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ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

 

Η ακεξηθαληθή επαλάζηαζε 
 

Οη αγγιηθέο απνηθίεο ζηελ Ακεξηθή 

 Σελ πεξίνδν 1602-1732 ζηα αλαηνιηθά παξάιηα ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο: 

 Γεκηνπξγήζεθαλ 13 απνηθίεο ππό αγγιηθό έιεγρν. 

 Οη άπνηθνη (ηεο Ακεξηθήο) ήηαλ: 

- Άγγινη (θπξίσο), Γάιινη, Γεξκαλνί, νπεδνί. 

- Σερλίηεο, θαηεζηξακκέλνη κηθξνεπηρεηξεκαηίεο, ζύκαηα ζξεζθεπηηθώλ δηώμεσλ, θαηάδηθνη. 

 ηηο απνηθίεο ηνπ Βνξξά: 

- Ο πιεζπζκόο έθηαλε ην 1763 ην 1.000.000 θαηνίθνπο (40.000 καύξνη ζθιάβνη ). 

- Αλαπηύζζεηαη δπλακηθή αγξνηηθή νηθνλνκία. 

- Αθκάδεη ην εκπόξην (Βνζηόλε, Νέα Τόξθε, Φηιαδέιθεηα). 

- Ιδξύνληαη ηα πξώηα παλεπηζηήκηα (Υάξβαξλη, Γέηι, Πξίλζηνλ) θαη δηαδίδνπλ ηηο ηδέεο ηνπ 

Γηαθσηηζκνύ. 

 ηηο απνηθίεο ηνπ Νόηνπ: 

- Ο πιεζπζκόο έθηαλε ην 1763 ηηο 750.000 θαηνίθνπο (300.000 καύξνη ζθιάβνη). 

- Η νηθνλνκία βαζηδόηαλ ζηηο κεγάιεο θπηείεο θαπλνύ, ξπδηνύ, θαη βακβαθηνύ. 

- Ιδηνθηήηεο ησλ θπηεηώλ απνθιεηζηηθά Δπξσπαίνη. 

- Σε γε θαιιηεξγνύζαλ καύξνη ζθιάβνη πνπ δνύζαλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο. 

- Οη κεγάιεο πόιεηο ήηαλ ιίγεο. 

 Γηνίθεζε ησλ απνηθηώλ 

- Κάζε πνιηηεία δηνηθνύληαλ από έλαλ θπβεξλήηε δηνξηζκέλν από ηελ Αγγιία. 

- Τπήξρε ζπλέιεπζε απνίθσλ κε ιόγν ζηελ ςήθηζε λόκσλ θαη ζηελ έγθξηζε θόξσλ. 

- Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη είραλ κόλν πινύζηνη άπνηθνη. 

- Οη άπνηθνη δελ εθπξνζσπνύληαλ ζην αγγιηθό θνηλνβνύιην. 

- Σν εμσηεξηθό εκπόξην ειεγρόηαλ από ηελ Αγγιία. 

 

Η απνηθηαθή θξίζε θαη ε ακεξηθαληθή επαλάζηαζε 

 

 

 

 Η Αγγιία, κεηά ηνλ Δπηαεηή πόιεκν (1756-1763), πνπ έγηλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ απνηθηώλ θαη από ηνλ 

νπνίν βγήθε ληθήηξηα, καδί κε ηελ Πξσζζία: 

 Απαγόξεπζε ζηνπο Ακεξηθαλνύο λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνλ Καλαδά θαη ηε Φιόξηληα. 

 Δπέβαιε ζηνπο απνίθνπο λένπο θόξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ηνπ πνιέκνπ. 

 Οη άπνηθνη ζηακάηεζαλ λα αγνξάδνπλ αγγιηθά πξντόληα. 

 Η Αγγιία δηαηήξεζε κόλν ηνλ θόξν ζην ηζάη. 

 Οη άπνηθνη πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα, ζην ιηκάλη ηεο Βνζηόλεο, αγγιηθά θνξηία ηζαγηνύ. 

 Η Αγγιία επέβαιε εκπνξηθνύο πεξηνξηζκνύο ζην ιηκάλη ηεο Βνζηόλεο. 

 Οη Άπνηθνη ζην Κνγθξέζν (ζπλέιεπζε) ηεο Φηιαδέιθεηαο (1774) έδεημαλ δηάζεζε ζπκβηβαζκνύ κε 

ηνπο Άγγινπο. 

 Όκσο: Ο Άγγινο βαζηιηάο επέιεμε ηελ έλνπιε ζύγθξνπζε. 

Οη απνηθίεο αλαπηύρζεθαλ 

νηθνλνκηθά γξήγνξα. 

Οη άπνηθνη ήζειαλ ηελ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία 

ηνπο από ηελ Αγγιία. 
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 ηε κάρε ηνπ Λέμηλγθηνλ (Απξίιηνο 1775) λίθεζαλ νη Ακεξηθαλνί άπνηθνη. 

 Παξάιιεια: Οπαδνί ηνπ Γηαθσηηζκνύ ππνζηήξηδαλ ηελ απόξξηςε θάζε αγγιηθήο εμνπζίαο ζηηο 

απνηθίεο. 

 4 Ινπιίνπ 1776: Τπνγξάθεηαη ε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (ζπληάρζεθε από ηνπο: Σόκαο 

Σδέθεξζνλ θαη Βεληακίλ Φξαγθιίλν).   Δζληθή γηνξηή ησλ Ακεξηθαλώλ. 

 Αθνινύζεζε ε ακεξηθαληθή επαλάζηαζε (πόιεκνο ηεο Αλεμαξηεζίαο). 

 Αληίπαινη: Οη Ακεξηθαλνί άπνηθνη θαη νη Άγγινη. 

 Οη Ακεξηθαλνί άπνηθνη (κε ηε βνήζεηα θαη γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ), κε αξρηζηξάηεγν ηνλ Σδνξηδ 

Οπάζηλγθηνλ, λίθεζαλ ηνπο Άγγινπο (επσθεινύκελνη από ηηο δηακάρεο θαη αληηζέζεηο ησλ επξσπατθώλ 

ρσξώλ), ζηε κάρε ηνπ Γηνξθηάνπλ (Οθηώβξηνο 1781). 

 

Αλεμαξηεζία θαη λέν θξάηνο 

 Η Αγγιία αλαγλώξηζε ηηο 13 απνηθίεο (ζπλζήθε ησλ Βεξζαιηώλ, 1783) σο αλεμάξηεην θξάηνο κε ην 

όλνκα Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

 Σν ζύληαγκα ησλ ΗΠΑ (ηζρύεη κέρξη ζήκεξα ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ): 

 Αλαθήξπμε ηε ρώξα σο κία έλσζε (νκνζπνλδία) πνιηηεηώλ. 

 Βαζίζηεθε ζηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ. 

 Ρύζκηδε ηα ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρώξαο. 

 Η θεληξηθή θπβέξλεζε απνθαζίδεη γηα ζέκαηα:  

 Οηθνλνκίαο 

 Άκπλαο 

 Δμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

 Οη πνιηηείεο απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα:  

 Σνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 Γηθαηνζύλεο 

 Δθπαίδεπζεο 

 Γεκόζηαο ηάμεο 

 Η εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη από ηνλ Πξόεδξν. 

 Πξώηνο πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ ήηαλ ν Σδνξηδ Οπάζηλγθηνλ (1789). [Οπάζηλγθηνλ = πξσηεύνπζα ησλ 

ΗΠΑ]. 

         Γεξνπζία 

 Η λνκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη από ην Κνγθξέζν:  

         Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ 

 Η δηθαζηηθή εμνπζία είλαη αλεμάξηεηε. Οη δηθαζηέο εθιέγνληαη. 

 

Δξσηήζεηο 

 ην βηβιίν: ειίδα 15, αζθήζεηο 1, 2 

 Άιιεο εξσηήζεηο: 

1. Από πνύ θαηάγνληαλ θπξίσο νη άπνηθνη ζηηο 13 απνηθίεο ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο; 

2. Πνηα ήηαλ ε θνηλσληθή ζέζε ησλ απνίθσλ ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο; 

3. Πνηα ήηαλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ απνηθηώλ ηνπ βνξξά (αγξνηηθή νηθνλνκία, εκπόξην) ηνλ 18
ν
 αηώλα; 

4. Πνύ βαζηδόηαλ ε νηθνλνκία ησλ απνηθηώλ ηνπ λόηνπ ηνλ 18
ν
 αηώλα θαη πνηνη ήηαλ ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο. Πνηα ήηαλ ε ζέζε ησλ καύξσλ ζθιάβσλ; 

5. ηελ εηθόλα 2 ηνπ βηβιίνπ (ζει. 14) βιέπεηε Ακεξηθαλνύο απνίθνπο λα πεηνύλ ζηε ζάιαζζα αγγιηθό ηζάη. 

Γηαηί ην θάλνπλ απηό; 
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6. Ση γηνξηάδνπλ νη Ακεξηθαλνί σο εζληθή επέηεην ζηηο 4 Ινπιίνπ; 

7. Πνηνη ήηαλ νη αληίπαινη ζηνλ πόιεκν ηεο αλεμαξηεζίαο (ακεξηθαληθή επαλάζηαζε) θαη πνηνη νη ληθεηέο; 

8. Πνηεο είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη πνηεο ησλ πνιηηεηώλ, ζύκθσλα κε ην ζύληαγκα 

ησλ ΗΠΑ; 

9. Πνηνη αζθνύλ ηηο ηξεηο εμνπζίεο, ζύκθσλα κε ην ζύληαγκα ησλ ΗΠΑ; 

10. Γηαηί ε πξσηεύνπζα ησλ ΗΠΑ νλνκάζηεθε Οπάζηλγθηνλ; 
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Η ακεξηθαληθή επαλάζηαζε 
(απηά πνπ πξέπεη λα μέξσ νπσζδήπνηε) 

 

 13 απνηθίεο ζηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο από Άγγινπο, Γάιινπο, Γεξκαλνύο, 

νπεδνύο. 

 Οηθνλνκηθή άλζεζε ησλ απνίθσλ  Γπζαξέζθεηα θαηά ηεο εμνπζίαο ησλ Άγγισλ 

 Δπηβνιή θόξσλ ζηνπο απνίθνπο από ηελ Αγγιία (γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 7εηνύο πνιέκνπ) 

 Άξλεζε ησλ απνίθσλ λα πιεξώζνπλ θόξνπο 

 Καηαζηξνθή αγγιηθώλ θνξηίσλ ηζαγηνύ ζηε Βνζηώλε (1774) 

 Μάρε Λέμηγθηνλ (1775): Άπνηθνη ελαληίνλ Άγγισλ. Νίθεζαλ νη άπνηθνη. 

 Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (4 Ινπιίνπ 1776) 

 Ακεξηθαληθή επαλάζηαζε ή πόιεκνο ηεο αλεμαξηεζίαο (1776-1781): Νίθεζαλ νη άπνηθνη. 

 Αλαγλώξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ απνηθηώλ από ηελ Αγγιία: πλζήθε ησλ Βεξζαιιηώλ, 1783: 

Ιδξύζεθαλ νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

 Γηαθξηηέο εμνπζίεο ζηηο ΗΠΑ 

 Κεληξηθή θπβέξλεζε: Άκπλα, Οηθνλνκηθά, Δμσηεξηθή πνιηηηθή 

 Οη πνιηηείεο: ηα ππόινηπα ζέκαηα 

 


