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ΕΝΟΣΗΣΑ 22 
 

Σα Βαιθάληα ηωλ αιιεινζπγθξνπόκελωλ εζληθώλ επηδηώμεωλ 
 

 ηα Βαιθάληα ηνλ 19
ν
 αηώλα αλαπηύρζεθαλ αιιεινζπγθξνπόκελεο εζληθέο επηδηώμεηο ησλ δηαθόξσλ 

ιαώλ. 

 Οη έξβνη θέξδηζαλ ηελ απηνλνκία ηνπο (1812-1815). 

 Οη Έιιελεο πξώηνη ίδξπζαλ αλεμάξηεην θξάηνο (1830). 

 Οη Βνύιγαξνη πέηπραλ ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο βνπιγαξηθήο εθθιεζίαο (Δμαξρίαο) ην 1870. 
 

Η βαιθαληθή θξίζε ηωλ εηώλ 1875-1878 

 Δπαλαζηάζεηο ζηελ Εξδεγνβίλε, Βνζλία θαη Βνπιγαξία (1875-76). 

 Αληίδξαζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κε ζθαγέο. 

 Η Ρσζία θήξπμε ηνλ πόιεκν ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Δπαλαζηάζεηο ησλ ειιεληθώλ πιεζπζκώλ ζε Θεζζαιία, Μαθεδνλία, Ήπεηξν θαη Κξήηε (1878). 
 

Η ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (Φεβξνπάξηνο 1878) 

 Μεηά ηνλ ξσζνηνπξθηθό πόιεκν (1877-1878) ε Ρσζία (ληθήηξηα) θαη ε Σνπξθία ππέγξαςαλ ηε 

πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (πξνάζηηνπ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο) κε ηελ νπνία, εθηόο ησλ άιισλ: 

 Ιδξπόηαλ Απηόλνκε Ηγεκνλία ηεο Βνπιγαξίαο (Μεγάιε Βνπιγαξία). Πεξηιάκβαλε θαη πεξηνρέο 

κε ππθλή ειιεληθή παξνπζία (Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη κεγάιν κέξνο ηεο Μαθεδνλίαο, βι. ράξηε ζην 

βηβιίν, ζει. 66). 
 

Σν ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (Ινύληνο 1878) 

 

 

 

 

 Σν πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ απνθάζηζε: 
 Σελ ίδξπζε ελόο κηθξόηεξνπ απηόλνκνπ βνπιγαξηθνύ θξάηνπο ππό ηελ επηθπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 Σελ ίδξπζε ηνπ απηόλνκνπ θξάηνπο ηεο Αλαηνιηθήο Ρωκπιίαο (λόηηα ηεο Βνπιγαξίαο) ππό ηελ 

επηθπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 Η εξβία, ε Ρνπκαλία θαη ην Μαπξνβνύλην θεξύρζεθαλ αλεμάξηεηα θξάηε . 

 Η Μαθεδνλία, ε Θξάθε θαη ε Ήπεηξνο παξέκελαλ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Η δηνίθεζε ηεο Βνζλίαο-Εξδεγνβίλεο αλαηέζεθε ζηελ Απζηξνπγγαξία. 

 Η Κύπξνο παξαρσξήζεθε ζηελ Αγγιία. 
 

Η ελζωκάηωζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Άξηαο ζηελ Ειιάδα (1881) 

 Μεηά από ειιελνηνπξθηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο: 

 Θεζζαιία (εθηόο Διαζζόλαο) θαη επαξρία ηεο Άξηαο ελζσκαηώζεθαλ ζην ειιεληθό θξάηνο 

(1881). 
 

Η πξνζάξηεζε ηεο Αλαηνιηθήο Ρωκπιίαο από ηε Βνπιγαξία (1885) 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ξπζκίζεηο ηεο 

πλζήθεο ηνπ 

Αγίνπ ηεθάλνπ 

πξνθάιεζαλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο 

Διιάδαο, αιιά θαη ηεο Αγγιίαο 

θαη Γεξκαλίαο, πνπ ζπγθάιεζαλ 

ην πλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ 

(1878) 

1885: Πξνζάξηεζε ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρωκπιίαο από ηε 

Βνπιγαξία, παξαβηάδνληαο ηηο 

απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ 

Βεξνιίλνπ. 

Η εξβία θήξπμε ηνλ πόιεκν ζηε 

Βνπιγαξία. 

Η Διιάδα έκεηλε νπδέηεξε, πηεδόκελε 

από ηηο Γπλάκεηο. 
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Μαθεδνληθό δήηεκα θαη Μαθεδνληθόο αγώλαο 

 Μαθεδνληθό δήηεκα: Ο αγώλαο (ηδενινγηθόο θαη έλνπινο) γηα ηνλ έιεγρν ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ ήηαλ 

ηκήκα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

20νύ αηώλα. 

 Έιιελεο, Βνύιγαξνη θαη έξβνη δηεθδίθεζαλ ηελ ελζσκάησζε νιόθιεξεο ή ελόο κέξνπο ηεο 

Μαθεδνλίαο. 

 Αξρηθά, ε ζύγθξνπζε εθδειώζεθε σο αγώλαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ θαηνίθσλ. 

 ύληνκα ν αγώλαο πήξε έλνπιε κνξθή. 

 1893: Ίδξπζε ηεο Εζωηεξηθήο Μαθεδνληθήο Επαλαζηαηηθήο Οξγάλωζεο (ΔΜΔΟ) ζηε Θεζζαινλίθε 

από Βνύιγαξνπο ηεο Μαθεδνλίαο, κε ζηόρνπο: 

 Σελ έλσζε ησλ πιεζπζκώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, κε ζθνπό ηελ απνηίλαμε ηνπ 

νζωκαληθνύ δπγνύ. 

 Σελ απηνλόκεζε ηεο Μαθεδνλίαο. 

 1885: Ίδξπζε ηεο Αλώηαηεο Μαθεδνληθήο Επηηξνπήο (Komitet) ζηε όθηα, κε ζηόρνπο: 

 Σνλ μεζεθσκό ησλ θαηνίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ νζσκαληθνύ δπγνύ. 

 Σε δεκηνπξγία απηόλνκεο Μαθεδνλίαο θαη αξγόηεξα ηελ έλσζή ηεο κε ηε Βνπιγαξία. 

 1896-97: Άθημε ησλ πξώησλ ειιεληθώλ έλνπιωλ νκάδωλ ζηε Μαθεδνλία. 

 Γύξω ζηα 1898: Οξγάλσζε έλνπιωλ νκάδωλ Βνπιγάξωλ (θνκηηαηδήδσλ). 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζηε Μαθεδνλία ησλ: Γεξκαλνύ Καξαβαγγέιε (κεηξνπνιίηε Καζηνξηάο), Ίσλα 

Γξαγνύκε (πξόμελνπ Μνλαζηεξίνπ), Λάκπξνπ Κνξνκειά (πξόμελνπ Θεζζαινλίθεο). 

 Ινύιηνο 1903: Δμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ από ηελ ΔΜΔΟ. Καηαπλίγεθε από ηνλ νζσκαληθό ζηξαηό. 

 1904-1908: έλνπιεο ζπγθξνύζεηο ειιεληθώλ θαη βνπιγαξηθώλ ζσκάησλ. Δμέρνπζα κνξθή: Παύινο 

Μειάο. 
 

Σν θίλεκα ηωλ Νενηνύξθωλ (1908) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εξωηήζεηο 

1. Ση πξνέβιεπε ε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (1878) γηα ηε Βνπιγαξία, πνηνη αληέδξαζαλ ζ’ απηήλ θαη γηαηί; 

2. Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (1878), ζρεηηθά κε ηα Βαιθάληα; 

3. Πόηε θαη πώο ελζσκαηώζεθαλ ε Θεζζαιία θαη ε επαξρία Άξηαο ζηελ Διιάδα; 

4. Ση νλνκάδνπκε Μαθεδνληθό δήηεκα; 

5. Με πνηα κνξθή μεθίλεζε ν Μαθεδνληθόο αγώλαο θαη πώο εμειίρζεθε; 

6. Πνηεο βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο ηδξύζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα, θαη κε πνηνπο ζηόρνπο; 

7. Ση ήηαλ νη Νεόηνπξθνη; 

8. Ση ήηαλ ην Κίλεκα ησλ Νενηνύξθσλ, κε πνηνπο ζηόρνπο ζπγθξνηήζεθε θαη πνηα απνηειέζκαηα είρε; 

πκπηώκαηα παξαθκήο ζηελ 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία 

Ίδξπζε ηεο νξγάλσζεο «Έλωζε θαη 

Πξόνδνο» (Νεόηνπξθνη) από Σνύξθνπο 

αμησκαηηθνύο. 

ηόρνο: ε αληίδξαζε ζηελ παξαθκή. 

Κίλεκα ηωλ Νενηνύξθωλ 

Θεζζαινλίθε, θαινθαίξη 1908 

 πκπάζεηα ησλ  βαιθαληθώλ ιαώλ, αξρηθά.  

 Παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο από ηνλ 

ζνπιηάλν. 

 Ακλεζηία ζε Έιιελεο θαη Βνπιγάξνπο. 

 Λήμε ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 22 

 

 

Σα Βαιθάληα ηωλ αιιεινζπγθξνπόκελωλ εζληθώλ επηδηώμεωλ 
 

Εξωηήζεηο θαη Απαληήζεηο 

 

1. Ση πξνέβιεπε ε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (1878) γηα ηε Βνπιγαξία, πνηνη αληέδξαζαλ ζ’ 

απηήλ θαη γηαηί; 

Η πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ (1878), ζρεηηθά κε ηε Βνπιγαξία, πξνέβιεπε: 

Ιδξπόηαλ Αςηόνομε Ηγεμονία ηερ Βοςλγαπίαρ (Μεγάιε Βνπιγαξία). Πεξηιάκβαλε θαη πεξηνρέο κε 

ππθλή ειιεληθή παξνπζία (Αλαηνιηθή Ρωκπιία θαη κεγάιν κέξνο ηεο Μαθεδνλίαο). (Βι. ράξηε ζην 

βηβιίν, ζει. 66.) 

ηε ζπλζήθε απηή αληέδξαζαλ ε Αγγιία θαη ε Γεξκαλία γηαηί ππνλνκεύνληαλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζηελ 

πεξηνρή. Έηζη απαίηεζαλ αλαζεώξεζε ηεο ζπλζήθεο, θάηη πνπ έγηλε ζην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ. 

 

2. Πνηεο ήηαλ νη θπξηόηεξεο απνθάζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ (1878), ζρεηηθά κε ηα 

Βαιθάληα; 

Σν πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ (1878), ζρεηηθά κε ηα Βαιθάληα, πξνέβιεπε:  

 Σελ ίδξπζε ελόο μικπόηεπος αςηόνομος βοςλγαπικού κπάηοςρ ππό ηελ επηθπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 Σελ ίδξπζε ηνπ αςηόνομος κπάηοςρ ηερ Αναηολικήρ Ρωμςλίαρ (λόηηα ηεο Βνπιγαξίαο) ππό ηελ 

επηθπξηαξρία ηνπ ζνπιηάλνπ. 

 Η Σεπβία, ε Ροςμανία θαη ην Μαςποβούνιο θεξύρζεθαλ ανεξάπηεηα θξάηε . 

 Η Μακεδονία, ε Θπάκε θαη ε Ήπειπορ παξέκελαλ ζηελ Οζωκαληθή απηνθξαηνξία. 

 Η δηνίθεζε ηεο Βοζνίαρ-Επδεγοβίνερ αλαηέζεθε ζηελ Αςζηποςγγαπία. 

 

3. Πόηε θαη πώο ελζωκαηώζεθαλ ζηελ Ειιάδα ε Θεζζαιία θαη ε επαξρία Άξηαο; 

Η Θεζζαιία θαη ε επαξρία ηεο Άξηαο ελζωκαηώζεθαλ ζηελ Ειιάδα ην 1881, κεηά από 

ειιελνηνπξθηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο. 

 

4. Ση νλνκάδνπκε Μαθεδνληθό δήηεκα; 

Μαθεδνληθό δήηεκα νλνκάδνπκε ηνλ ηδενινγηθό θαη έλνπιν αγώλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο Μαθεδνλίαο, 

πνπ ήηαλ ηκήκα ηεο Οζωκαληθήο απηνθξαηνξίαο κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. 

 

5. Με πνηα κνξθή μεθίλεζε ν Μαθεδνληθόο αγώλαο θαη πώο εμειίρζεθε; Πνηνο Έιιελαο απνηειεί 

ζύκβνιν ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα; 

Αξρηθά, ν Μαθεδνληθόο αγώλαο εθδειώζεθε ωο αγώλαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο ηωλ θαηνίθωλ. ύληνκα όκωο ν αγώλαο πήξε έλνπιε κνξθή. ύκβνιν ηνπ 

Μαθεδνληθνύ αγώλα απνηειεί ν αμηωκαηηθόο ηνπ Ππξνβνιηθνύ Παύινο Μειάο, ν νπνίνο, αλ θαη δελ 

έδξαζε γηα κεγάιν δηάζηεκα ζηε Μαθεδνλία, έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα ηελ έλζεξκε ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ 

απηόλ. 
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6. Πνηεο βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο ηδξύζεθαλ, ζην πιαίζην ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα, θαη κε πνηνπο 

ζηόρνπο; 

Οη βνπιγαξηθέο νξγαλώζεηο πνπ ηδξύζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα ήηαλ: 

 Εζωηεπική Μακεδονική Επαναζηαηική Οπγάνωζε (ΕΜΕΟ) ζηε Θεζζαινλίθε ην 1893 κε ζηόρνπο:  

 Σελ έλωζε ηωλ πιεζπζκώλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, αλεμαξηήηωο εζληθόηεηαο, κε ζθνπό ηελ 

απνηίλαμε ηνπ νζωκαληθνύ δπγνύ. 

 Σελ απηνλόκεζε ηεο Μαθεδνλίαο. 

 Η Ανώηαηε Μακεδονική Επιηποπή (Komitet) ζηε όθηα ην 1895, κε ζηόρνπο:  

 Σνλ μεζεθωκό ηωλ θαηνίθωλ ηεο Μαθεδνλίαο γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ νζωκαληθνύ δπγνύ. 

 Σε δεκηνπξγία απηόλνκεο Μαθεδνλίαο θαη αξγόηεξα ηελ έλωζή ηεο κε ηε Βνπιγαξία. 

 

7. Ση ήηαλ νη Νεόηνπξθνη; 

Οη Νεόηνπξθνη ήηαλ ηα κέιε ηεο νξγάλωζεο «Έλωζε θαη Πξόνδνο», ηελ νπνία ίδξπζαλ Σνύξθνη 

αμηωκαηηθνί, αζηνί θαη δηαλννύκελνη κε ζηόρν ηελ αληίδξαζε ζηα ζπκπηώκαηα παξαθκήο ηεο 

Οζωκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

 

8. Ση ήηαλ ην Κίλεκα ηωλ Νενηνύξθωλ, πνύ θαη πόηε εθδειώζεθε θαη πνην απνηέιεζκα είρε; 

Σν θίλεκα ηωλ Νενηνύξθωλ ήηαλ ε εμέγεξζε ηωλ Σνύξθωλ εζληθηζηώλ αμηωκαηηθώλ, κειώλ ηεο 

νξγάλωζεο «Έλωζε θαη Πξόνδνο». Εθδειώζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 1908 ζηε Θεζζαινλίθε κε θύξην 

αίηεκα πξνο ηνλ ζνπιηάλν ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1876 ζε 24 ώξεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

λα επαλαθέξεη ν ζνπιηάλνο ζε ηζρύ ην ζύληαγκα ηνλ Ινύιην ηνπ 1908 θαη λα αξρίζεη κηα λέα επνρή 

ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλωληθή δωή ηεο Οζωκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

 

 


