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ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (οικονομία)  

                                                                  Αρχαία εποχή  

Οι προϊστορικοί Ιβήριοι και Celtiberians ήταν μερικές από τις πρώτες 

ομάδες που δημιούργησαν την Ισπανία. Οι Ιβήριοι ανέπτυξαν τη γεωργία 

και την εργασία μετάλλων. Το Celtiberians ήταν μια τάξη των Ιβήρων 

και των κελτικών μεταναστών. Η οικονομία του Celtiberians στράφηκε 

γύρω από τα βοοειδή αυξάνοντας, όπως άλλες κελτικές κοινωνίες.  

Παλαιότερη πόλη της Ευρώπης, Cαdiz, άρχισε ως αποτέλεσμα του 

αρχαίου εμπορίου μετάλλων. Η πόλη Tartessos είχε έναν εντυπωσιακό 

πλούτο των τοπικών μετάλλων και έκανε εμπόριο με Βρετανικά νησιά 

για κασσίτερο. Phoenicians εβλέίδε Tartessos ως πολύτιμο εμπορικό 

εταίρο και, περίπου 1100 Π.Χ., ίδρυσε την πόλη τους εδώ κοντά, Cαdiz.  

Carthaginians και Έλληνες επίσης έκαναν  εμπόριο με την Ισπανία και 

καθιέρωσαν  τις αποικίες τους στην ακτή. Πλούτος και η πρόσβαση της 

Ισπανίας ο ορυκτός στα βρετανικά μέταλλα το έκαναν μια σημαντική 

πηγή πρώτης ύλης κατά τη διάρκεια των νεαρών ηλικιών μετάλλων.  

Oι Ρωμαίοι ανέλαβαν την Ισπανία μετά από τον Δεύτερο πόλεμο. 

Ενσωμάτωσαν τον τοπικό πληθυσμό και μετέτρεψαν το γεωργικό 

σύστημα σε ένα σύστημα των μεγάλων φυτειών, γνωστός όπως 

latifundos. Η Ισπανία έγινε μια σημαντική πηγή τροφίμων, garum, μαλλί, 

ελαιόλαδου, κρασιού, χρυσού, ασημιού, και χαλκού για τη Ρώμη.  

Μέσες ηλικίες 

Ενώ ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης περιήλθε στη  Σκοτεινή ηλικία μετά 

την πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Ισπανία διατήρησε την 

οικονομία της. Κατ' αρχάς, Visigoths ανέλαβε εν τη απουσία των 

ρωμαϊκών διοικητών και καθιερώθηκε ως αριστοκρατία. Αργότερα, 

Δένει Ισπανία και αντικατεστημένος το Visigoths ως κυβερνήτες, αλλά, 

εκτός από τις αλλαγές στην ηγεσία και τη θρησκεία, Η ισπανική κοινωνία 

και η οικονομία της δεν αντιμετώπισαν καμία ριζική αλλαγή. Ο 

μαυριτανικός κανόνας επέτυχε το ύψος του Χαλιφάτο Cσrdoba όπου 

μαθαίνοντας, producitivity, και αύξηση συνεχιζόμενη. Το χαλιφάτο 

Cσrdoba κατέρρευσε και η Ισπανία έσπασε τελικά χώρια σε πολλά 

διαφορετικά βασίλεια, ή Taifas.  

Οι χριστιανικοί ηγέτες άρχισαν  πίσω το έδαφος να  δένουν τους  

Reconquista. Η Καστίλλη, ένας από τα ισχυρότερα βασίλεια, καθιέρωσε 

ένα εμπορικό ναυτικό που συναγωνίστηκε αυτό, την  Χανσεατική ένωση. 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Garum
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Visigoths
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Taifas


Οι λόγοι για αυτήν την κατάσταση εμφανίζονται να ριζοβολούνται και 

στη δομή της οικονομίας και στην τοποθέτηση των καστιλιάνων. Οι 

περιοριστικές εταιρίες ρύθμισαν πολύ όλες τις πτυχές της οικονομία-

παραγωγής, εμπόριο, και ακόμη και μεταφορά. Ο ισχυρότερος αυτών των 

εταιριών, mesta, έλεγξε την παραγωγή του μαλλιού, Η Καστίλλη εξάγει 

προϊστάμενος. Ίσως ένα μεγαλύτερο εμπόδιο για την οικονομική 

ανάπτυξη ήταν ότι η εμπορική δραστηριότητα απόλαυσε λίγη κοινωνική 

εκτίμηση. Οι ευγενείς εβλέίδαν την επιχείρηση όπως κάτω από το 

σταθμό τους και άντλησαν τα εισοδήματα και το γόητρό τους από το 

landownership. Επιτυχείς επιχειρηματίες αστών, ποιος επεδίωξε στην 

ασήμαντη αριστοκρατία, επενδυμένος στο έδαφος παρά σε άλλους τομείς 

της οικονομίας λόγω της κοινωνικής θέσης συνδέθηκε με την ιδιοκτησία 

του εδάφους. Αυτή η τοποθέτηση στέρησε την οικονομία από τις 

αναγκαίες επενδύσεις και προκάλεσε τη στασιμότητα παρά την αύξηση.  

Ένωση και εξερεύνηση  

Η κατάκτηση Γρανάδα επέτρεψε Καθολικοί μονάρχες για να εκτρέψει 

την προσοχή τους στην εξερεύνηση, αν και Χριστόφορος 

Κολόμβος"ταξίδι του s πρώτος μέσα 1492 χρηματοδοτήθηκε από τους 

ξένους τραπεζίτες. 1493, Παπάς Αλέξανδρος VI (Θ*Ροδρηγο Borgia, 

ένας Καταλανός) τυπικά ενέκρινε το τμήμα του ανεξερεύνητου κόσμου 

μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Συνθήκη tordesillas, την ποια 

Ισπανία και Πορτογαλία υπέγραψε ένα έτος αργότερα, κίνησε τη γραμμή 

τμήματος δυτικά και επέτρεψε στην Πορτογαλία στην αξίωση Βραζιλία.  

Το 1493, όταν ο Columbus έφερε 1.500 αποίκους με το δεύτερο ταξίδι 

του, ένας βασιλικός διοικητής ήταν διορισμένος ήδη για τις Ινδίες. Το 

Συμβούλιο των Ινδιών (Consejo de Indias), καθιερωμένος μέσα 1524 

ενεργημένος ως συμβουλευτική επιτροπή στην κορώνα στις αποικιακές 

υποθέσεις, και η Βουλή του εμπορίου (Casa de Contratacion) ρυθμισμένο 

εμπόριο με τις αποικίες. Οι πρόσφατα καθιερωμένες αποικίες δεν ήταν τα 

ισπανικά αλλά καστιλιάνος. Αντιμετωπίστηκαν ως προσαρτήματα της 

Καστίλλης, και το Aragonese απαγορεύθηκε από να κάνει εμπόριο ή να 

εγκαταστήσει εκεί.  

Οι νέες ανακαλύψεις και οι κατακτήσεις ήρθαν στη γρήγορη διαδοχή. 

Βασθο Nunez δε Balboa έφθασε στον Ειρηνικό μέσα 1513, και οι 

επιζώντες Φερδηνανδ Magellan η "αποστολή του s ολοκλήρωσε τον 

περίπλου της σφαίρας μέσα 1522. 1519 το conquistador Hernando cortes 

κατάκτησε Αζτέκοι Μεξικό με μια χούφτα των οπαδών, και μεταξύ 1531 

και 1533 Θ*Φρανθησθο Pizarro νίκησε την αυτοκρατορία Incas και 

καθιερωμένη ισπανική εξουσία Περού.  

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Consejo_de_Indias
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Casa_de_Contratacion
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Vasco_Nunez_de_Balboa
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Hernando_Cortes
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Aztecs
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Incas


 

Πτώση  

Ο δέκατος-έκτος αιώνας για την Ισπανία ήταν καταστροφικός για τον 

πλούτο της. Οι στρατιωτικές δαπάνες δεν υποκίνησαν την εσωτερική 

παραγωγή. Ο Ισπανός αυτοκράτορας, για να διατηρήσει τις δυνάμεις του 

αυτοκράτορα στη Γερμανία, στις Κάτω χώρες και την Ιταλία, τα σκάφη 

εν πλω, και για να ικανοποιήσει την καταναλωτική ζήτηση 

χρησιμοποίησε πλάκες χρυσού και αργύρου. Παρόλ’ αυτά ο μεγάλος 

όγκος μετάλλων από την Αμερική, οδήγησαν σε πληθωρισμό, ο οποίος 

επηρέασε αρνητικά τις πιο φτωχές μερίδες του πληθυσμού, λόγω του ότι 

τα αγαθά ήταν υπερακριβά. Αυτό επίσης εμπόδιζε τις εξαγωγές, καθώς 

ακριβά προϊόντα δεν ζητούνταν από το διεθνές εμπόριο.  

Η εσωτερική παραγωγή φορολογήθηκε βαριά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί 

η αξία των παραγόμενων προϊόντων . Η πώληση των τίτλων στους 

επιχειρηματίες που αγόραζαν την άνοδο τους στην κοινωνική σκάλα, οι 

οποίοι αποσύρονταν από τον παραγωγικό τομέα, απέδιδε επιπλέον 

χρήματα. Πιθανό κέρδος από την πώληση της ιδιοκτησίας που 

χρησιμεύεται ως ένα κίνητρο για τις περαιτέρω κατασχέσεις από 

Conversos και Moriscos.  

Η προφανής ευημερία της Ισπανίας στο δέκατο έκτο αιώνα δεν 

βασίστηκε στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη. Δεδομένου ότι ο 

ανεφοδιασμός ράβδου του μειώθηκε στο δέκατο έβδομο αιώνα, Η 

Ισπανία δεν ήταν ούτε ικανή να συναντήσει το κόστος των στρατιωτικών 

υποχρεώσεών της ούτε να πληρώσει για τις εισαγωγές των 

κατασκευασμένων εμπορευμάτων που δεν θα μπορούσαν να παραχθούν 

αποτελεσματικά στο σπίτι. Η γενική επίδραση της πανούκλας και της 

αποδημίας μείωσε τον πληθυσμό της Ισπανίας από 8 εκατομμύρια στις 

αρχές του δέκατου έκτου αιώνα σε 7 εκατομμύρια μέχρι το μέσος-δέκατο 

έβδομο αιώνα. Το έδαφος λήφθηκε από την παραγωγή ελλείψει της 

εργασίας και του κινήτρου για να το αναπτύξει, και Ισπανία, αν και 

κυρίως αγροτικός, εξαρτημένος από τις εισαγωγές των τροφίμων.  

 

 

 

 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/Conversos
http://wikipedia.qwika.com/en2el/Moriscos


Μεταρρυθμίσεις μπέρμπον  

Η οικονομική ανάκαμψη ήταν αξιοπρόσεχτη, και η κυβερνητική 

αποδοτικότητα βελτιώθηκε πολύ στα πιό υψηλά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια της βασιλείας του Χάρλες ΙΙΙ  Οι μεταρρυθμίσεις μπέρμπον, 

εντούτοις, οδηγημένος σε καμία βασική αλλαγή στο σχέδιο της 

εκμετάλλευσης ιδιοκτησίας. Ούτε η μεταρρύθμιση εδάφους ούτε η 

αυξανόμενη χρήση εδάφους δεν εμφανίστηκε. Η στοιχειώδης φύση της 

συνείδησης κατηγορίας αστών στην Ισπανία εμπόδισε τη δημιουργία 

μιας μετακίνησης μεσαίων τάξεων. Μερικές ολοκληρώσεις έγιναν, 

δεδομένου ότι η εμφάνιση των μπέρμπον δημιούργησε μια μόδα για όλα 

τα γαλλικά πράγματα που είχαν μια τάση  να αλλάζουν. Στην περίπτωση 

φιλελεύθερων φιλοσόφων συμπεριλαμβανομένου του Καμπομάνες, οι 

διάφορες ομάδες γνωστές ως "πατριωτικές κοινωνίεσ" ή "οικονομικές 

κοινωνίεσ" διαμορφώθηκαν για να προωθήσουν την οικονομική 

ανάπτυξη, νέες πρόοδοι στις επιστήμες, και φιλοσοφία Διαφωτισμού. 

Εντούτοις, παρά την ανάπτυξη μιας εθνικής γραφειοκρατίας στη 

Μαδρίτη, τα κυβερνητικά προγράμματα βυθίστηκαν λόγω του λήθαργος 

των διοικητών σε χαμηλότερα επίπεδα και λόγω ενός αγροτικού 

πληθυσμού υποβάθρου. Το κίνημα μεταρρύθμισης δεν θα μπορούσε να 

στηριχτεί χωρίς την προστασία Charles ΙΙΙ, και δεν του επέζησε.  

 

 

Napoleon  και η επανάσταση  

Οι αμερικανικές αποικίες της Ισπανίας εκμεταλλεύθηκαν το 

μεταπολεμικό χάος για να πιστοποιήσουν την ανεξαρτησία τους, και οι 

περισσότερες καθιερωμένες δημοκρατικές κυβερνήσεις. Από 1825 μόνο 

Κούβα και Πουέρτο Ρίκο παραμένοντας κάτω από την ισπανική σημαία 

στο νέο κόσμο. Όταν Θ*Φερδηνανδ VII αποκαταστάθηκε στο θρόνο στη 

Μαδρίτη, χρησιμοποίησε τον πλούτο και το εργατικό δυναμικό σε μια 

μάταια προσπάθεια να επαναβεβαιωθεί ο έλεγχος των αποικιών. Η 

κίνηση ήταν μη δημοφιλής μεταξύ των φιλελεύθερων ανώτερων 

υπαλλήλων που διορίστηκαν στους αμερικανικούς πολέμους.  

 

 

 



 

 

Φιλελεύθερη μεταρρύθμιση  

Τα μέτρια οικονομικά κέρδη έγιναν κατά τη διάρκεια της διοίκησης του 

στρατηγού Leopoldo O'Donnell, ένας συνήγορος των πολιτικών 

ελεύθερης οικονομίας, ποιος ήρθε στην εξουσία το 1856 μέσω ενός 

πολιτικού μανιφέστου. Τα O'Donnell είχαν ενθαρρύνει τους ξένους 

επενδυτές για να παρέχουν στην Ισπανία ένα σύστημα σιδηροδρόμου, και 

είχε υποστηρίξει επίσης την υπερπόντια επέκταση της Ισπανίας, ιδιαίτερα 

στην Αφρική. Λίγη οικονομική ανάπτυξη υποκινήθηκε, εντούτοις, εκτός 

από στην Καταλωνία και τη βασκική περιοχή, και οι δύο των οποίων 

κατείχε ήδη μια βιομηχανική βάση. Οι υποσχέσεις για τη μεταρρύθμιση 

εδάφους ήταν σπασμένες.  

 

 

Primo de Rivera  

Μιά φορά στη δύναμη, Μηγuελ Primo δε Rivera το διαλυμένο 

Κοινοβούλιο και κυβερνημένος μέσω των διευθύνσεων και της 

ενίσχυσης των στρατιωτικών έως το 1930. Το καθεστώς του υποστήριξε 

τα δημόσια έργα για να συγκρατήσει την ανεργία. Ο έλεγχος 

προστατευτισμού και κράτους της οικονομίας οδήγησε σε μια προσωρινή 

οικονομική ανάκαμψη. Ένας καλύτερα οδηγημένος και καλύτερος 

παρεχόμενος στρατός έφερε τον αφρικανικό πόλεμο σε ένα επιτυχές 

συμπέρασμα το 1926.  

Η ορμητική οικονομική πτώση το 1930 περιέκοψε την υποστήριξη για 

την κυβέρνηση από τις ομάδες ειδικός-ενδιαφέροντος. Για επτά έτη, 

Primo de Rivera παρέμεινε άτομο στην πλάτη αλόγου. Δεν καθιέρωσε 

κανένα νέο σύστημα για να αντικαταστήσει την κοινοβουλευτική 

κυβέρνηση. Κριτική από τους ακαδημαϊκούς που τοποθετείται. Οι 

τραπεζίτες εξέφρασαν την απογοήτευση στα κρατικά δάνεια που η 

κυβέρνησή του είχε προσπαθήσει να επιπλεύσει. Μια προσπάθεια να 

μεταρρυθμιστεί το σύστημα προώθησης του κόστισε την υποστήριξη του 

στρατού. Αυτή η απώλεια υποστήριξης στρατού τον ανάγκασε για να 

χάσει την υποστήριξη του βασιλιά. Primo de Rivera παραιτήθηκε και 

πέθανε σύντομα κατόπιν της εξορίας του.  



 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

   Προς τις Ινδίες 

Οι  Πορτογάλοι και οι Ισπανοί ακολούθησαν εντελώς διαφορετικές 

κατευθύνσεις για να φτάσουν στην ανατολική Ασία. 

Οι στόχοι τον Ερρίκου τον Θαλασσοπόρου 

Ήθελε να μάθει ποιες χώρες υπήρχαν πέρα από τα Κανάρια νησιά και 

από το ακρωτήριο Μπαγιατόρ, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή κανένας 

άνθρωπος ούτε διάβασε ούτε άκουσε ποια χώρα βρισκόταν μετά από 

αυτό το ακρωτήριο ... 

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι αν σ' αυτές τις χώρες βρίσκονταν χριστιανικοί 

πληθυσμοί ή κάποια λιμάνια που μπορούσαν να τα πλησιάσουν χωρίς 

κίνδυνο, θα είχαν τη δυνατότητα να φέρουν στο βασίλειο πολλά και 

φθηνά προϊόντα, γιατί ασφαλώς δε θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι σ' αυτές 

τις ακτές που θα ασχολούνταν με το εμπόριο ...Ο τρίτος λόγος ήταν ότι 

θα έστελλε τους άνδρες του με σκοπό να πληροφορηθεί μέχρι πού 

έφθανε η δύναμη των απίστων. Ο τέταρτος λόγος υπήρξε ο εξής: θα 

ήθελε να μάθει αν σ' εκείνες τις περιοχές υπήρχαν μερικοί ηγεμόνες 

χριστιανοί αρκετά ισχυροί για να τον βοηθήσουν εναντίον των απίστων.  

Ο πέμπτος λόγος ήταν η μεγάλη του επιθυμία να συντελέσει στην 

ενίσχυση της χριστιανικής πίστης και να οδηγήσει στο χριστιανισμό όλες 

τις ψυχές που ήθελαν να σωθούν.  

Comes Eanes de Azurara, Χρονικά της Γουϊνέας, 1543. 



 

Άποψη του λιμανιού της Λισαβόνας, απ' όπου ξεκινούσαν τα μεγάλα 

εξερευνητικά ταξίδια των Πορτογάλων. Γκραβούρα τον Θεοδώρου de 

Bry, 1562. Παρίσι, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. 

Οι πορτογάλοι θαλασσοπόροι οργάνωσαν, με τη χρηματοδότηση του 

πρίγκιπα Ερρίκου του θαλασσοπόρου (1394-1460), εξερευνητικά ταξίδια 

για την ανακάλυψη του θαλάσσιου δρόμου προς τις Ινδίες, παραπλέοντας 

την Αφρική. Οι αλλεπάλληλες επιτυχείς εξερευνητικές αποστολές 

συνεχίστηκαν από το Βαρθολομαίο Ντιάζ (1450-1500), ο οποίος έφτασε 

στο ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας το 1487. Λίγο αργότερα, το 1498, ο 

Βάσκο ντα Γκάμα (1469-1524) προχώρησε ακόμα περισσότερο, μέχρι το 

Κάλικουτ των Ινδιών. Έτσι, όταν το Σεπτέμβριο του 1499 επέστρεψε στη 

Λισαβόνα με τα αμπάρια του γεμάτα μπαχαρικά, ο νέος εμπορικός 

δρόμος προς τις Ινδίες ήταν μια πραγματικότητα.  

Την ίδια εποχή (1500) ένας άλλος Πορτογάλος, Ο Αλβαρέξ Καμπράλ 

(περ. 1460-1526), πλέοντας προς τις Ινδίες, παρασύρθηκε από τα κύματα 

μέχρι τη Βραζιλία, την οποία κατέλαβε στο όνομα του βασιλιά του. 

Προς την Αμερική, μια νέα ήπειρο 

Αντίθετα με τους Πορτογάλους, ο Χριστόφορος Κολόμβος (1451-1506), 

γενουάτης θαλασσοπόρος στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας, 

πεπεισμένος για τη σφαιρικότητα της γης, ακολούθησε δυτική 



κατεύθυνση στα ταξίδια του (1492-1504) προς την ανατολική Ασία. 

Έτσι, όταν αποβιβάστηκε στο Σαν Σαλβαδόρ (1492) πίστεψε πως είχε 

φτάσει στις Ινδίες, πεποίθηση που διατήρησε και μετά την ανακάλυψη 

και άλλων περιοχών της κεντρικής Αμερικής κατά τα επόμενα ταξίδια 

του. 

Σύντομα, όμως, στα 1507, ο φλωρεντινός Αμέρικο Βεσπούτσι (1454-

1512), θαλασσοπόρος στην υπηρεσία του βασιλιά της Πορτογαλίας, 

διαπίστωσε ότι οι περιοχές που είχε ανακαλύψει ο Κολόμβος δεν ανήκαν 

στην Ασία αλλά σε μια νέα ήπειρο, την οποία μάλιστα προσπάθησε να 

χαρτογραφήσει. Η νέα ήπειρος πήρε αργότερα το όνομά του. 

Ο πρώτος περίπλους της γης 

Οι Ισπανοί, θέλοντας να μην αφήσουν το εμπορικό μονοπώλιο με την 

Ανατολή στα χέρια των Πορτογάλων, αναζητούσαν ένα συντομότερο 

δρόμο προς την Ασία. Το σχέδιο αυτό ανέλαβε να πραγματοποιήσει ένας 

Πορτογάλος στην υπηρεσία της Ισπανίας, ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

(1480-1521), ταξιδεύοντας δυτικά και παρακάμπτοντας τη Νότια 

Αμερική. Με το ταξίδι αυτό, που διήρκεσε δυόμισι χρόνια (1519-1522), 

αποδείχθηκε ότι η γη είναι σφαιρική. 

 

Οι ιθαγενείς τον Σαν Σαλβαδόρ (Αγίου Σωτήρα) υποδέχονται τον 

Κολόμβο και τους Ισπανούς. Γκραβούρα του Θεοδώρου de Bry, 1602. 

Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη. 

 

 



 Η κατάκτηση του Νέου Κόσμου και οι αποικιακές αυτοκρατορίες 

Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι μοιράστηκαν μεταξύ τους, με τη Συνθήκη 

της Τορντεζίλα (1494) τις περιοχές που ανακάλυψαν και επιδόθηκαν 

στην εκμετάλλευσή τους. 

 

Τλάλοκ, ο θεός της βροχής των Αζτέκων. Φλωρεντία, Εθνική 

Βιβλιοθήκη. 

 

Ο Κορτές (Fernando Cortez, 1485-1547 ), ένας από τους Ισπανούς 

κατακτητές (conqistadores), εισέρχεται θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα 



των Αζτέκων Τλαξκάλα (Μεξικό). Έργο του Alvarez Solis. Μαδρίτη, 

Μουσείο της Αμερικής. 

Οι πρώτες χώρες που ανακαλύφθηκαν μετατράπηκαν σύντομα σε 

αποικίες των Ευρωπαίων. Η κατάληψη των νέων χωρών συνοδεύτηκε 

από σφαγές των τοπικών πληθυσμών, λεηλασίες και καταστροφές. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των Ισπανών, οι οποίοι 

μεταχειρίστηκαν απάνθρωπες μεθόδους στις χώρες της κεντρικής και 

νότιας Αμερικής εξαφανίζοντας έτσι τους λεγόμενους προκολομβιανούς 

πολιτισμούς. 

 

Εμπορικός σταθμός των Πορτογάλων στην Καλκούτα. Μαδρίτη, Εθνική 

Βιβλιοθήκη 

Και με τη βούλα του πάπα 

Το 1493 ο πάπας Αλέξανδρος VI με βούλα του πρότεινε τη διανομή του 

κόσμου μεταξύ Πορτογάλων και Ισπανών. Στους τελευταίους θα 

παραχωρούνταν τα δικαιώματα σε όλες τις ανακαλύψεις που βρίσκονταν 

600 περίπου χιλιόμετρα δυτικά των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου. 

Οι Πορτογάλοι διαφώνησαν και ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις 

υπογράφηκε το 1494 η Συνθήκη της Τορντεζίλας που μετέθετε τα όρια 

κυριαρχίας τους 1500 χιλιόμετρα δυτικότερα της αρχικής γραμμής, 47° 

δυτικά του μεσημβρινού. Έτσι ο κόσμος μοιράστηκε προτού καν 

ανακαλυφθεί.  

Μια φωνή διαμαρτυρίας για την τύχη των ιθαγενών 

Οι Ισπανοί βρέθηκαν ανάμεσα στους Ινδιάνους όπως οι λύκοι, οι τίγρεις 

και τα αιμοβόρα λιοντάρια πεινασμένα για πολλές μέρες. Εδώ και 



σαράντα χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από να τους κάνουν κομμάτια, 

να τους τουφεκίζουν, να τους βασανίζουν και να τους εξοντώνουν με 

τόση ωμότητα, ώστε το νησί Κούβα είναι σήμερα ερημωμένο από 

κατοίκους... 

Αν οι χριστιανοί έχουν καταστρέψει τόσες και τόσες ψυχές, το έκαναν με 

μοναδικό σκοπό να αποκτήσουν χρυσάφι και να πλουτίσουν όσο το 

δυνατό γρηγορότερα.  

Απόσπασμα από την αναφορά του Επισκόπου Βαρθολομαίου Λας Κάζας 
προς το βασιλιά της Ισπανίας. 

  

Οι Πορτογάλοι, χρησιμοποιώντας το στόλο και το πυροβολικό τους, 

ίδρυσαν μια σειρά οχυρωμένων εμπορικών σταθμών από τις ακτές της 

Αφρικής και τον Περσικό Κόλπο μέχρι την Ιαπωνία, για να επιβάλουν το 

εμπόριο τους στον Ινδικό. Έτσι δημιουργήθηκε μια εκτεταμένη αλλά 

εύθραυστη αποικιακή αυτοκρατορία που εφοδίαζε την Ευρώπη με 

μπαχαρικά και πολύτιμα μέταλλα. Έστρεψαν, επίσης, το ενδιαφέρον τους 

οι Πορτογάλοι και προς τη Βραζιλία, όπου ανέπτυξαν φυτείες τσαγιού, 

κακάου και ζάχαρης, Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εργατικών 

χεριών για τις μεγάλες φυτείες εγκαινίασαν το εμπόριο μαύρων από την 

Αφρική. 

Αντίθετα, οι Ισπανοί δημιούργησαν μια ηπειρωτική αυτοκρατορία, 

ιδιαίτερα προσοδοφόρα, που εκτεινόταν από το Μπουένος Άιρες ως την 

Καλιφόρνια. Χωρίς να παραμελήσει την ανάπτυξη φυτειών (κακάο, 

ζαχαροκάλαμο, ρύζι, καπνός, αμπέλια), η ισπανική διοίκηση ευνοούσε 

ιδιαίτερα την ανακάλυψη και την εκμετάλλευση ορυχείων μετάλλου. Ο 

άργυρος αποτελούσε το κυριότερο είδος που μεταφερόταν από τις 

αποικίες στη μητρόπολη. 

Η κυριαρχία όμως των Ισπανών και των Πορτογάλων δεν επρόκειτο να 

διαρκέσει για πολύ. Όταν, σύντομα, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί 

θα διεκδικήσουν μερίδιο από το νέο κόσμο, η Ευρώπη θα εισέλθει στη 

φάση του αποικιακού ανταγωνισμού και η σύγκρουση θα είναι 

αναπόφευκτη. 



 

Πορτογαλικές και ισπανικές αποικίες. Συνθήκη της Τορντεζίλα. 

Η Ευρώπη μετά τις Ανακαλύψεις 

Οικονομικές μεταβολές 

Μια σημαντική συνέπεια των γεωγραφικών ανακαλύψεων ήταν ότι το 

κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίστηκε από τη Μεσόγειο στον 

Ατλαντικό Ωκεανό και τη Βόρεια θάλασσα. Τα λιμάνια της Σεβίλλης, της 

Λισαβόνας και της Αμβέρσας απέκτησαν μεγαλύτερη οικονομική 

δραστηριότητα από εκείνα της Βενετίας και της Γένουας. Με την εξέλιξη 

αυτή η δυτική και η βόρεια Ευρώπη έγιναν πια το κέντρο των διεθνών 

εξελίξεων. 

Το ασήμι και το χρυσάφι που έφταναν στην Ευρώπη αύξησαν την 

κυκλοφορία του χρήματος και κατέστησαν το νόμισμα αποκλειστικό 

ανταλλακτικό μέσο και μέτρο όλων των αξιών, Τα κεφάλαια που 

συσσωρεύονταν από το εμπόριο άρχισαν να επενδύονται σε διάφορες 

εμπορικές, τραπεζικές, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 

Έτσι τέθηκαν οι βάσεις του κεφαλαιοκρατικού συστήματος στην 

Ευρώπη, ενώ η φεουδαρχική δομή της οικονομίας άρχισε να κλονίζεται. 



Η βιοτεχνία παρουσίασε σημαντική πρόοδο στους τομείς της 

υφαντουργίας, της μεταξουργίας και της τυπογραφίας. Στην πρόοδο αυτή 

συνέβαλε αποφασιστικά και ο σταδιακός παραγκωνισμός των 

μεσαιωνικών οικονομικών θεσμών, όπως ήταν οι συντεχνίες, που 

επέβαλλαν περιορισμούς στην ελεύθερη δραστηριότητα του ατόμου. 

Παρά την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου, η γεωργία 

εξακολουθούσε να αποτελεί το θεμέλιο της οικονομίας. Η γεωργική 

παραγωγή εμπλουτιζόταν σταδιακά με την καλλιέργεια αποικιακών 

προϊόντων, άγνωστων μέχρι τώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Όμως η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων στην 

Ευρώπη προκάλεσε πτώση της τιμής τους, ενώ, αντίθετα, για τους ίδιους 

λόγους οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις κατά   

300 % με 400 % στα τέλη του 16ου αιώνα. 

 


