
ΚΕΦ. Ζ.Ι.1 Χ. Κωνσταντέλλιας  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Η ΔΤΡΩΠΗ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (15νο-18νο αη.) 

 

 Σεκαληηθέο κεηαβνιέο αξρίδνπλ ζηελ Δπξώπε από ηνλ 13ν αη.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Από ηα ηέιε ηνπ 17νπ αη. πξνβάιιεηαη ην αίηεκα γηα ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηελ αλζξώπηλε 

θνηλσλία κέζα από ην θίλεκα ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ. 

 Ο Διιεληζκφο ηελ επνρή απηή (15ν-18ν αη.) βξίζθεηαη ππό μέλε θπξηαξρία. 

 

Ι. ΟΙ ΑΝΑΚΑΣΑΣΑΞΔΙ ΣΗ ΜΔΑΙΩΝΙΚΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

1. Οη Αλαθαιχςεηο 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Μάξθν Πφιν – ηερληθά κέζα – Πνξηνγαιία – Ιζπαλία – εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα – 

πξνθνινκβηαλνί πνιηηηζκνί – παγθφζκην εκπφξην 

 

 Σα θίλεηξα θαη νη πξνυπνζέζεηο 

 Ήδε από ηνλ 13ν αη. επξσπαίνη έκπνξνη, όπσο ν Μάξθν Πφιν (1254-1324), αλαδεηνχζαλ 

ρξπζό, κπαραξηθά θαη αξώκαηα ζηελ Αζία, αθνινπζώληαο ηνλ δξόκν ηνπ κεηαμηνύ. 

 Η απνθνπή ηνπ δξφκνπ πξνο ηελ Αζία, πξώηα από ηνπο Άξαβεο θαη αξγόηεξα από ηνπο 

Οζσκαλνύο, αλάγθαζε ηνπο Δπξσπαίνπο λα αλαδεηήζνπλ άιινπο δξφκνπο γηα ηηο αγνξέο ηεο 

Αλαηνιήο. 

 Τα θίλεηξα γηα ηα ηαμίδηα: 

 Οηθνλνκηθά (εκπόξην, πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο Αλαηνιήο) 

 Θξεζθεπηηθά (ε δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνύ) 

 Πνιηηηθά (νη θηινδνμίεο εγεκόλσλ γηα επέθηαζε ηεο εμνπζίαο ηνπο ζηνλ θόζκν) 

 Δπηζηεκνληθά (ε ξνπή ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηε γλώζε) 

 Σα λέα ηερληθά κέζα πνπ έθαλαλ ηα ηαμίδηα πην εύθνια: 

 Η ππμίδα 

 Ο αζηξνιάβνο (όξγαλν πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γεσγξαθηθνύ πιάηνπο κε βάζε ηελ 

παξαηήξεζε ησλ άζηξσλ) 

 Οη πνξηνιάλνη (λαπηηθνί ράξηεο) 

 Η θαξαβέια (λένο ηύπνο πινίνπ) 

 Η αληίιεςε γηα ηε ζθαηξηθφηεηα ηεο γεο δηαδηδόηαλ όιν θαη πεξηζζόηεξν θαη ζπλέβαιε 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηαμηδηώλ. 

 Η αλαβίσζε ησλ πφιεσλ 

 Η αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

 Τν γεληθόηεξν θιίκα αλαδήηεζεο 

 Αλαγέλλεζε  
(14νο-16νο αη.) 

 Αλαθαιχςεηο 

 Θξεζθεπηηθή Μεηαξξχζκηζε 

(αξρέο 16νπ αη.) 
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 Σα εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα 

 Ο Πνξηνγάινο Βάζθν ληα Γθάκα (1469-1524), ζε αλαδήηεζε ζαιάζζηνπ δξόκνπ πξνο ηηο 

Ιλδίεο, έπιεπζε γύξσ από ηελ Αθξηθή θαη έθηαζε ζηελ Καιθνχηα ησλ Ιλδηψλ ην 1498. 

 Ο Γελνπάηεο Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο (1451-1506), έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη ε γε είλαη 

ζθαηξηθή, επηρείξεζε, κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Ιζπαλνύ βαζηιηά, λα θηάζεη ζηηο Ιλδίεο πιένληαο 

δπηηθά. Σηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ ηαμηδηώλ ηνπ (1492-1504) αλαθάιπςε λεζησηηθέο θαη 

επεηξσηηθέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο. Ο ίδηνο λόκηδε όηη είρε θηάζεη ζηηο Ιλδίεο. 

 Ο Φεξδηλάλδνο Μαγγειάλνο (1480-1521), Πνξηνγάινο ζηελ ππεξεζία ηνπ Ιζπαλνύ βαζηιηά, 

ήηαλ ν πξώηνο πνπ έθαλε ηνλ πεξίπινπ ηεο Γεο (1519-1522). 

 Άιινη εμεξεπλεηέο: 

 Ο Βαξζνινκαίνο Νηηάδ (1450-1500) έθηαζε ζην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο. 

 Ο Αιβάξεδ Κακπξάι (1460-1526) έθηαζε κέρξη ηε Βξαδηιία θαη ηελ θαηέιαβε γηα 

ινγαξηαζκό ησλ Πνξηνγάισλ. 

 Ο Ακέξηθν Βεζπνχθη (1454-1512) δηαπίζησζε όηη νη ρώξεο πνπ είρε αλαθαιύςεη ν 

Κνιόκβνο δελ αλήθαλ ζηελ Αζία αιιά ζε κηα λέα ήπεηξν. Από απηόλ πήξε ην όλνκά ηεο ε 

Ακεξηθή. 

 

 

 Η γέλλεζε ελφο Νένπ Κφζκνπ 

 Οη Πνξηνγάινη θαη νη Ιζπαλνί θαηέθηεζαλ κε βία ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθάιπςαλ. 

 Οη Ιζπαλνί θαηαθηεηέο, ηδηαίηεξα, θαηέζηξεςαλ ηνπο πξνθνινκβηαλνχο πνιηηηζκνύο ηεο 

Κεληξηθήο Ακεξηθήο (Μάγηα, Αδηέθσλ) θαη εμόλησζαλ ηνπο ηνπηθνύο πιεζπζκνύο. 

 Με ηε πλζήθε ηεο Σνξληεδίιαο (1494) ε Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία κνίξαζαλ κεηαμύ ηνπο ηηο 

ρώξεο πνπ είραλ αλαθαιύςεη θαη ηηο κεηέηξεςαλ ζε απνηθίεο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηνπο. 

 Από ηα ηέιε ηνπ 16νπ αη. ε Οιιαλδία, ε Αγγιία θαη ε Γαιιία άξρηζαλ λα δηεθδηθνύλ κεξίδην 

από ηηο απνηθίεο. Αθνινύζεζαλ αληαγσληζκνί θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ 

θξαηώλ. 

 

 

 Η Δπξψπε θαη ν Νένο Κφζκνο (πλέπεηεο ησλ Αλαθαιχςεσλ) 

 Οη αιιαγέο πνπ πξνθάιεζαλ νη Αλαθαιύςεηο ζηελ Δπξώπε θαη ζε όινλ ηνλ θόζκν είλαη νη 

εμήο: 

 Σηελ Δπξψπε: 

 Τν θέληξν ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο κεηαηνπίζηεθε από ηε Μεζόγεην ζηνλ Αηιαληηθφ 

σθεαλφ θαη ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. 

 Τα λέα ιηκάληα ηεο εβίιιεο, ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηεο Ακβέξζαο απέθηεζαλ 

κεγαιύηεξε ζπνπδαηόηεηα από απηά ηεο Βελεηίαο θαη ηεο Γέλνβαο. 

 Η εηζαγσγή ρξπζνύ θαη αξγύξνπ δεκηνύξγεζε λέεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο 

(εκπνξηθέο θαη ηξαπεδηθέο). 

 Απμήζεθε ε θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο θαη ην λόκηζκα έγηλε ην κφλν αληαιιαθηηθφ 

κέζν θαη κέηξν ησλ εκπνξηθώλ αμηώλ. 
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 Με ηελ αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη ηηο λέεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο εκθαλίζηεθε κηα 

λέα θνηλσληθή ηάμε, ε αζηηθή (έκπνξνη, ηξαπεδίηεο, βηνηέρλεο). 

 Η γλσξηκία κε λένπο πνιηηηζκνύο θιφληζε ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ 

παξειζόληνο. 

 Αλαπηύρζεθαλ πνηθίινη επηζηεκνληθνί θιάδνη, όπσο ε γεσγξαθία, ε αζηξνλνκία, ε 

δσνινγία, ε βνηαληθή, ε εζλνινγία. 

 Σηηο λέεο ρψξεο: 

 Οη Δπξσπαίνη θαηαθηεηέο: 

 Καηέζηξεςαλ αξραίνπο (πξνθνινκβηαλνύο) πνιηηηζκνύο ησλ ρσξώλ πνπ 

αλαθάιπςαλ (Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή) 

 Δθκεηαιιεχηεθαλ εληαηηθά ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ησλ λέσλ ρσξώλ ζε 

βάξνο ησλ ηζαγελώλ. 

 Δπέβαιαλ ηελ αξρή ησλ άληζσλ (εκπνξηθώλ) αληαιιαγώλ. 

 Θεψξεζαλ ηνπο ιανχο ησλ λέσλ ρσξώλ σο θαηψηεξνπο θαη εθκεηαιιεχζηκνπο. 

 Η πνιηηηθή ησλ Δπξσπαίσλ δεκηνύξγεζε πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ θόζκν, όπσο ε 

δνπιεία, ε απνηθηνθξαηία, ε ππαλάπηπμε θαη ε θηψρεηα ησλ λέσλ ρσξώλ. 

 

Δξσηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 112, εξώηεζε 1. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εμεξεπλεηηθώλ ηαμηδηώλ ηνλ 15ν 

θαη 16ν αη.; 

2. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ησλ Αλαθαιύςεσλ ζηελ Δπξώπε θαη ζηηο λέεο ρώξεο; 

 

 

 

Βι. θαη «Η επνρή ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθώλ αλαθαιύςεσλ, 15νο-16νο αη.» 

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section1/ploia/home.htm 

[Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζην Π.Σ.Γ.] 
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