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Η Αμερικανική Επανάσταση
Αγγλικές αποικίες στην Αμερική

• 1607-1732: ανατολικά παράλια à 13 αποικίες υπό αγγλικό έλεγχο
• Ποιοι ήταν οι άποικοι;

– Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Σουηδοί
– Τεχνίτες, κατεστραμμένοι μικροεπιχειρηματίες, θύματα θρησκευτικών 

διώξεων, κατάδικοι

Οι αποικίες το 1763
• Βορράς:

– 1.000.000 κάτοικοι à 40.000 μαύροι σκλάβοι
– Αγροτική οικονομία (~> δυτικής Ευρώπης) 
– Εμπόριο με κέντρα: Βοστόνη, Ν. Υόρκη, Φιλαδέλφεια
– Πανεπιστήμια (Χάρβαρντ, Γέιλ) à ιδέες Διαφωτισμού

•  Νότος:
– 750.000 κάτοικοι à 300.000 μαύροι σκλάβοι
– Μεγάλες φυτείες καπνού, ρυζιού, βαμβακιού
– Ευρωπαίοι: ιδιοκτήτες φυτειών, δεσπόζουν στο δημόσιο βίο 
– Σκλάβοι: άθλιες συνθήκες
– Απουσία μεγάλων πόλεων 

Πολιτική οργάνωση
• Κάθε πολιτεία àκυβερνήτης διορισμένος από Αγγλία 
• Συνέλευση αποίκων (μόνο πλούσιοι άποικοι)à ψήφιση νόμων, έγκριση φόρων
• Καμία εκπροσώπηση στο Αγγλικό κοινοβούλιο
• Πλήρης έλεγχος εξωτερικού εμπορίου από Άγγλους

Αίτια Αμερικανικής Επανάστασης
• 1756-1763: Επταετής πόλεμος à οικονομικό βάρος για Αγγλία  à
• Επιβολή φόρων στις αποικίες – αυστηροί περιορισμοί (1764-1773)
• Άποικοι συσσωρεύουν πλούτο => αγανακτούν με Αγγλικό οικονομικό έλεγχο

Τα γεγονότα
• Συνεχής επιβολή φόρων από Άγγλους =>
• Μποϋκοτάζ στα Αγγλικά προϊόντα 
• Υποχώρηση Άγγλων: φόρος μόνο στο τσάι
• Οι άποικοι εξεγείρονται (γιορτή του τσαγιού, 1773)
• Αγγλία: εμπορικοί περιορισμοί στο λιμάνι Βοστόνης
• 1774: συγκαλείται το Κογκρέσο της Φιλαδέλφειας (συμμετέχουν 

αντιπρόσωποι όλων των αποικιών)
• Γεώργιος Γ’ à ένοπλη σύγκρουση
• Απρίλιος 1775: μάχη Λέξινγκτον, ήττα Άγγλων
• 4 Ιουλίου 1776: Διακύρηξη της Ανεξαρτησίας  (Τόμας Τζέφερσον, Βενιαμίν 

Φραγκλίνος)
• Γέννηση αμερικάνικης εθνικής συνείδησης



Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας (1775- 1781)
• Ιούνιος 1775: ο Τζορτζ Ουάσινγκτον αρχιστράτηγος του πολέμου της 

Ανεξαρτησίας 
• Αντιθέσεις ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές δυνάμεις à προς όφελος των 

Αμερικανών
– Συμμαχίες Αμερικανών με Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία
– Γαλλικά στρατεύματα καταπλέουν

• Οκτώβριος 1781: ήττα Άγγλων στο Γιόρκταουν =
• Τέλος πολέμου

Ανεξαρτησία και νέο κράτος
• 1783: Συνθήκη Βερσαλιών: αναγνώριση 13 αποικιών ως ανεξάρτητο κράτος 

με το όνομα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
• 1787: Αμερικάνικο σύνταγμα:

– Ανακηρύσσει τη χώρα ομοσπονδία πολιτειών
– Στηρίζεται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών

Το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα
• Κεντρική κυβέρνηση: οικονομία, άμυνα, εξ. πολιτική
• Πολιτείες: τοπική αυτοδιοίκηση, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, αστυνόμευση
• Κογκρέσο = Γερουσία + Βουλή Αντιπροσώπων à νομοθετική εξουσία
• Γερουσία = 2 γερουσιαστές /πολιτεία
• Βουλή αντιπροσώπων = εκπροσώπηση ανάλογη του πληθυσμού
• Πρόεδρος à εκτελεστική εξουσία (εκλέγεται από σώμα εκλεκτόρων κάθε 4 

χρόνια. Μόνο μία επανεκλογή)
• Δικαστική εξουσία = ανεξάρτητη και αιρετή

Ερωτήσεις
1. Πότε και από ποιους δημιουργήθηκαν οι αποικίες στην ανατολική ακτή της 

Αμερικής;
2. Ποια ήταν η πολιτική οργάνωση των αποικιών την εποχή της Αμερικανικής 

επανάστασης;
3. Ποια ήταν η σύνθεση του πληθυσμού στις αποικίες της Αμερικής την εποχή 

της Αμερικανικής επανάστασης;
4. Ποια ήταν τα αίτια της Αμερικανικής επανάστασης;
5. Ποια γεγονότα οδήγησαν στον πόλεμο με την Αγγλία;
6. Ποιοι οι σημαντικοί σταθμοί στην Αμερικάνικη επανάσταση;
7. Συνθήκη των Βερσαλιών: Πότε υπογράφηκε, από ποιους και τι προέβλεπε;
8. Πώς εφαρμόστηκε στο νέο Αμερικάνικο κράτος η αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών;
9. Περιγράψτε την πολιτική οργάνωση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 


