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Βάσκο ντα Γκάμα 

 

Ο Βάσκο ντα Γκάμα γεννήθηκε στο Σίνες της Πορτογαλίας το 1469 και ήταν 

απόγονος παλιάς οικογένειας ευγενών. Διακρίθηκε για τις ναυτικές του ικανότητες 

και το 1487 ο βασιλιάς της Πορτογαλίας Iωάννης Β΄ του ανέθεσε εξερευνητική 

αποστολή με σκοπό την ανακάλυψη θαλάσσιου δρόμου για την Ινδία κάνοντας τον 

περίπλου της Αφρικής. Η αναγκαιότητα για την ανακάλυψη του νέου δρόμου 

γεννήθηκε από την ολοένα αυξανόμενη δράση των μουσουλμάνων πειρατών στις 

ακτές της ανατολικής Αφρικής και τη δυσκολία της χρήσης του δρόμου της Ερυθράς 

Θάλασσας. 

 

 

Στις 8 Ιουλίου του 1497, ο Βάσκο ντα Γκάμα απέπλευσε από τη Λισαβώνα με 4 πλοία 

και 169 άνδρες για πλήρωμα. Με ενδιάμεσους σταθμούς τα νησιά του Πράσινου 

Ακρωτηρίου και την Αγία Ελένη έφτασε στο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στις 8 

Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα οι δυσκολίες της αποστολής άρχισαν να μεγαλώνουν, 

με σημαντικότερη την ασθένεια των ανδρών του από σκορβούτο λόγω έλλειψης 

νωπής τροφής και λαχανικών. Το Μάρτιο του 1498 έφτασε στη Μοζαμβίκη και στις 



12 Απριλίου έφτασε στο Μαλίντι της σημερινής Κένυας. Από εκεί με την βοήθεια 

πλοηγού που του παραχώρησε ο τοπικός φύλαρχος, ξεκίνησε για την Καλκούτα της 

Ινδίας, όπου έφτασε το Μάιο του 1498. 

 

Όταν μετά από 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 1949, γύρισε στη Λισσαβόνα, έγινε 

δεκτός με θερμότατη υποδοχή από το λαό και το βασιλιά της Πορτογαλίας και μετά 

από 4 χρόνια διορίστηκε ναύαρχος των Ινδικών θαλασσών. Με το αξίωμα αυτό 

ξεκίνησε και πάλι για τις Ινδίες, έχοντας διαταγή να στερεώσει τις πορτογαλικές 

εμπορικές αποικίες. Αυτό το κατόρθωσε με πολύ σκληρά μέτρα που πήρε εναντίον 

των ιθαγενών. 

Το Δεκέμβρη του 1503 ξαναγύρισε στην Πορτογαλία, αλλά μόνο στα 1524 επιχειρεί 

το τρίτο ταξίδι του στις Ινδίες αυτή τη φορά σαν αντιβασιλιάς, για να επιβάλει την 

τάξη στις αποικίες, όπου επικρατούσε μεγάλη διοικητική ανωμαλία. 

 



 

Δυστυχώς όμως ο μεγάλος θαλασσοπόρος φτάνοντας στην πόλη Κοχίν, πέθανε στις 

25 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς, χτυπημένος από την τρομερή αρρώστια του 

καρκίνου, σε ηλικία 55 χρονών. Τον έθαψαν στον καθεδρικό ναό της μικρής αυτής 

πόλης και αργότερα τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στην Πορτογαλία όπου τάφηκε με 

μεγάλες τιμές.                            
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