
ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Τι οδήγηςε τουσ Ευρωπαίουσ ςτισ ανακαλφψεισ νζων δρόμων ή και χωρϊν; 

 

1.Η εικόνα που είχαν ςχθματίςει για τα πλοφτθ 

τθσ  Άπω  Ανατολισ που ενιςχφκθκαν και από 

τισ περιγραφζσ των εξερευνθτϊν όπωσ ο 

Μάρκο Πόλο. 

2. Το γεγονόσ ότι οι Οκωμανικζσ κατακτιςεισ 

είχαν αποκλείςει τουσ δρόμουσ επικοινωνίασ 

με τισ περιοχζσ αυτζσ και ζτςι ιταν πολφ 

δφςκολθ θ μεταφορά αςιατικϊν προϊόντων 

προσ τθν Ευρϊπθ. 

3. Ο ζλεγχοσ του εμπορίου των μπαχαρικϊν 

από τουσ Βενετοφσ και τουσ Άραβεσ και θ ζλλειψθ πολφτιμων μετάλλων ςτθν Ευρϊπθ. 

4. Η διαμόρφωςθ εκνικϊν κρατϊν οδθγοφςε τουσ βαςιλιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ ςε ζντονο 

ανταγωνιςμό για να ενιςχφςουν το εμπόριο και τθν οικονομία τθσ χϊρασ τουσ. 

5. Τα ταξίδια διευκολφνονται από το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιοφνται τελειότερα μζςα όπωσ θ 

πυξίδα, ο αςτρολάβοσ και ο πορτολάνοσ και ζνασ νζοσ τφποσ πλοίου θ καραβζλα. 

 



 

 



 

Ποιοσ ο ςτόχοσ των Ευρωπαίων και πωσ κινήθηκαν; 

 

VascoDeGama 

Πορτογάλοι: Στόχο είχαν να πλθςιάςουν τθν Ανατολικι 

Αςία κάνοντασ τον γφρο τθσ Αφρικισ. Στα πλαίςια αυτά 

οργανϊκθκαν αποςτολζσ αρχικά από τον πρίγκθπα 

Ερρίκο το Θαλαςςοπόρο και ςτθ ςυνζχεια από το 

Βαρκολομαίο Ντιαη που ζφταςε ωσ το ακρωτιριο τθσ 

Καλισ Ελπίδασ. Ο Βάςκο ντε Γκάμα προχϊρθςε μζχρι τισ 

Ινδίεσ ενϊ ο Αλβαρζη Καμπράλ παραςφρκθκε μζχρι τθ 

Βραηιλία. 

 

 

Ιςπανοί: Στόχο είχαν να πλθςιάςουν τισ Ινδίεσ ταξιδεφοντασ προσ τθ Δφςθ. Ζτςι ο 

Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ ζφταςε ςτο Σαν Σαλβαδόρ και ςε άλλα μζρθ τθσ κεντρικισ 

Αμερικισ χωρίσ να καταλάβει ότι είχε ανακαλφψει μια καινοφργια ιπειρο. Ο Αμζρικο 

Βεςποφτςι αντίκετα όχι μόνο κατάλαβε ότι ο Κολόμβοσ είχε ανακαλφψει μια καινοφργια 

ιπειρο αλλά ξεκίνθςε να τθ χαρτογραφιςει. Ο Μαγγελάνοσ ζκανε το γφρω τθσ γθσ 

αποδεικνφοντασ ζτςι τθ ςφαιρικότθτά τθσ 

 

 

 

 

 



Πϊσ χειρίςτηκαν τισ ανακαλφψεισ τουσ οι Ευρωπαίοι;  

Μαγγελάνοσ. 

Ιςπανοί και Πορτογάλοι μοιράςτθκαν μεταξφ τουσ με τθ ςυνκικθ τθσ Τορντεηίλασ τισ 

περιοχζσ που ανακάλυψαν και ξεκίνθςαν να τισ εκμεταλλεφονται. Οι Πορτογάλοι 

δθμιοφργθςαν εμπορικοφσ ςτακμοφσ από τθν Αφρικι μζχρι τθν Ιαπωνία κοντά ςτισ ακτζσ 

και εκμεταλλεφτθκαν τθν Βραηιλία και τισ φυτείεσ τθσ που εντωμεταξφ είχαν καταλάβει ( για 

τισ ανάγκεσ των φυτειϊν ξεκινά και το εμπόριο των μαφρων από τθν Αφρικι.) 

Οι Ιςπανοί δθμιοφργθςαν κράτοσ ςτθ ςτεριά από το Μπουζνοσ Άιρεσ ωσ τθν Καλιφόρνια. 

Εκμεταλλεφτθκαν και τισ φυτείεσ αλλά κυρίωσ τα ορυχεία μετάλλου. 

Η εκμετάλλευςθ των περιοχϊν αυτϊν  ζγινε ςε βάροσ των ντόπιων πλθκυςμϊν που 

εξοντϊκθκαν ενϊ οι πολιτιςμοί τουσ εξαφανίςτθκαν. 

Συνζπειεσ των ανακαλφψεων  

1. Το κζντρο τθσ οικονομίασ μεταφζρεται προσ τθ 

Βόρεια κάλαςςα και τον Ατλαντικό ωκεανό. 

2. Τα πολφτιμα μζταλλα που φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ 

αυξάνουν τθν κυκλοφορία του νομίςματοσ          

Columbus 

3. Η βιοτεχνία παρουςιάηει πρόοδο 

4. Η γεωργία εμπλουτίηεται με καινοφργια προϊόντα 

5. Πτϊςθ τθσ τιμισ των πολφτιμων μετάλλων 

6. Εμφανίηεται και παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κοινωνία θ αςτικι τάξθ 

7. Αναπτφςςονται διάφοροι επιςτθμονικοί κλάδοι όπωσ θ γεωγραφία, θ αςτρονομία, τα 

μακθματικά, θ ηωολογία, βοτανικι, εκνογραφία 


