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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η Αμεπικανική επανάζηαζη (ζελ. 14-15) 

Οι αγγλικέρ αποικίερ ζηην Αμεπική (ζελ. 14) 

 1607-1732  ίδξπζε 13 αποικιών ζηα αναηολικά παξάιηα ηεο Β. Ακεξηθήο 

 Άπνηθνη  Κπξίωο Άγγλοι, νηθνλνκηθά θαηεζηξακκέλνη, πνπ αλαδεηνύλ θαιύηεξε ηύρε 

 Βόπειερ αποικίερ   Μικπό ποζοζηό μαύπων / Γπλακηθή αγξνηηθή νηθνλνκία / Μεγάιεο πόλειρ / Α-
μηόινγα πανεπιζηήμια 

 Νόηιερ αποικίερ  Μεγάλο ποζοζηό μαύπων πνπ δνπλ ζε εμαζιίωζε / Μεγάλερ θςηείερ πνπ αλήθνπλ 
ζε πινύζηνπο απνίθνπο / Λίγεο πόιεηο 

 Γηνίθεζε απνηθηώλ  Κςβεπνήηηρ – ζπλέιεπζε απνίθωλ (κόλν νη πινύζηνη)  

 Χωπίρ εκπποζώπηζη ζην αγγιηθό θνηλνβνύιην / ππό πιήξε βαζιλικό έλεγσο ην εμωηεξηθό εκπόξην 

Η αποικιακή κπίζη και η αμεπικανική επανάζηαζη (ζελ. 14-15) 

 Γςζθοπία πινύζηωλ απνίθωλ γηα ηελ αγγιηθή θεδεκνλία 

 Δπιβολή νέων θόπων από ηελ Αγγιία γύξω ζην 1765 

 Αποσή ηωλ απνίθωλ από ηα αγγιηθά πξνϊόληα  Αληίδξαζε γηα ηνπο θόποςρ ζηο ηζάι  Δπηβνιή 
εκπνξηθώλ πεξηνξηζκώλ από ηελ Αγγιία 

 Σύγθιεζε Κογκπέζος ηηρ Φιλαδέλθειαρ (Σεπηέκβξηνο 1774)  Πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνύ ρωξίο 
απνηέιεζκα  Μάση ηος Λέξινγκηον (Απξίιηνο 1775) = έλαξμε πνιέκνπ 

 Ιδεολογική οπγάνωζη ηεο επαλάζηαζεο  1) Φςλλάδια θαηά ηεο αγγιηθήο εμνπζίαο (Τόκαο Πέηλ) 
2) Σρεκαηηζκόο ακεξηθαληθήο εθνικήρ ζςνείδηζηρ 3) Σύληαμε ηεο Διακήπςξηρ ηηρ Ανεξαπηηζίαρ 
(Τόμαρ Τζέθεπζον – Μπένηζαμιν Φπάνκλιν)  

 Αμεπικανική επανάζηαζη ή πόλεμορ ηηρ Ανεξαπηηζίαρ (1775-1781) 

 Αξρηζηξάηεγνο Ακεξηθαλώλ: Τζοπηζ Οςάζινγκηον 

 Τα ηξία πξώηα ρξόληα νη Άγγινη ππεξηεξνύλ 

 Μεηά ην 1778 νη Ακεξηθαλνί κε ηε βνήζεηα ηωλ Δπξωπαίωλ 
(θπξίωο ηωλ Γάιιωλ) απνθηνύλ ην πξνβάδηζκα 

 Μάση ηος Γιοπκηάοςν (Οθηώβξηνο 1781)  ιήμε πνιέκνπ 

Ανεξαπηηζία και νέο κπάηορ (ζελ. 15) 

 Αναγνώπιζη από ηην Αγγλία ηωλ απνηθηώλ ωο λένπ θξάηνπο κε ην όλνκα Ηνωμένερ Πολιηείερ Αμε-
πικήρ (Η.Π.Α.)  Ομόζπονδο θξάηνο  

 Ο ομόζπονδορ ηπόπορ διοίκηζηρ ηωλ Η.Π.Α. βάζεη ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1787: 

 Κενηπική κςβέπνηζη  νηθνλνκία, άκπλα, εμωηεξηθή πνιηηηθή 

 Πολιηείερ  ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δηθαηνζύλε, εθπαίδεπζε, αζηπλόκεπζε 

 Η διάκπιζη ηων εξοςζιών ζηηο Η.Π.Α. βάζεη ηνπ Σπληάγκαηνο ηνπ 1787 (επίδξαζε ηδεώλ Μνληεζθηέ):  
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 Νομοθεηική Δξοςζία: Κογκπέζο  απνηειείηαη από ηε Γεποςζία  θαη ηε Βνπιή ηων Ανηιππο-
ζώπων  

 Δκηελεζηική εξοςζία  Ππόεδπορ (εθινγή θάζε ηέζζεξα ρξόληα – όξην δύν ζεηείεο) – Πξώ-
ηνο Πξόεδξνο ν Τζοπηζ Οςάζινγκηον  έδωζε ην όλνκά ηνπ θαη ζηελ πξωηεύνπζα ηωλ Η.Π.Α. 

 Γικαζηική εξοςζία  ανεξάπηηηη και αιπεηή 


