανία 

κερδίηουν τθν ανεξαρτθςία τουσ. 

 Η Ανατολικι Ρωμυλία γίνεται αυτόνομθ 

θγεμονία. 

Ανατολικό Ζήτημα: Το ηιτθμα τθσ 

διανομισ των εδαφών τθσ Οκωμανικισ 

Αυτοκρατορίασ, θ οποία είχε ιδθ 

αρχίςει να καταρρζει 

ΙΟΤΛΙΟ 1878 

ΤΝΘΗΚΗ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ     

1885                          

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

ΣΑ ΠΡΟΘΤΡΑ ΠΟΛΕΜΟΤ     

 Η Βουλγαρία προςαρτά ςτα εδάφθ τθσ τθν 

Ανατολικι Ρωμυλία. 

 Η Ελλάδα αντιδρά κθρφςςοντασ 

επιςτράτευςθ. 

 Οι Μεγάλεσ Δυνάμεισ παρεμβαίνουν και 

εμποδίηουν μια πολεμικι ςφγκρουςθ. 

 Ωςτόςο, ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα θ 

αντιπαράκεςθ για τισ εκνικζσ διεκδικιςεισ 

γίνεται μεγαλφτερθ. 


