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1. Δμάπισζε ησλ Τνύξθσλ θαη ηειεπηαίεο πξνζπάζεηεο γηα αλάζρεζε 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Απηνθξαηνξία ησλ Σηελώλ – παηδνκάδσκα – γελίηζαξνη – γαδήδεο – θαηάιεςε Καιιίπνιεο 

– κάρεο Κνζζπθνπεδίνπ θαη Άγθπξαο – ζύλνδνη ηεο Λπώλ θαη ηεο Φεξάξαο-Φισξεληίαο – 

«έλσζε» ησλ Δθθιεζηώλ 

 

 

α. Ζ αδπλακία ηνπ Βπδαληίνπ 

 Σν Βπδαληηλό θξάηνο, πνπ αλαζπζηήζεθε από ηνλ Μηραήι Η΄ Παιαηνιόγν (1261) γλώξηζε κηα 

ηειεπηαία αλαιακπή (πεξίνδν αθκήο) σο ηα κέζα ηνπ 14νπ αη. 

 Παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ θαηάιπζε (θαη δηάιπζε) ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο: 

 Εκθύιηνη πόιεκνη  Οηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή θαηάξξεπζε 

 Τπνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

 Αύμεζε ηεο θνξνινγίαο   Εμαζιίσζε ηνπ ιανύ   Επαλαζηάζεηο ιανύ & κεζαίαο 

ηάμεο 

 Μείσζε ηεο δύλακεο ηνπ ζηξαηνύ θαη ζηόινπ 

 Πξόζιεςε μέλσλ κηζζνθόξσλ 

 Η άιινηε ηζρπξή Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία έγηλε κηα αδύλακε Απηνθξαηνξία ησλ Σηελώλ. 

Εύθνια θαηαθηήζεθε από ηνπο Οζσκαλνύο. 

 

 

β. Οη Οζσκαλνί θαη νη θαηαθηήζεηο ηνπο 

 Οη Οζσκαλνί ήηαλ κηα αζηαηηθή θπιή λνκάδσλ, ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Σνύξθσλ. 

 Μεηαλάζηεπζαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πξνύζαο ζην ηέινο ηνπ 13νπ αηώλα. 

 Πήξαλ ην όλνκά ηνπο από ηνλ εγεκόλα ηνπο (ζνπιηάλν) Οζκάλ ή Οζκάλ, ν νπνίνο ηνπο 

νξγάλσζε αξρηθά. 

 Εθκεηαιιεύηεθαλ ηελ θαηάξγεζε ησλ αθξηηώλ από ην 1261 θαη νξγαλώζεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ 

ζεζκό ησλ Γαδήδσλ (= καρεηώλ ηνπ Ιζιάκ). 

 Πνιηόξθεζαλ ηηο ειιεληθέο πόιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηηο εμαλάγθαζαλ ζε παξάδνζε. 

 Καηέθηεζαλ ζηγά ζηγά όιε ηε Μηθξά Αζία. 

 Η αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ζηξαηνύ ησλ Οζσκαλώλ νδήγεζε ζηε ζηξαηνιόγεζε 

ρξηζηηαλνπαίδσλ (παηδνκάδσκα). 

 Από ηνπο ρξηζηηαλόπαηδεο ζπγθξνηήζεθε ην ζώκα ησλ γεληηζάξσλ (= λένο ζηξαηόο). 

 ηα κέζα ηνπ 14νπ αη. πέξαζαλ ζηελ Επξώπε θαη θαηέθηεζαλ ηελ Καιιίπνιε (1354). 

 ηε κάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (1389) νη έξβνη ληθήζεθαλ από ηνπο Οζσκαλνύο θαη 

αλαγλώξηζαλ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία. 

 

 

 

 

 



ΚΕΦ. Δ.ΙΙΙ.1 Χ. Κωνσταντέλλιας  

 

γ. Πξνζπάζεηεο αλάζρεζεο ησλ Οζσκαλώλ 

 ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αη. νη Μνγγόινη λίθεζαλ ηνπο Οζσκαλνύο (ζνπιηάλνο Βαγηαδήη) ζηε κάρε 

ηεο Άγθπξαο (1402). 

 Η ήηηα ησλ Οζσκαλώλ πξνθάιεζε θξίζε ζην Οζσκαληθό θξάηνο θαη έδσζε παξάηαζε δσήο 

ζην Βπδαληηλό θξάηνο. 

 Σν 1274 ν Μηραήι Η΄ Παιαηνιόγνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη ζπκκάρνπο, ζπκκάρεζε κε 

ηνλ πάπα ηεο Ρώκεο θαη είραλ πξνρσξήζεη ζηελ έλσζε ησλ δύν Δθθιεζηώλ 

αλαγλσξίδνληαο ην πξσηείν (= πξώηε ζέζε) ηνπ πάπα. Η έλσζε είρε απνθαζηζηεί ζηε 

ζύλνδν ηεο Λπώλ (1274). 

 Μηα λέα πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε ζπκκάρσλ θαη ηε ζσηεξία ηνπ Βπδαληίνπ από ηνπο 

Οζσκαλνύο έγηλε κε ηε ζύλνδν ηεο Φεξξάξαο-Φισξεληίαο (1438-1439), όπνπ 

απνθαζίζηεθε ε αλαλέσζε ηεο έλσζεο ησλ δύν Δθθιεζηώλ θαη ε ππνηαγή ηεο Οξζόδνμεο 

Εθθιεζίαο ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πλόδνπ ηεο Φεξξάξαο-Φισξεληίαο δελ έγηλαλ δεθηά από ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ιανύ θαη ηεο Εθθιεζίαο ζην Βπδάληην. Αληίζεηα δίραζαλ ηνπο 

Βπδαληηλνύο νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε ελσηηθνύο (= απηνύο πνπ ήηαλ ππέξ ηεο έλσζεο ησλ 

εθθιεζηώλ) θαη αλζελσηηθνύο (= απηνύο πνπ ήηαλ θαηά ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηώλ). 

 Η έλσζε ησλ δύν Εθθιεζηώλ δελ είρε πξαθηηθά θαλέλα απνηέιεζκα ζηελ άκπλα ηνπ 

Βπδαληίνπ απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνύο. 

 

Δξσηήζεηο 

1. ε πνηνπο παξάγνληεο νθείιεηαη ε απνδπλάκσζε ηνπ Βπδαληίνπ από ηα κέζα ηνπ 14νπ αη. 

θαη κεηά; 

2. Πνηεο πξνζπάζεηεο έθαλαλ νη Βπδαληηλνί γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

απεηινύζαλ ηελ ύπαξμή ηνπο;  

3. Ση ζπλέπεηεο είρε ε έλσζε ησλ δύν Εθθιεζηώλ, πνπ απνθαζίζηεθε ζηε ζύλνδν ηεο 

Φεξξάξαο-Φισξεληίαο, γηα ην Βπδάληην; 

 

 

 

 

 

 


