
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ 

 

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

Α. Η αδυναμία του Βυζαντίου  

•Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος : ανασύσταση ……………………………………………………………………………… 

Με την ευφυή του διπλωματία → ………………………………………………………………………………………… 

• 14
ος

 αιώνας :  εμφύλιοι πόλεμοι για την εξουσία  προκαλούν οικονομική και στρατιωτική 

κατάρρευση : 

Α. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Β. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

επιφέρουν → ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 

• Ανδρόνικος  Β΄ : →μειώνει …………………………………………………………………………………………………. 

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

→ το άλλοτε ισχυρό Βυζάντιο ……………………………………………………………………………………………… 

 

Β. Οι Οθωμανοί και οι κατακτήσεις τους  

• Οι Οθωμανοί → ……………………………………………………….. που μετανάστευσαν κοντά στην 

……………………………., οργανώθηκαν από τον ………………………………. ή 

………………………………………  

→ εκμεταλλεύτηκαν …………………………………………………………………………………………………………….. 

→ αξιοποίησαν ……………………………………………………………………………………………………………………., 

ώστε να πετύχουν την κατάκτηση …………………………………………………………………………………μετά 

από ………………………………………………………………. . Έτσι η Μ. Ασία πέρασε στην κυριαρχία τους . 

Για να ενισχύσουν το στρατό τους : → στρατολογούν …………………………………………………………. 

και δημιουργούν το ……………………………………………………….. των ……………………………………(νέος 

στρατός ) . Η στρατολόγηση  αυτή ονομάζεται …………………………………………………………………… . 

Μέσα 14
ου

 αιώνα (1354) → κατακτούν ………………………………………………………………………… και  

περνούν στην Ευρώπη. Η νίκη οφείλεται στη στρατιωτική υπεροχή τους και στην έλλειψη 

ενότητας των βαλκανικών λαών . 

1389  → μάχη του ………………………………………………… όπου οι Οθωμανοί νικούν τους ………….. 

…………………..( μαζί με Κροάτες, Βόσνιους, Πολωνούς )   και τους υποτάσσουν . 

 

Γ. Προσπάθειες ανάσχεσης των Οθωμανών 

Αρχές 15
ου

 αιώνα : Οι ……………………………….. με τον Ταμερλάνο εισβάλλουν στη Μ. Ασία και 

νικούν το σουλτάνο ……………………………….. στη μάχη της ……………………………………… που έχει 

αποτέλεσμα : →…………………………………………………………………………………………………………………και  

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Το 14
ο
 αιώνα οι βυζαντινοί αυτοκράτορες : ………………………………………………, ………………………… 

…………….. και …………………………………… ζητούν βοήθεια από τη Δύση . 

1438 – 39 : Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας → Ο Ιωάννης Η΄ ανανεώνει την …………………… 

, δηλ. την …………………………………………………………………………………………… που είχε ήδη 

αποδεχτεί ο Μιχαήλ Η΄ στη σύνοδο της …………………………… το 13
ο
 αιώνα . Ωστόσο, το 

γεγονός αυτό (ουδέποτε το  αποδέχτηκε ο λαός ) δεν ωφέλησε το Βυζάντιο , που σε λίγο θα 

υποκύψει στην κατακτητική μανία των Οθωμανών . 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : Ποιοι λόγοι συνέβαλαν στην επέκταση των Οθωμανών ;  


