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ΕΝΟΣΗΣΑ 2 – Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 
 

 
Έλωζε ή Θάλαηνο. Σθίηζν ηνπ Φξαγθιίλνπ πνπ θαιεί ζε ελόηεηα ηηο 13 απνηθίεο 

 
Οι αγγλικζσ αποικίεσ ςτην Αμερική 

1607-1732 : 13 αποικίεσ ςτα ανατολικά παράλια τθσ Βόρειασ Αμερικισ υπό αγγλικό 
ζλεγχο. Οι άποικοι ιταν κυρίωσ Άγγλοι και Γάλλοι, Γερμανοί, ουθδοί (τεχνίτεσ, 
κατεςτραμμζνοι μικροεπιχειρθματίεσ, κφματα κρθςκευτικϊν διϊξεων, κατάδικοι). 

Οι αποικίεσ του βορρά 
 1.000.000 κάτοικοι - 40.000 μαφροι ςκλάβοι (1763) 
 ανάπτυξθ αγροτικισ οικονομίασ 
 ακμι εμπορίου (Βοςτόνθ, Νζα Τόρκθ, Φιλαδζλφεια) 
 τα πρϊτα πανεπιςτιμια (Χάρβαρντ, Γζιλ, Πρίνςτον) → διάδοςθ των ιδεϊν του  

Διαφωτιςμοφ 
Οι αποικίεσ του νότου 

 750.000 κάτοικοι – 300.000 μαφροι ςκλάβοι (1763) 
 μεγάλεσ φυτείεσ καπνοφ, ρυηιοφ, βαμβακιοφ – ιδιοκτιτεσ Ευρωπαίοι άποικοι 
 οι μαφροι ςκλάβοι καλλιεργοφςαν τθ γθ - ηοφςαν ςε άκλιεσ ςυνκικεσ 
 λίγεσ μεγάλεσ πόλεισ 

Η ςχζςη των αποικιών με τη μητρόπολη 
 θ Αγγλία διόριηε τον κυβερνιτθ κάκε πολιτείασ-αποικίασ 
 ςυνέλευςη αποίκων : ψιφιςθ νόμων, ζγκριςθ φόρων (δικαίωμα εκλζγειν-

εκλζγεςκαι μόνο πλοφςιοι άποικοι) 
 οι άποικοι δεν εκπροςωποφνταν ςτο αγγλικό κοινοβοφλιο 
 το εξωτερικό εμπόριο των αποικιϊν ιλεγχε πλιρωσ θ Αγγλία 

Η αποκιακή κρίςη  
 δυςφορία για τθν κθδεμονία τθσ Αγγλίασ, ιδίωσ από τουσ πλοφςιουσ αποίκουσ 
 απαγόρευςθ από τθν Αγγλία να εκμεταλλευτοφν οι αποικίεσ τον Καναδά και τθ 

Φλόριντα (μετά τον Επταετή πόλεμο) και επιβολι νζων φόρων 
Σα γεγονότα που οδήγηςαν ςτην επανάςταςη 

 οι άποικοι ςταμάτθςαν να αγοράηουν αγγλικά προϊόντα 
 θ Αγγλία κατάργθςε τουσ νζουσ φόρουσ, εκτόσ από το φόρο του τςαγιοφ 
 οι άποικοι κατζςτρεψαν αγγλικά φορτία τςαγιοφ 
 θ Αγγλία επζβαλε εμπορικοφσ περιοριςμοφσ ςτο λιμάνι τθσ Βοςτϊνθσ 
 ςφγκλθςθ Κογκρζςου τθσ Φιλαδζλφειασ (επτζμβριοσ 1774) : οι άποικοι ικελαν 

ςυμβιβαςμό, ενϊ ο βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Γϋ τθσ Αγγλίασ ςφγκρουςθ 
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 οι Αμερικανοί νίκθςαν ςτο Λζξινγκτον (Απρίλιοσ 1775) → οριςτικι ριξθ 
 κυκλοφορία φυλλαδίων από διανοοφμενουσ (Σόμασ Πζιν) κατά τθσ αγγλικισ 

κθδεμονίασ → γζννθςθ αμερικανικισ εκνικισ ςυνείδθςθσ 
 Διακήρυξη τησ Ανεξαρτηςίασ (4 Ιουλίου 1776) από τουσ Σηζφερςον και 

Φραγκλίνο : απθχεί τισ ιδζεσ του Διαφωτιςμοφ 
Η Αμερικανική επανάςταςη ή πόλεμοσ τησ ανεξαρτηςίασ 

 οι Αμερικανοί με αρχιςτράτθγο τον Ουάςιγκτον αρχικά είχαν προβλιματα 
 μετά το 1778 ςυμμάχθςαν με Γαλλία, Ιςπανία, Ολλανδία 
 ιττα Άγγλων ςτο Γιόρκταουν (Οκτϊβριοσ 1781) → τζλοσ πολζμου 
 θ Αγγλία αναγνϊριςε τισ 13 αποικίεσ (ςυνθήκη Βερςαλιών,1783) ωσ ανεξάρτθτο 

κράτοσ  με το όνομα Ηνωμένεσ Πολιτείεσ τησ Αμερικήσ 
Σο φνταγμα των Η.Π.Α. (1787) 

Ανακιρυξε τθ χϊρα ζνωςθ (ομοςπονδία) πολιτειϊν, βαςίςτθκε ςτθ διάκριςθ των 
εξουςιϊν : 
 θ κεντρική κυβζρνηςη αποφαςίηει για  : οικονομία, άμυνα, εξωτερικι πολιτικι. 

Οι πολιτείεσ αποφαςίηουν για : τοπικι αυτοδιοίκθςθ, δικαιοςφνθ, εκπαίδευςθ, 
αςτυνόμευςθ.  

 εκτελεςτική εξουςία : από τον Πρόεδρο. Εκλζγεται κάκε 4 χρόνια με δικαίωμα 
επανεκλογισ μία φορά. Πρϊτοσ Πρόεδροσ των Η.Π.Α. ο Ουάςινγκτον (1789). 

 νομοθετική εξουςία : από το Κογκρζςο (Γερουςία, Βουλι  των Αντιπροςϊπων). 
Κάκε πολιτεία ζχει 2 γερουςιαςτζσ και βουλευτζσ ανάλογα με τον πλθκυςμό τθσ 

 δικαςτική εξουςία : ανεξάρτθτθ και αιρετι. 
 

 
Yorktown: Ο βξεηαληθόο ζηξαηόο ηνπ ζηξαηεγνύ Cornwallis παξαδίδεηαη ζηνλ ζηξαηεγό Washington 

 

Α. ΙΣΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : Επταετήσ πόλεμοσ, Διακήρυξη τησ Ανεξαρτηςίασ, αμερικανική 
επανάςταςη ή πόλεμοσ τησ ανεξαρτηςίασ, ςυνθήκη των Βερςαλιών (1783). 
 
Β. ΕΡΩΣΗΕΙ : 
1. Σι γνωρίηετε για τθ δθμιουργία των αγγλικϊν αποικιϊν ςτθν Αμερικι; 
2. Ποια ιταν θ φυςιογνωμία των αποικιϊν του βορρά και ποια του νότου; 
3. Ποια ιταν θ πολιτικι οργάνωςθ των αποικιϊν και θ ςχζςθ τουσ με τθ μθτρόπολθ; 
4. Ποια ιταν τα αίτια τθσ διατάραξθσ των ςχζςεων μεταξφ Αγγλίασ και αποίκων; 
5. Ποια γεγονότα οδιγθςαν ςτθν αμερικανική επανάςταςη; 
6. Ποια ιταν θ εξζλιξθ και το τζλοσ του πολέμου τησ ανεξαρτηςίασ; 
7. Σι γνωρίηετε για τθν ίδρυςθ και τθν πολιτειακι οργάνωςθ (φνταγμα) των ΗΠΑ; 
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ΕΝΟΣΗΣΑ 2 – Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ 
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

1. Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με αυτά τθσ ςτιλθσ Β. 

Α Β 

1. φνταγμα των ΗΠΑ α. 1789 

2.  Ήττα των Άγγλων ςτο Γιόρκταουν β. 1787 

3. Ο Ουάςινγκτον Πρόεδροσ των ΗΠΑ γ. 1781 

4. υνκικθ των Βερςαλιϊν δ.1775 

5. Μάχθ του Λζξινγκτον ε. 1783 

 
2. τισ παρακάτω προτάςεισ να ςθμειϊςετε ωςτό ι Λάκοσ (να διορκϊςετε το 
λάκοσ). 
α. Οι αποικίεσ του νότου το 1763 αρικμοφςαν 1.000.000 κατοίκουσ. 
β. Μετά τον Επταετή πόλεμο θ Αγγλία κατάργθςε τουσ φόρουσ ςτισ αποικίεσ τθσ.  
γ. Η άφιξθ γαλλικϊν ςτρατευμάτων ςτθν Αμερικι επθρζαςε τθν ζκβαςθ του 
πολζμου.  
δ. τθ Βουλι των Αντιπροςϊπων οι πολιτείεσ των ΗΠΑ εκπροςωποφνται από δφο 
βουλευτζσ θ κακεμιά. 
 
3. Να αναηθτιςετε επιδράςεισ των πολιτικϊν κζςεων του Μοντεςκιζ (βλζπε 
Ενότθτα 1) ςτον τρόπο πολιτειακισ οργάνωςθσ (φνταγμα) των ΗΠΑ. 
 
4. Να βρείτε απθχιςεισ των πολιτικϊν ιδεϊν του Διαφωτιςμοφ ςτο προοίμιο τθσ 
Διακήρυξησ τησ Ανεξαρτηςίασ (4 Ιουλίου 1776) που ακολουκεί.  

Η Διακήρσξη της Ανεξαρτησίας 
Θεωξνύκε ωο αιήζεηεο απηαπόδεηθηεο όηη όινη νη άλζξωπνη πιάζηεθαλ ίζνη, όηη πξνηθίζηεθαλ από ηνλ 
Δεκηνπξγό ηνπο κε κεξηθά απαξάγξαπηα δηθαηώκαηα, όπωο απηά ηεο δωήο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 
αλαδήηεζεο ηεο επηπρίαο. Γηα λα εμαζθαιηζηνύλ απηά ηα δηθαηώκαηα, θαζηεξώζεθαλ νη θπβεξλήζεηο ηωλ 
αλζξώπωλ, αληιώληαο ηε δίθαηε εμνπζία ηνπο από ηε ζπγθαηάζεζε ηωλ θπβεξλωκέλωλ. Όπνηε 
νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθπβέξλεζεο έξζεη ζε αληίζεζε κε απηέο ηηο αξρέο, είλαη δηθαίωκα ηνπ ιανύ λα 
ηελ αιιάμεη ή λα ηελ θαηαξγήζεη θαη λα θαζηεξώζεη λέα θπβέξλεζε βαζηζκέλε ζε απηέο ηηο αξρέο θαη 
νξγαλωκέλε κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ζεωξείηαη από ηνλ ιαό πην απνηειεζκαηηθή γηα ηελ εμαζθάιηζε 
ηεο επηπρίαο ηωλ πνιηηώλ. 

 

                
Τδ. Τξάκπνπι, Η ππνγξαθή ηεο ακεξηθαληθήο Δηαθήξπμεο                  Η Δηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο ηωλ ΗΠΑ 
ηεο Αλεμαξηεζίαο. Η 4ε Ινπιίνπ απνηειεί εζληθή γηνξηή ηωλ ΗΠΑ. 


