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Οθωμανοί Τούρκοι – 14ος αιώνας 

 σκληροί πολεμιστές  

 φανατικοί Μουσουλμάνοι 

 εξισλαμίζουν πληθυσμούς 

 κατακτούν τη Μικρά Ασία 

Μουράτ Ά  

 περνά τον Ελλήσποντο, καταλαμβάνει Θράκη,  

Μακεδονία, κεντρική Ελλάδα 

 καταλαμβάνει τα Βαλκάνια μετά τη νίκη του  

στο Κοσσυφοπέδιο της Σερβίας (1389) 

Βαγιαζήτ  

 πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη  

 λύνει την πολιορκία εξαιτίας των Μογγόλων 

 συλλαμβάνεται μετά την ήττα του στην Άγκυρα 

Μουράτ Β΄ 

 πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη (1422) 

 στρέφεται προς την Ελλάδα, τα Βαλκάνια 

και την Ευρώπη 

 καταλαμβάνει Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ισθμό Κορίνθου 

 στη Βάρνα της Βουλγαρίας νικάει του ενωμένους  

χριστιανικούς στρατούς (1444) 

σύνορα οθωμανικού κράτους 

από Ευφράτη έως Δούναβη και Αδριατικής έως Αιγαίο 

Το κίνημα των Ζηλωτών 

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν  

βυζαντινά εδάφη 

Μουράτ Α΄ 

Βαγιαζήτ 

Μουράτ Β΄ 
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Περίληψη μαθήματος 

 

  

  

Ερωτήσεις 

 Γιατί νομίζεις ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι επέβαλαν τον εξισλαμισμό 

στους πληθυσμούς που κατακτούσαν; 

 Τι ήταν το παιδομάζωμα και γιατί το επέβαλαν οι Οθωμανοί Τούρκοι  

στους πληθυσμούς που κατακτούσαν; 

 Τι πέτυχαν οι Οθωμανοί με αρχηγό τους τον Μουράτ Α΄; 

 Τι συνέβη στη μάχη της Άγκυρας το 1402 και γιατί είναι τόσο  

σημαντική για τους Βυζαντινούς; 

 Η σύγκρουση Μογγόλων και Τούρκων έλυσε τα προβλήματα των  

Βυζαντινών; 

 Τι πέτυχαν οι Οθωμανοί με αρχηγό τους τον Μουράτ Β’ ; 

 Γιατί οι Οθωμανοί Τούρκοι κατάφεραν να εξαπλωθούν γρήγορα και  

σχεδόν ανεμπόδιστα στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική; 

 Πώς ένιωσαν οι Βυζαντινοί όταν είδαν τον Βαγιαζήτ να λύνει την 

πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και να αποχωρεί με τον στρατό του; 

 

 

Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται στα ανατολικά σύνορα. 

Επεκτείνονται γρήγορα και δημιουργούν δικό τους κράτος στη 

Μικρά Ασία και τη Βαλκανική. Πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη 

και θέλουν να την κάνουν πρωτεύουσά τους. 

Ο Βαγιαζήτ αιχμάλωτος του Ταμερλάνου 


