
06.33 Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη 

 

Ποιοι ήταν οι Οθωμανοί Τούρκοι ; 

Στα μέσα του 14ου αιώνα εμφανίστηκε στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας 

ένα νέο τουρκικό φύλλο, οι Οθωμανοί Τούρκοι : 

• Ήταν σκληροί πολεμιστές. 

• Ήταν φανατικοί Μουσουλμάνοι. 

• Τους πληθυσμούς που αντιστέκονταν τους εξισλάμιζαν με τη βία. 

• Σχεδόν ανεμπόδιστοι έφτασαν μέχρι την Προύσα και την έκαναν 

πρωτεύουσά τους (1326). 

 

Ποια ήταν η δράση των Οθωμανών Τούρκων με αρχηγό τον Μουράτ Α΄ ; 

• Έφτασαν στον Ελλήσποντο. 

• Πέρασαν στην ευρωπαϊκή ακτή και κατέλαβαν περιοχές της Θράκης (1361), 

της Μακεδονίας και της κεντρικής Ελλάδας.  

• Το 1389 νίκησαν στο Κοσσυφοπέδιο της Σερβίας το στρατό των ενωμένων 

χριστιανικών λαών και κατέκτησαν ολόκληρη σχεδόν τη Βαλκανική. 

  

Ποια ήταν η δράση των Οθωμανών Τούρκων με αρχηγό τον Βαγιαζήτ Α΄ ; 

• Ο διάδοχος του Μουράτ Α΄, Βαγιαζήτ πολιόρκησε στενά την 

Κωνσταντινούπολη.  

• Εμφανίστηκε στα ανατολικά σύνορα ένας άλλος ασιατικός λαός, οι 

Μογγόλοι.  

• Με αρχηγό τους τον Ταμερλάνο λεηλατούσαν και αφάνιζαν τα πάντα στο 

πέρασμά τους.  

• Ο Βαγιαζήτ έλυσε την πολιορκία της Πόλης και έσπευσε να τους 

αντιμετωπίσει, πριν φτάσουν στην πρωτεύουσά του την Προύσα, όπου είχε 

την οικογένεια και τους θησαυρούς του.  

• Στη μάχη της Άγκυρας όμως (1402) οι Τούρκοι νικήθηκαν και ο Βαγιαζήτ 

πιάστηκε αιχμάλωτος.  



• Οι Μογγόλοι, παρά τη νίκη τους, αφού ερήμωσαν τη Μικρά Ασία, άλλαξαν 

πορεία και επέστρεψαν στην Ανατολή. 

 

Ποια ήταν η δράση των Οθωμανών Τούρκων με αρχηγό τον Μουράτ Β΄; 

Ό,τι δεν πέτυχε στην Κωνσταντινούπολη ο Βαγιαζήτ, προσπάθησε να το πετύχει ο 

διάδοχός του (1421) Μουράτ Β΄. Το 1422 πολιορκεί στενά την Κωνσταντινούπολη 

από στεριά και θάλασσα και απέρριψε τις προτάσεις των Βυζαντινών για χρήματα 

και ειρήνη. Τα τείχη και η ηρωική άμυνα των κατοίκων έσωσαν την Πόλη. 

Ο Μουράτ έλυσε την πολιορκία και με ορμητήριο τη δεύτερη πρωτεύουσά του, την 

Αδριανούπολη : 

• Στράφηκε προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. 

• Κυρίευσε τη Θεσσαλονίκη (1430),  

• Ανάγκασε τους κατοίκους των Ιωαννίνων να του παραδώσουν το κάστρο και 

την πόλη τους κι έφτασε λεηλατώντας ως τον Ισθμό της Κορίνθου.  

• Ύστερα στράφηκε προς το Βορρά και νίκησε στη Βάρνα της Βουλγαρίας τους 

ενωμένους χριστιανικούς λαούς, που προσπάθησαν να τον αντιμετωπίσουν 

(1444). 

 

Μετά τις κατακτήσεις του Μουράτ Β΄ πώς διαμορφώθηκε το Οθωμανικό κράτος ; 

Με τις κατακτήσεις αυτές τα σύνορα του οθωμανικού κράτους απλώθηκαν κι 

έφτασαν από τον Ευφράτη ως το Δούναβη, την Αδριατική και το Αιγαίο. Μόνη 

ελεύθερη νησίδα ανάμεσά τους έμενε η Κωνσταντινούπολη. 

 


