
ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΟΥΣ 

Α. Η κατάκτηση της Μ. Ασίας: Από πού προέρχονταν  -ποιοι βοήθησαν στην προέλασή τους 
• Οι Οθωμανοί Τούρκοι νομάδες από την Κεντρική Ασία – εγκαθίστανται κοντά στην Προύσα –προσελκύουν 

μισθοφόρους και καλλιεργητές που πυκνώνουν τις τάξεις τους – και σύντομα την καταλαμβάνουν 
• Η διάλυση των βυζαντινών ακριτικών σωμάτων διευκολύνει τη ραγδαία προέλασή τους 

Β. Η οργάνωση του Οθωμανικού κράτους 
• Ιδρυτής του κράτους ο Οσμάν –  κράτος του Οσμάν ή Οθωμανικό κράτος 
• Το κράτος έχει στρατιωτική οργάνωση – αρχικά στηρίζεται στους γαζήδες (φανατικοί μαχητές της πίστης) 
• Από φυλετικές ορδές σε οργανωμένο κράτος κυρίως χάρις στις προσπάθειες των σουλτάνων Ορχάν  (ο 

πρώτος σουλτάνος) και Μουράτ Α’ 
• Η κατάληψη της Νίκαιας και της Νικομήδειας εξασφαλίζει στους Οθωμανούς σημαντικά αστικά κέντρα και 

τον απόλυτο έλεγχο της Βιθυνίας 
• Η σχετική θρησκευτική ανεκτικότητα προς τους χριστιανικούς αγροτικούς πληθυσμούς περιορίζει τις 

αντιδράσεις και διευκολύνει την επικράτησή τους 
• Στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις: 

α. Ιππείς–τιμαριούχοι:        β. σώμα των γενίτσαρων 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Γ. Η οθωμανική προέλαση στα Βαλκάνια –  
 Το Βυζάντιο υποτελές 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε απελπιστική κατάσταση γιατί : 

• εδαφικός ακρωτηριασμός (συρρίκνωση) 
• οικονομική κατάρρευση (όλες οι πηγές εισόδων έχουν εξαντληθεί  

– το νόμισμα έχει υποτιμηθεί – το κρατικό ταμείο είναι άδειο) 
• Το διοικητικό σύστημα σε πλήρη διάλυση 

 
 
 
Οθωμανική κυριαρχία 
 

προς την Ευρώπη      προς τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
 

 

 

 

 

το κράτος παραχωρεί τιμάρια στους ιππείς (εδαφική 

παραχώρηση που δινόταν σε έναν ιππέα από τον σουλτάνο) 

Υποχρεώσεις: να πηγαίνουν στον πόλεμο και να εξοπλίζουν 

και άλλους πολεμιστές. Αν ο ιππέας δεν ήταν εντάξει στις 

υποχρεώσεις του, ο σουλτάνος μπορούσε να πάρει πίσω το 

τιμάριο. Οι ιππείς δεν μπορούσαν να το μεταβιβάσουν στα 

παιδιά τους. Συχνά ο σουλτάνος τους μετακινούσε σε άλλες 

περιοχές για να μην αποκτήσουν δύναμη ως γαιοκτήμονες και 

τον απειλήσουν. 

 

αποτελούμενο από  εθελοντές μισθοφόρους ή 

στρατιώτες στρατολογούμενους με τη βία από 

τους υποτελείς χριστιανικούς πληθυσμούς  

(παιδομάζωμα) 

Ανήκαν στην προσωπική υπηρεσία του σουλτάνου 

και αποτελούσαν ανεξάντλητη πηγή διοικητικών 

υπαλλήλων και στρατιωτών 

 

- Ο Ορχάν οδηγεί τον λαό του σε κατακτήσεις στην 
Ευρώπη 
-σλάβοι ηγεμόνες και Βούλγαροι αναγνωρίζουν την 
ηγεμονία του σουλτάνου 
-Σέρβοι – Οθωμανοί αναμετρώνται στη μάχη στο 
Κοσσυφοπέδιο (1389), όπου νικούν οι Οθωμανοί 
(Μουράτ Βαγιαζήτ)→ αναγνώριση κυριαρχίας 
Σουλτάνου 
 
γίνονται κύριοι των Βαλκανίων και τα σύνορα της 
οθωμ. κυριαρχίας φτάνουν μέχρι τον Δούναβη 

-κατάληψη Θράκης, Διδυμότειχου, Αδριανούπολης, 
Καλλίπολης 
-η Αδριανούπολη πρωτεύουσα του Οθωμανικού 
κράτους 
-το Βυζάντιο προσφέρει φόρο υποτελείας στους 
Οθωμανούς 
-ο σουλτάνος είναι σε θέση να ελέγχει τη διαδοχή στον 
θρόνο της Αυτοκρατορίας και να επιβάλλει τη θέλησή 
του 
-1393: 8χρονη πολιορκία Κωνσταντινούπολης από τον 
Μουράτ Βαγιαζήτ→ χωρίς επιτυχία 

 

Μαριλένα Πόρακου, φιλόλογος 
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Α. Η κατάκτηση της Μ. Ασίας: Από πού προέρχονταν  -ποιοι βοήθησαν στην προέλασή τους 

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Β. Η οργάνωση του Οθωμανικού κράτους 
• Ιδρυτής του κράτους ο Οσμάν –  κράτος του Οσμάν ή Οθωμανικό κράτος 
• Το κράτος έχει στρατιωτική οργάνωση – αρχικά στηρίζεται στους …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Από φυλετικές ορδές σε οργανωμένο κράτος κυρίως χάρις στις προσπάθειες των σουλτάνων Ορχάν  (ο 

πρώτος σουλτάνος) και Μουράτ Α’ 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις: 

α. ……………………………………………….:      β. ……………………………………. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Γ. Η οθωμανική προέλαση στα Βαλκάνια –  
 Το Βυζάντιο υποτελές 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε απελπιστική κατάσταση γιατί : 

• ……………………………………………………………………………………………… 
• ……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
• ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Οθωμανική κυριαρχία 
 

προς την Ευρώπη      προς τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
 

 

 

 

το κράτος παραχωρεί τιμάρια στους ιππείς (εδαφική 

παραχώρηση που δινόταν σε έναν ιππέα από τον σουλτάνο) 

Υποχρεώσεις: να πηγαίνουν στον πόλεμο και να εξοπλίζουν 

και άλλους πολεμιστές. Αν ο ιππέας δεν ήταν εντάξει στις 

υποχρεώσεις του, ο σουλτάνος μπορούσε να πάρει πίσω το 

τιμάριο. Οι ιππείς δεν μπορούσαν να το μεταβιβάσουν στα 

παιδιά τους. Συχνά ο σουλτάνος τους μετακινούσε σε άλλες 

περιοχές για να μην αποκτήσουν δύναμη ως γαιοκτήμονες και 

τον απειλήσουν. 

 

αποτελούμενο …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Ανήκαν στην προσωπική υπηρεσία του σουλτάνου 

και αποτελούσαν ανεξάντλητη πηγή διοικητικών 

υπαλλήλων και στρατιωτών 

 

- Ο Ορχάν οδηγεί τον λαό του σε κατακτήσεις στην 
Ευρώπη 
-………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
-………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
γίνονται κύριοι των Βαλκανίων και τα σύνορα της 
οθωμ. κυριαρχίας φτάνουν μέχρι τον Δούναβη 

-…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
-η Αδριανούπολη πρωτεύουσα του Οθωμανικού 
κράτους 
-………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….. 
-ο σουλτάνος είναι σε θέση να ελέγχει τη διαδοχή στον 
θρόνο της Αυτοκρατορίας και να επιβάλλει τη θέλησή 
του 
-1393: ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

Μαριλένα Πόρακου, φιλόλογος 


