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 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΛΟΜΒΟΣ
 Ο Χριστόφορος Κολόμβος ήταν Ιταλοπορτογάλος θαλασσοπόρος και 

χαρτογράφος που έγινε διάσημος επειδή ανακάλυψε την Αμερική το 1492. Οι 
ιστορικοί θεωρούν ιστορικό ορόσημο το γεγονός της άφιξής του στην 
Αμερική το 1492 και αποκαλούν την περίοδο πριν από αυτό προκολομβιανή. 
Παρότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις προκολομβιανών επαφών μεταξύ της 
Αμερικής με τις άλλες ηπείρους, ο Κολόμβος πιστώνεται με την ανακάλυψη 
της Αμερικής, καθώς το ταξίδι του σηματοδότησε την έναρξη του αποικισμού 
της Νέας Γης, όπως αποκαλούνταν εναλλακτικά η αμερικανική ήπειρος.

 Πραγματοποίησε τέσσερα ταξίδια σε αμερικανικά εδάφη. Το πρώτο του 
ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου του 1492 από το λιμάνι «Πάλος ντε λα Φροντέρα» 
και έφτασε στο «Γουαναχάνι»  (στις σημερινές Μπαχάμες) στις 12 Οκτωβρίου 
1492 φτάσανε στη ξηρα. Μαζί με το πλήρωμα του έφυγαν από την 
Ισπανία και με 3 πλοία, το Νίνια, την Πίντα και τη Σάντα Μαρία. Ο 
ναύτης που πρωτοείδε την Νέα Γη λεγόταν Rodrigo de Triana. Το 
κράτος Κολομβία στη Ν. Αμερική και ο αστεροειδής 327 Κολομβία, που 
ανακαλύφθηκε το 1892, πήραν το όνομά τους από αυτόν τον διάσημο 
θαλασσοπόρο.





 Το ταξίδι συνεχίστηκε για μήνες, πηγαίνοντας από νησί σε νησί 
της Καραϊβικής αναζητώντας «μαργαριτάρια, πολύτιμους λίθους, 
χρυσό, ασήμι, μπαχαρικά και άλλα εμπορεύματα» που μάταια είχε 
υποσχεθεί στους Ισπανούς προστάτες του. Τον Ιανουάριο του 1493 
άφησε περίπου 40 άνδρες στον οικισμό Ισπανιόλα που είχε ιδρύσει 
στην σημερινή Αϊτή και αναχώρησε για την Ισπανία με το Νίνια και 
την Πίντα.

https://www.geografikoi.gr/caribbean/


 Κατά το ταξίδι του κρατούσε ένα ημερολόγιο με όλες τις 
λεπτομέρειες! Από την άγρια φύση που συνάντησε, τον καιρό, τις 
διαθέσεις του πληρώματος αλλά το πιο σημαντικό ήταν οι  
εντυπώσεις από τις πρώτες επαφές με τους αυτόχθονες και τα 
σχέδια του για την υποδούλωση τους.

 Περίπου έξι μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 1493, ο 
Κολόμβος επέστρεψε στην Αμερική. Μετά λύπης του είδε την 
Ισπανιόλα κατεστραμμένη και άφησε τους αδελφούς του 
Bartolomeo και Diego στο πόδι του για ανοικοδόμηση, μαζί με 
μέρος του πληρώματος και εκατοντάδες αυτόχθονες σκλάβους.

 Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς τα δυτικά για να συνεχίσει την 
άκαρδη αναζήτηση για χρυσό και άλλα αγαθά. Η ομάδα του 
περιλάμβανε τώρα μεγάλο αριθμό αυτόχθονων που είχαν 
υποδουλώσει οι Ευρωπαίοι. Αντί του υλικού πλούτου που είχε 
υποσχεθεί στους Ισπανούς μονάρχες, έστειλε περίπου 500 
σκλάβους στη βασίλισσα Ισαβέλλα, γεγονός που δεν της άρεσε 
καθόλου καθώς πίστευε ότι είναι πλέον Ισπανοί υπήκοοι και τους 
επέστρεψε πίσω.



ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 Η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ξεκινά με την 

εγκατάσταση Ιθαγενών πληθυσμών στην Αμερική, χιλιάδες χρόνια πριν 
εμφανιστούν για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι στην ήπειρο (η προκολομβιανή 
εποχή όπως αναφέρθηκε και πριν). 

 Το 1607, ιδρύθηκε η πρώτη αποικία των Άγγλων στο Τζέιμσταουν της Βιρτζίνια. 
Οι αμερικανικές αποικίες ήταν κυρίως εδάφη της Αγγλίας. Άνθρωποι από την 
Γαλλία την Ισπανία αλλά και την Ολλανδία επίσης κατοίκησαν την περιοχή. Κατά 
την διάρκεια της ανάπτυξης των αποικιών, πολλοί ιθαγενείς πέθαναν από 
αρρώστιες ή έχασαν την ιδιοκτησία τους.

 Έως το 1773 είχαν ιδρυθεί 13 αποικίες. Το 1775 στο Λέξινγκτον και το Κόνκορντ
 ξεκίνησε ένας πόλεμος μεταξύ των αποικιών και της Αγγλίας που έμεινε 
γνωστός ως ο Αμερικανικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Αυτός ο πόλεμος 
ξέσπασε επειδή οι Αμερικάνοι άποικοι δεν είχαν ίση αντιμετώπιση με τους 
Άγγλους. Στις 4 Ιουλίου του 1776, άνδρες από τις 13 πολιτείες σύναψαν την 
συνθήκη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ένα ηγετικό πρόσωπο στην διαμάχη 
αυτή ήταν ο Τζορτζ Ουάσινγκτον.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84_(%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%83%CE%B1%CF%8A%CF%81)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD


ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟΥ 
ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

 Τον Μάιο του 1498, ο Κολόμβος έπλευσε δυτικά στον 
Ατλαντικό για τρίτη φορά και τα πράγματα δεν πήγαν τόσο 
καλά! Αφότου επισκέφτηκε το Τρινιντάντ και την ηπειρωτική 
χώρα της Νότιας Αμερικής, επέστρεψε στον εξαθλιωμένο πλέον 
οικισμό Ισπανιόλα, όπου οι άποικοι είχαν πραγματοποιήσει μια 
αιματηρή εξέγερση ενάντια στους αδελφούς Κολόμβου. Οι 
συνθήκες ήταν τόσο κακές που οι ισπανικές αρχές έπρεπε να 
στείλουν έναν νέο κυβερνήτη για να αναλάβει. Ο Κολόμβος 
συλλαμβάνεται και επιστρέφει στην Ισπανία αλυσοδμένος.



Τέλος εργασίας ευχαριστώ για την 
προσοχή σας<3

 Πηγες: 
https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%

 https://www.geografikoi.gr/christopher-colombus/

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8
1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%
89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE
%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE
%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%
84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%
BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82

https://www.google.com/search?q=%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%25
https://www.geografikoi.gr/christopher-colombus/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%82
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