
Κεθάλαιξ 4

Πεοίξδξπ ηηπ κοίζηπ ηξρ Βρζαμηίξρ 
(1025-1453)



III. Αμαζύζηαζη Βρζαμηίξρ 
και ρπξηαγή ζηξρπ Οθωμαμξύπ

1. Γνάπλωζη ηωμ Τξύοκωμ και ηελερηαίεπ 
ποξζπάθειεπ για αμάζςεζή ηξρπ



Α. Η αδρμαμία ηξρ Βρζαμηίξρ

Ι. Μιςαήλ Η΄ 
1. Ακαζογθνόηεζε Βοδακηηκμύ θνάημοξ πάνε ζηε 

δηπιωμαηία ημο αοημθνάημνα (έωξ ηα μέζα ημο 
14μο αηώκα)

2. Γμθύιημη πόιεμμη 

α/ μηθμκμμηθή θαη ζηναηηωηηθή θαηάννεοζε

β/ οπμηίμεζε κμμίζμαημξ

γ/ βανηά θμνμιμγία θαη ελαζιίωζε 
επακαζηάζεηξ ιαμύ + μεζαίαξ ηάλεξ θαηά 
εογεκώκ (Θεζζαιμκίθε, Ακδνηακμύπμιε)



Μιςαήλ Η΄ Παλαιξλόγξπ



ΙΙ. Αμδοόμικξπ Β΄ (1282-1328)

1. Μείωζε ζηναημύ + ζηόιμο

2. Κονηανπία λέκωκ μηζζμθόνωκ

Βοδάκηημ = αδύκαμε αρηξκοαηξοία ηωμ 

Σηεμώμ  ηεκ θαηαιύμοκ μη Οζωμακμί



Αμδοόμικξπ Β΄



Β. Οι Οθωμαμξί 
και ξι καηακηήζειπ ηξρπ

Οη Οζωμακμί:

1. είκαη ημονθηθή θοιή, αζηάηεξ κμμάδεξ πμο μεηακα-
ζηεύμοκ θμκηά ζηεκ Πνμύζα

2. μνγακώκμκηαη από ημ ζμοιηάκμ Οζμάκ ή Οζμάκ (
Οζωμακμί)

3. εθμεηαιιεύμκηαη ηεκ θαηάνγεζε ηωκ αθνηηώκ

4. αλημπμημύκ ημκ ηζιαμηθό ζεζμό ηωκ γαδήδωκ (= 
θακαηηθμί μαπεηέξ ημο Ιζιάμ)  πμιημνθμύκ 
ειιεκηθέξ πόιεηξ  θαηαθημύκ ζηγά ζηγά όιε ηε Μ. 
Αζία



Ποξύζα



Οζμάμ









Β. Οι Οθωμαμξί 
και ξι καηακηήζειπ ηξρπ

5. ζηναημιμγμύκ πνηζηηακόπαηδα = παηδμμάδωμα

6. ζογθνμημύκ επίιεθημ ηάγμα = γεκίηζανμη (από ημ 

παηδμμάδωμα) = «κέμξ ζηναηόξ» (= Yeni Çeri)

7. θαηαθημύκ ηεκ μπονή  Καιιίπμιε (1354)

8. κηθμύκ ημοξ ένβμοξ ζηε μάπε ημο Κμζζοθμπεδίμο 

 οπμηαγή ένβωκ (1889)



Παιδξμάζωμα



Γεμίηζαοξι



Γεμίηζαοξι





Γ. Ποξζπάθειεπ αμάζςεζηπ ηωμ Οθωμαμώμ

1. Γηζβμιή Μμγγόιωκ ζηε Μ. Αζία: Μάπε ηεξ Άγθοναξ 
(1402)  Ήηηα Οζωμακώκ 

α/ θνίζε ζημ Οζωμακηθό θνάημξ

β/ πανάηαζε δωήξ Βοδακηίμο

2. Οη Βοδακηηκμί αοημθνάημνεξ Ιωάκκεξ Γ΄, Μακμοήι Β΄, 
Ιωάκκεξ Η΄ δεημύκ βμήζεηα από ηε Δύζε:

α/ ύκμδμξ ηεξ Λοώκ (1274): «έκωζε» = οπμηαγή ηεξ 
μνζόδμλεξ εθθιεζίαξ ζηε Ρωμαϊθή (Μηπαήι Η΄)

β/ ύκμδμξ ηεξ Φεννάναξ-Φιωνεκηίαξ (1438-39) 
ακακέωζε ηεξ «έκωζεξ» (Ιωάκκεξ Η΄)  ακηίδναζε 
ιαμύ  θίκδοκμξ γηα ημ Βοδάκηημ
Η Οθωμαμική επέκηαζη από ηξ 1300 έωπ ηξ 1683 

(1) (2)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9310
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9360




Ιωάμμηπ Γ’ 

Ιωάμμηπ Η’ 

Μαμξρήλ Β΄

Η δρμαζηεία 
ηωμ 

Παλαιξλόγωμ

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9313
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9313
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9313





