
Οι ανακαλύψεις (σελ. 110-112) 
Σχεδιαγραμματική παρουσίαση 

 

Α. Κίνητρα και προϋποθέσεις 

Α1. Κίνητρα 

ΠΟΤΕ; 

Από το τέλος του Μεσαίωνα Ευρωπαίοι έμποροι (ο πιο γνωστός ο Μάρκο Πόλο) 

αναζητούσαν χρυσό, καρυκεύματα και αρώματα 

ΠΟΥ; 

στην Ανατολή 

ΠΩΣ; 

ακολουθώντας τον λεγόμενο «Δρόμο του μεταξιού». 

ΟΜΩΣ 

η συγκεκριμένη εμπορική οδός είχε αποκοπεί αρχικά λόγω των αραβικών και κατόπιν των 

οθωμανικών κατακτήσεων, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους να αναζητήσουν θαλάσσιο 

δρόμο για τις αγορές της Ανατολής. 

Α2. Τι οδήγησε στις αναζητήσεις; 

Οι λόγοι ήταν α) οι φιλοδοξίες των ηγεμόνων, β) η προσπάθεια για τη διάδοση του 

Χριστιανισμού και γ) η επιθυμία του ανθρώπου για γνώση. 

Β. Προϋποθέσεις 

ΠΟΤΕ;  

Από τον 13ο αι. τα ταξίδια γίνονται ευκολότερα χάρη σε νέα τεχνικά μέσα όπως 

 α) η πυξίδα (προσανατολισμός), β) ο αστρολάβος (προσδιορίζει το γεωγραφικό πλάτος  

κι  επομένως τη θέση του πλοίου με βάση την παρατήρηση των άστρων, γ) οι πορτολάνοι 

(οι πρώτοι ναυτικοί χάρτες) και δ) η καραβέλα (νέος τύπος πλοίου, εμπορικού)  

ΑΛΛΑ ΚΑΙ  

η αντίληψη για τη σφαιρικότητα της γης. 

Γ. Τα εξερευνητικά ταξίδια 

1. Οι Πορτογάλοι: επεδίωξαν να ανακαλύψουν δρόμο προς τις Ινδίες πλέοντας 

γύρω από την Αφρική. Το πέτυχαν όταν ο Βάσκο Ντε Γκάμα έφτασε στο 

Καλκούτ των Ινδιών -1498. 

2. Ο Χριστόφορος Κολόμβος (στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας) 

πιστεύοντας (υιοθετώντας την άποψη) ότι η γη είναι σφαιρική έπλευσε προς τα 

δυτικά, φτάνοντας στην Κεντρική Αμερική, αλλά ο ίδιος πίστευε πως είχε φτάσεις 

στις Ινδίες. 

3. Ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος (στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας) έκανε 

τον πρώτο περίπλου της γης και αποδείχθηκε για πρώτη φορά ότι είναι σφαιρική. 

       Δ. Η γέννηση ενός νέου κόσμου 

1. Οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί κατέκτησαν με τη βία τις περιοχές που ανακάλυψαν. 

2. Οι Ισπανοί εξαφάνισαν τους ντόπιους (προκολομβιανούς) πολιτισμούς της Κεντρικής 

και Νότιας Αμερικής. 

3. Με τη Συνθήκη της Τορντεζίλας μοίρασαν μεταξύ τους τις νέες χώρες, που είχαν 

μετατρέψει σε αποικίες. 



4. Από τα τέλη του 16ου αι. η Ολλανδία, η Αγγλία και η Γαλλία άρχισαν να διεκδικούν 

μερίδιο στις αποικίες, που οδήγησε σε συγκρούσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. 

Ε. Η Ευρώπη και ο Νέος Κόσμος 

1. Το κέντρο της οικονομίας μετατοπίστηκε από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό και τη Β. 

Θάλασσα. 

2. Αναπτύχθηκαν νέα λιμάνια (πόλεις-λιμάνια) όπως η Σεβίλλη (Ισπανία), η Λισσαβόνα 

(Πορτογαλία) και η Αμβέρσα (Βέλγιο) ανταγωνιστικά και πιο σημαντικά οικονομικά 

από τη Βενετία και τη Γένουα. 

3. Η εισαγωγή πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη συνέβαλε στη δημιουργία 

εμπορικών και τραπεζικών δραστηριοτήτων προς όφελος της αστικής τάξης. 

4. Η επαφή με άγνωστους μέχρι πρότινος πολιτισμούς άρχισε να κλονίζει αξίες του 

παρελθόντος. 

5. Ευνοήθηκε η ανάπτυξη κλάδων επιστημών όπως η Γεωγραφία, η Αστρονομία, η 

Ζωολογία, η Βοτανική, η Εθνολογία. 

ΣΤ. Επιπτώσεις για τους λαούς των νέων χωρών 

1. ΟΙ Ευρωπαίοι εκμεταλλεύτηκαν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές σε βάρος των ντόπιων 

πληθυσμών. 

2. Επέβαλαν τις άνισες συναλλαγές. 

3. Θεώρησαν τους λαούς κατώτερους και αντικείμενο εκμετάλλευσης (δουλεία), που με 

τη σειρά τους επέφεραν την αποικιοκρατία, την υπανάπτυξη και τη φτώχεια των 

τρίτων χωρών. 


