
Κεθάιαημ 7
I. Οη ακαθαηαηάλεηξ ζηε 

μεηαμεζαηςκηθή εονςπασθή θμηκςκία

1. Οη ακαθαιφρεηξ



Α. Τα θίκεηνα θαη μη πνμτπμζέζεηξ

Ι. Κίκεηνα:

1. Οηθμκμμηθά: εμπόνημ ζηεκ Ακαημιή (ανπηθά 
μέζς ημο δνόμμο ημο μεηαλημύ, ζηε ζοκέ-
πεηα μέζς ζαιάζζεξ)

2. Πμιηηηθά: θηιμδμλίεξ εγεμόκςκ

3. Θνεζθεοηηθά: δηάδμζε ημο πνηζηηακηζμμύ

4. Γπηζηεμμκηθά: ακάγθε γηα γκώζε εμπμνηθή 
μδηθή ανηενία μεηαλύ Κίκαξ θαη Γονώπεξ, 
πμο ακαπηύπζεθε γηα κα ζηενίλεη εμπμνηθά 
έκα θηκέδηθμ ελαγςγηθό αγαζό, ημ μεηάλη.



Α. Τα θίκεηνα θαη μη πνμτπμζέζεηξ

ΙΙ. Πνμτπμζέζεηξ: 

1. Γοθμιόηενα θαη αζθαιέζηενα ηαλίδηα πάνε:

α/ Σηεκ πολίδα

β/ Σημκ αζηνμιάβμ (= όνγακμ πνμζδημνηζμμύ 
ημο γεςγναθηθμύ πιάημοξ παναηενώκηαξ 
ηα άζηνα)

γ/ Σημοξ πμνημιάκμοξ ( = καοηηθμί πάνηεξ)

δ/ Σηεκ θαναβέια (= μεγάιμ, γνήγμνμ θαη 
αζθαιέξ θανάβη)

2. Ακηίιερε όηη ε γε είκαη ζηνμγγοιή



Πολίδα



Πολίδα



Αζηνμιάβμξ









Καναβέια



Τεηνάγςκε γε 



Σηνμγγοιή γε



Β. Τα ελενεοκεηηθά ηαλίδηα
1. Ο Πμνημγάιμξ Βάζθμ Νηε Γθάμα θηάκεη ζημ 

Κάιηθμοη ηεξ Ικδίαξ (1498) (πνμζπάζεηα Πμν-
ημγάιςκ κα ακαθαιύρμοκ δνόμμ πνμξ ηηξ Ικ-
δίεξ πιέμκηαξ γύνς από ηεκ Αθνηθή)

2. Ο γεκμοάηεξ Χνηζηόθμνμξ Κμιόμβμξ (οπμζηε-
νηδόμεκμξ από ηεκ Ιζπακία) ακαθαιύπηεη κεζηά 
θαη επεηνςηηθέξ πενημπέξ ηεξ θεκηνηθήξ Αμε-
νηθήξ (κμμίδμκηαξ όηη έπεη θηάζεη ζηηξ Ικδίεξ)

3. Ο Πμνημγάιμξ Φενδηκάκδμξ Μαγγειάκμξ θά-
κεη ημ γύνς ηεξ γεξ απμδεηθκύμκηαξ ηε ζθαηνη-
θόηεηά ηεξ (1519-1522)





Η πμνεία ημο Βάζθμ κηε Γθάμα



Κμιυμβμξ

Βηβιίμ ζει.110
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Μαγγειάκμξ





Σθαηνηθή γε



Γ. Η γέκκεζε εκυξ Νέμο Κυζμμο
Καηάθηεζε με ηε βία εδαθώκ ζηεκ Αμενηθή από 
Ιζπακμύξ θαη Πμνημγάιμοξ:
α/ Γλόκηςζε πνμθμιμμβηακώκ πμιηηηζμώκ θεκηνηθήξ 

θαη κόηηαξ Αμενηθήξ   (Βηβιίμ ζει. 111)
β/ Δεμημονγία Πμνημγαιηθήξ θαη Ιζπακηθήξ απμηθηα-

θήξ αοημθναημνίαξ (Σοκζήθε ηεξ Τμνκηεδίια
(1494): μμίναζμα κέςκ πςνώκ ζε Ιζπακία θαη 
Πμνημγαιία)

γ/ Δηεθδηθμύκ εδάθε ζηηξ κέεξ πώνεξ (από ηα ηέιε 
ημο 16μο αηώκα):
i. Αγγιία 
ii.Γαιιία  
iii. Οιιακδία

 ακηαγςκηζμόξ θαη ζογθνμύζεηξ
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Σοκζήθε Τμνκηεδίιαξ







Οη Πμνημγάιμη ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Οη  Ιζπακμί ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Οη  Ιζπακμί ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Οη  Ιζπακμί ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Οη  Ιζπακμί ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Οη  Ιζπακμί ζηηξ Νέεξ Χχνεξ



Δ. Η Γονχπε θαη μ Νέμξ Κυζμμξ

Ι. Αιιαγέξ ζηεκ Γονχπε:

1. Μεηαηόπηζε Γονςπασθήξ μηθμκμμίαξ από ηε 
Μεζόγεημ ζημκ Αηιακηηθό θαη ηε Βόνεηα 
Θάιαζζα

2. Νέα ζεμακηηθά ιημάκηα: α/ Σεβίιιε

β/Ληζαβόκα 

γ/ Αμβένζα

3. Νέεξ εμπμνηθέξ θαη ηναπεδηθέξ δναζηενηό-
ηεηεξ: εηζαγςγή πνοζμύ θαη  ανγύνμο (
κέα θμηκςκηθή ηάλε: αζηηθή)



Δ. Η Γονχπε θαη μ Νέμξ Κυζμμξ
Ι. Αιιαγέξ ζηεκ Γονχπε:

4. Ακαθάιορε κέςκ πμιηηηζμώκ  θιμκηζμόξ 
πνμθαηαιήρεςκ θαη αληώκ ημο πανειζόκημξ

5. Ακάπηολε επηζηεμμκηθώκ θιάδςκ: 

α/ γεςγναθία

β/ αζηνμκμμία

γ/ δςμιμγία

δ/ βμηακηθή

ε/ εζκμιμγία θ.α.



Δ. Η Γονχπε θαη μ Νέμξ Κυζμμξ

ΙΙ. Αιιαγέξ ζηηξ κέεξ πχνεξ:
Ανκεηηθέξ επηπηώζεηξ ακαθαιύρεςκ. Οη 
Γονςπαίμη:
α/ εθμεηαιιεύμκηαη ηηξ πιμοημπαναγςγηθέξ 

πεγέξ εηξ βάνμξ ηςκ ηζαγεκώκ
β/ ζεςνμύκ ημοξ ηζαγεκείξ οπμδεέζηενμοξ 

θαη εθμεηαιιεύζημμοξ  ηνίηεξ πώνεξ: 
i. δμοιεία
ii. απμηθημθναηία
iii. οπακάπηολε
iv. θηώπεηα



Μηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ μ άκζνςπμξ 21 (5’-10΄)


