
Ελλάδα-Πρωτεύουσά της είναι η Αθήνα. Είναι η άκρη των 
Βαλκανίων και είναι γνωστή για τον μεγάλο αριθμό των νησιών 
της.
Βουλγαρία-Πρωτεύουσά της είναι η Σόφια. Από κει περνά η 
οροσειρά του Αίμου και ο Έβρος, ο δεύτερος μεγαλύτερος 
Βαλκανικός ποταμός. Βρέχεται από τη Μαύρη θάλασσα.
Π.Γ.Δ.Μ.-Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας. 
Πρωτεύουσά της τα Σκόπια. Είναι μικρή και εξαρτημένη από τη 
Σερβία, ενώ προκλήθηκαν ταραχές με την Ελλάδα εξαιτίας του 
ονόματός της. Επίσημη γλώσσα η σλαβομακεδονική.

Αλβανία-Οι Αλβανοί είναι στην κεντρική χώρα ισλαμιστές, στα
 ελληνικά σύνορα ορθόδοξοι και δυτικά καθολικοί. Είναι η κύρια 
μετανάστευση στην Ελλάδα. Βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα
στα δυτικά. Υπήρξαν εντάσεις με την Ελλάδα λόγω του 
Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Πρωτεύουσα τα Τίρανα.
Σερβία-Η έδρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Πρωτεύουσα είναι το 
Βελιγράδι. Παλιά είχε πρόσβαση στην Αδριατική θάλασσα αλλά 
μετά την αποχώρηση του Μαυροβουνίου από τον Ομοσπονδία 
Σερβίας-Μαυροβουνίου, η Σερβία αποκλείστηκε. Η Σερβία μετά 
τον Α' ΠΠ ενώθηκε με άλλους λαούς που κατοικούσαν στην 
καταρρέουσα Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία και δημιούργησαν 
την Γιουγκοσλαβία, μια πανσλαβική δημοκρατία στη Βαλκανική 
και κατέρρευσε κατά το 1990-2000.
Μαυροβούνιο-Μέχρι προσφάτως προτεκτοράτο της Σερβίας, 
αλλά με την οριστική του ανεξαρτησία το 2006 η Σερβία 
αποκλείστηκε ολοκληρωτικά από την Αδριατική. Επίσημη γλώσσα 
η μαυροβουνιακή, μια σερβική διάλεκτος. Πρωτεύουσα η 
Ποντγκόριτσα. Είναι ένα κρατίδιο που ποτέ δεν μπλέχτηκε σε 
πολέμους εκτός από την κατάληψη της Σκόδρας το 1913 από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ρουμανία-Στην ιστορία έμεινε γνωστή ως Μολδοβλαχία, από κει 
ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς 
του 1699 η χώρα περιήλθε στην Αυστρία και απέκτησε 
ανεξαρτησία με το συνέδριο του Βερολίνου. Πρωτεύουσα το 
Βουκουρέστι και γλώσσα η ρουμανική, που δε μοιάζει με τις άλλες 
σλαβικές γλώσσες. Γνωστή είναι η αντιπαράθεση με τη Βουλγαρία 
στο θέμα της Ντομπρουτζάς και η αντίθεση με την Ουγγαρία για 
την Τρανσυλβανία. 



Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Η έσχατη άκρη των Βαλκανίων και τελείως 
στρογγυλή, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ισλαμική και έχει ταραχτεί 
από τον αιματηρό πόλεμο της Βοσνίας του 1994. Πρωτεύουσα το 
Σαράγεβο.
Κροατία-Οι Κροάτες είναι οι μόνοι χριστιανοί Βαλκάνιοι που δεν 
είναι ορθόδοξοι. Έχει σχήμα σαν να τρώει την Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
και μαζί με τη Σλοβενία και τη Βοσνία, αποτελούν τη Δαλματία. 
Έχει επίσης πολλά νησιά στην Αδριατική. Πρωτεύουσα το 
Ζάγκρεμπ.
Σλοβενία-Η άκρη των Βαλκανίων στα δυτικά, συνορεύει με την 
Ιταλία και μέχρι την διάλυση της Γαληνοτάτης Βενετίας το 1703, η 
Σλοβενία αποτελούσε βενετική κτήση και ουδέποτε κυριεύτηκε 
από εχθρό. Με την διάλυση της υπερχιλιετούς Γαληνοτάτης, η 
Σλοβενία πέρασε στη Γαλλία του Ναπολέοντα και μετά την 
οριστική ήττα του Βοναπάρτη οι Αυστριακοί κατέλαβαν τη 
Σλοβενία και παρέμεινε αυστριακή μέχρι τη διάλυση της 
Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας το 1919 οπότε οι Κροάτες, οι 
Βόσνιοι, οι Σλοβένοι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνιοι αποτέλεσαν 
την Γιουγκοσλαβία.


