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ΕΝΟΤΗΤΑ 15 

 

Απνηθηνθξαηία θαη απνηθηαθνί αληαγωληζκνί 
 

Ικπεξηαιηζκόο θαη απνηθηνθξαηία 

Ικπεξηαιηζκόο: Η πνιηηηθή επέθηαζεο ηωλ βηνκεραληθά αλεπηπγκέλωλ θξαηώλ ζε βάξνο άιιωλ θξαηώλ 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο. 

Απνηθηνθξαηία: ε θαηάθηεζε πεξηνρώλ εθηόο Επξώπεο από αλεπηπγκέλα θξάηε ηεο Επξώπεο, γηα λα ηηο 

εθκεηαιιεπηνύλ νηθνλνκηθά (θπξίωο 1870-1914). 

 

Τα θύξηα αίηηα 

 Η αλάγθε ηωλ αλεπηπγκέλωλ βηνκεραληθά θξαηώλ ηεο Επξώπεο γηα λέεο αγνξέο ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο. 

 Η αλάγθε ηωλ αλεπηπγκέλωλ βηνκεραληθά θξαηώλ ηεο Επξώπεο γηα λέεο πεγέο πξώηωλ πιώλ θαη 

θαπζίκωλ. 

 Η αλάγθε ηωλ αλεπηπγκέλωλ βηνκεραληθά θξαηώλ ηεο Επξώπεο γηα λέεο πεξηνρέο επέλδπζεο ηωλ 

θεθαιαίωλ ηνπο. 

 Η πξνζπάζεηα γηα έιεγρν ηωλ ζαιαζζώλ θαη ηνλ εθνδηαζκό ηωλ πνιεκηθώλ ηνπο πινίωλ. 

 Η πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε ηνπ εζληθνύ γνήηξνπ. 

 

Η θνηλωληθή βάζε ηωλ απνηθηώλ 

 Η απνηθηνθξαηία 

 Επηδηωθόηαλ θπξίωο από ηελ αζηηθή ηάμε ε νπνία ωθεινύληαλ πεξηζζόηεξν. 

 Υπνζηεξηδόηαλ θαη από άιιεο θνηλωληθέο νκάδεο, πνπ ήζειαλ λα εληζρύζνπλ ηε ζέζε ηνπο. 

 

Πξωηνπόξνη ηεο απνηθηνθξαηίαο 

 Οη εμεξεπλεηέο αλαδεηώληαο λέεο γλώζεηο: 

 Αλαθάιππηαλ λέεο πεξηνρέο ηηο νπνίεο θαηαιάκβαλαλ ζην όλνκα ηεο ρώξαο ηνπο. 

 Οη ηεξαπόζηνινη, δηαδίδνληαο ηνλ ρξηζηηαληζκό: 

 Πξνεηνίκαδαλ ην έδαθνο γηα κόληκε επξωπαϊθή παξνπζία. 

 Οη έκπνξνη, αλαδεηώληαο λέεο αγνξέο: 

 Λεηηνπξγνύζαλ ωο εκπξνζζνθπιαθή ηωλ απνηθηνθξαηώλ. 

 

Οη κέζνδνη απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο 

 Καηάθηεζε εδαθώλ θαη θαζππόηαμε ηωλ θαηνίθωλ. 

 Οηθνλνκηθή δηείζδπζε θαη εθκεηάιιεπζε αλεμάξηεηωλ θξαηώλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε εκηαπνηθίεο. 

 

Η απνηθηαθή εμάπιωζε 

 Η Μ. Βξεηαλία θαηείρε ηηο απνηθίεο: Καλαδά, Απζηξαιία, Νέα Ζειαλδία, Θλδία, Παθηζηάλ, 

Αθγαληζηάλ, Νόηηα Αθξηθή θ.ά. 

 Η Γαιιία θαηείρε ηηο απνηθίεο: Τπλεζία, Αιγεξία, Μαξόθν, Σελεγάιε, Μαπξηηαλία, Βηεηλάκ, Λάνο, 

Κακπόηδε θ.ά. 

 Τν Βέιγην, ε Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία, ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία δηέζεηαλ κηθξό αξηζκό απνηθηώλ. 

 Σηα 1900 ην 90%  ηωλ εδαθώλ ηεο Αθξηθήο θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Αζίαο βξίζθνληαλ ππό 

απνηθηαθό έιεγρν. 
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Τα απνηειέζκαηα ηεο απνηθηνθξαηίαο 

 

 Ο πινύηνο ηωλ απνηθηώλ ιεειαηήζεθε από ηνπο Επξωπαίνπο. 

 Οη ιανί ηωλ απνηθηώλ αληηκεηωπίζηεθαλ ωο θαηώηεξνη θαη κεηαηξάπεθαλ ζρεδόλ ζε δνύινπο. 

 Οη πνιηηηζκνί ηνπο ππνηηκήζεθαλ. 

 Οη απνηθηνθξάηεο κεηέθεξαλ ζηηο απνηθίεο όια ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο (γιώζζα, 

ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα, ζξεζθείεο, ζεζκνύο, ηδενινγίεο, ηξόπν δωήο). 

 Οη ιανί ηωλ απνηθηώλ αληέδξαζαλ ή κε ηελ πιήξε ππνηαγή ηνπο ή αθόκα θαη κε επαλάζηαζε. 

 

 Τα απνηθηνθξαηηθά θξάηε θαη νη ιανί ηνπο εληζρύζεθαλ κε ηελ θαηάθηεζε απνηθηώλ 

 Οη Επξωπαίνη εθκεηαιιεύζεθαλ ηηο απνηθίεο θαη πνιινί απέθηεζαλ πινύην από ηηο απνηθίεο. 

 Η Επξώπε έγηλε ην θέληξν ηνπ θόζκνπ. 

 Οη θαηαθηήζεηο απνηθηώλ ζεωξήζεθαλ από ηνπο Επξωπαίνπο απνδείμεηο πλεπκαηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη ηερλνινγηθήο αλωηεξόηεηαο. 

 Ο επξωπαϊθόο πνιηηηζκόο ζεωξήζεθε αλώηεξνο. 

 Οη Επξωπαίνη έθηαζαλ ζε πνιηηηζκηθή αιαδνλεία. 

 Εληάζεθαλ νη αληαγωληζκνί αλάκεζα ζηα απνηθηνθξαηηθά θξάηε. 

 

Εξωηήζεηο 

1. Τη είλαη ν ηκπεξηαιηζκόο θαη ε απνηθηνθξαηία; 

2. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηεο απνηθηνθξαηίαο; 

3. Πνηεο θνηλωληθέο ηάμεηο ή νκάδεο επλννύζαλ ηελ απνηθηνθξαηία; 

4. Πνηνη ήηαλ νη πξωηνπόξνη ηεο απνηθηνθξαηίαο; 

5. Πνηεο ήηαλ νη κέζνδνη ηεο απνηθηνθξαηηθήο πνιηηηθήο; 

6. Πνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηθηνθξαηίαο; 

 

 


