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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

 Οι μαθητές:

 Να κατανοούν την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονταν οι βρετανικές αποικίες στην 

Αμερική κατά τις παραμονές της 

Αμερικανικής Επανάστασης. 

 Να εξηγούν τα αίτια του επαναστατικού 

κινήματος στην Αμερική και να 

προσδιορίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο 

της Αμερικανικής Επανάστασης.

 Να εκθέτουν τα σημαντικότερα γεγονότα 

της Αμερικανικής Επανάστασης. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 Κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι 
βρετανικές αποικίες στην Αμερική (αξιοποίηση 
χάρτη), διαφορές ανάμεσα στις βόρειες και τις 
νότιες αποικίες, συνθήκες ζωής των αποίκων.

 Αίτια του επαναστατικού κινήματος στην 
Αμερική – Θεωρητικό υπόβαθρο της 
Επανάστασης λόγοι που οδήγησαν στην 
έκρηξη της Επανάστασης, επίδραση των ιδεών 
του Διαφωτισμού.

 Σημαντικότερα γεγονότα της Αμερικανικής 
Επανάστασης γιορτή του τσαγιού της 
Βοστώνης, συνάντηση των αντιπροσώπων 
των 13 αποικιών στη Φιλαδέλφεια (1774), 
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (4 Ιουλίου 1776), 
εμπλοκή των ευρωπαϊκών δυνάμεων στον 
πόλεμο, μάχη του Γιόρκταουν, Συνθήκη των 
Βερσαλλιών.



Εισαγωγή
 Από τις ευρωπαϊκές χώρες 

που στράφηκαν προς την 
οικονομική εκμετάλλευση των 
αποικιών, η Ολλανδία, η 
Αγγλία και η Γαλλία 
απεκόμισαν τα περισσότερα 
οφέλη. Αντίθετα, οι Ισπανοί 
και οι Πορτογάλοι, αν και 
πρωτοστάτησαν στις 
ανακαλύψεις, δεν 
κατόρθωσαν να αναδειχθούν 
σε ισχυρές οικονομικές 
δυνάμεις.

Επαναληπτικές ερωτήσεις:

1. Ποιος θαλασσοπόρος ανακάλυψε πρώτος την Αμερική και ποιος την 

ονομάτισε;

2. Πώς ονομάστηκε η Συνθήκη που υπέγραψαν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι 

τον 15ο αιώνα, με την οποία μοιράζονταν τις περιοχές που ανακάλυψαν;

3. Με τη βοήθεια της διπλανής εικόνας, γνωρίζετε πως ονομαζόταν η Νέα Υόρκη 

αρχικά;



Η Αμερική στα 

τέλη του 18ου αι.

 Οι 13 επαναστατημένες αποικίες θα 

αποτελέσουν τον πυρήνα του 

νεοσύστατου κράτους των ΗΠΑ.

 Στην Κεντρική (κόλπος του Μεξικού) και 

Νότιο Αμερική επικρατούσαν ακόμη οι 

Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, ενώ η 

ενδοχώρα της Βόρειας Αμερικής, ανήκε

στους Γάλλους (Λουιζιάνα) και στους 

ιθαγενείς Ινδιάνους. 

 Η περιοχή που περιλαμβάνει τον 

σημερινό Καναδά, δεν επαναστάτησε 

και έμεινε πιστή στο Στέμμα, δηλαδή στη 

Μ. Βρετανία.



Οι 13 αποικίες της Μ. Βρετανίας 

στην Αμερική – Μια περιγραφή

Οι δεκατρείς αποικίες 

Βρίσκονταν στις ακτές του Ατλαντικού και εκτείνονταν από τη Φλόριντα 

(ανήκε στους Ισπανούς) μέχρι τα σύνορα του Καναδά, στον άξονα 

Βορρά-Νότου. 

Είχαν μεγάλες κλιματολογικές και εδαφολογικές διαφορές, αφού οι Νότιες 

αποικίες βρίσκονταν πιο κοντά στον Ισημερινό, ενώ οι Βόρειες πιο κοντά 

στον αρκτικό κύκλο.

Είχαν επίσης διαφορές στη σύνθεση του πληθυσμού και παρόλο που 

ανήκαν στο Βρετανικό στέμμα, οι Νότιες αποικίες είχαν περισσότερους 

Γάλλους και Ισπανούς αποίκους, από τις Βόρειες αποικίες που στην 

πλειοψηφία τους ήταν Άγγλοι. 

Επιπλέον είχαν όλες αναπτυχθεί οικονομικά και διέθεταν σε πολιτικό 

επίπεδο μεγάλη αυτονομία



Οι 13 αποικίες της Μ. Βρετανίας 

στην Αμερική – Τα αίτια δυσφορίας

Οι δεκατρείς αποικίες

Οι αποικίες όμως είχαν την υποχρέωση, να διατηρούν εμπορικές σχέσεις 

μόνο με τη μητρόπολη κάτι που αποτελούσε αιτία δυσαρέσκειας και 

έντασης

Η απόκτηση νέων εδαφών μετά τον Επταετή Πόλεμο (1756-1763) 

προσέθεσε στη δυσαρέσκεια των αποίκων, αφού τους απαγορεύτηκε η 

οικονομική εκμετάλλευση των νέων περιοχών 

Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε, όταν η Μ. Βρετανία, επέβαλε στις αποικίες 

πρόσθετες φορολογίες λ.χ. στο τσάι και στη ζάχαρη αλλά και φόρο 

χαρτοσήμου στις εφημερίδες και στα εμπορικά έγγραφα. 

Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε ότι υπονόμευε την οικονομία των αποικιών

και προκάλεσε το ξέσπασμα ταραχών στη Βοστώνη (1773) [Γιορτή του 

τσαγιού της Βοστώνης], που αποτέλεσαν το έναυσμα αλυσιδωτών 

αντιδράσεων. 



Οι 13 αποικίες – Η 

οριστική ρήξη

 Σεπτέμβριο του 1774 συνήλθαν στη Φιλαδέλφεια

για πρώτη φορά οι αντιπρόσωποι των δεκατριών 

αποικιών, οι οποίοι διεκδικούσαν την 

αυτοδιοίκησή τους και απηύθυναν στον βασιλιά 
Γεώργιο Γ΄ μια διακήρυξη δικαιωμάτων. Η 

ανένδοτη στάση της Αγγλίας προκάλεσε την 

οριστική ρήξη των αποικιών με τη μητρόπολη



Το ιδεολογικό υπόβαθρο της Αμερικανικής 

Επανάστασης – Οι ιδέες του Διαφωτισμού

Διακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας 1776

Η ιδεολογία της Αμερικανικής 
Επανάστασης στηρίχθηκε στη 

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
που ψήφισε η Συνέλευση της 
Φιλαδέλφειας στις 4 Ιουλίου. Το 
έγγραφο αυτό, που συντάχθηκε 
με την καθοδήγηση του Βενιαμίν 
Φραγκλίνου και του Θωμά 
Τζέφερσον, αποτελεί την πρώτη 
πρακτική εφαρμογή των 

πολιτικών ιδεών του 
Διαφωτισμού. 

Απόσπασμα από τη 
Διακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας 

Θεωρούμε ως αναμφισβήτητες τις 
παρακάτω αλήθειες: όλοι οι 
άνθρωποι γεννήθηκαν ίσοι και ο 
Δημιουργός τους προίκισε με 
ορισμένα αναπαλλοτρίωτα 
δικαιώματα. Σ' αυτά 
περιλαμβάνονται η ζωή, η 
ελευθερία και η επιδίωξη της 
ευτυχίας. Οι κυβερνήσεις 
εγκαταστάθηκαν από τους 
ανθρώπους για να εξασφαλίσουν 
αυτά τα δικαιώματα και η δίκαιη 
εξουσία πηγάζει από τη 
συγκατάθεση των κυβερνωμένων, 
Κάθε φορά που μια μορφή 
διακυβέρνησης αποδεικνύεται 
καταστροφική για το σκοπό αυτό, 
ο λαός έχει δικαίωμα να την 
αλλάξει ή να την καταργήσει και να 
εγκαταστήσει μια νέα κυβέρνηση. 

Ιδέες του 

Διαφωτισμού

Η δύναμη των Νόμων

Ένας λαός ελεύθερος  
υπακούει, αλλά δεν υπηρετεί. 
Έχει αρχηγούς και όχι αφεντικά. 
Υπακούει στους νόμους και 

μόνον σ' αυτούς. Και δεν είναι 
παρά μόνον με τη δύναμη των 
νόμων που δεν υπακούει στους 
ανθρώπους.

Από το έργο Πραγματεία για την 
καταγωγή και τα βάθρα της 

ανισότητας μεταξύ των 
ανθρώπων (1755) του Ρουσσώ.



Τα σημαντικότερα γεγονότα της 

Αμερικανικής Επανάστασης

Γιορτή του τσαγιού της Βοστώνης

 Τη νύχτα της 16ης προς τη 17η 

Δεκεμβρίου 1773, αγανακτισμένοι 

κάτοικοι της Βοστώνης 

μεταμφιεσμένοι σε Ινδιάνους 

ρίχνουν στη θάλασσα 340 κιβώτια 

τσαγιού που ανήκαν στην αγγλική 

εταιρεία των Ινδιών.

 "No taxation without 
representation" ‘Όχι στη 

φορολόγηση, χωρίς 

εκπροσώπηση (στο αγγλικό 

κοινοβούλιο).



Τα σημαντικότερα γεγονότα της 

Αμερικανικής Επανάστασης

Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 4 Ιουλίου 1776

 Μπορείτε να υποθέσετε γιατί μόνο 

ένας παρευρισκόμενος στην 

υπογραφή της Διακήρυξης της 

Ανεξαρτησίας, απεικονίζεται με 

καπέλο;

 Ο πίνακας είναι έργο του 

ζωγράφου John Trumbull (Τζον 

Τράμπουλ) 1756-1843.

 Παρόντες στην υπογραφή ήταν και 

οι συντάκτες της, Θωμάς 

Τζέφερσον, Βενιαμίν Φραγκλίνος.



Τα σημαντικότερα γεγονότα της 

Αμερικανικής Επανάστασης

Μάχη του Γιορκτάουν – Η πλάστιγγα γέρνει 

προς τους επαναστάτες

 Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας κράτησε επτά 
χρόνια και αρχικά φαινόταν 
καταδικασμένος. Ωστόσο οι Αμερικανοί, 
που ενισχύθηκαν από Γάλλους και άλλους 
Ευρωπαίους εθελοντές, κατόρθωσαν 
βαθμιαία να αποκτήσουν στρατιωτική 
υπεροχή, χάρη στις ικανότητες του 
αρχιστράτηγου Γεωργίου Ουάσινγκτον, ο 
οποίος ήξερε ότι η Μεγάλη Βρετανία είχε 
εξαπλωθεί τόσο πολύ παγκοσμίως, ώστε 
δεν είχε την πολυτέλεια να αναπτύξει στην 
Αμερικανική ήπειρο αρκετές δυνάμεις ώστε 
να συντρίψει την επανάσταση.



Τα σημαντικότερα γεγονότα της 

Αμερικανικής Επανάστασης

Συνθήκη των Βερσαλλιών, Σεπτέμβριος 1783

 Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, με προεξάρχουσα τη 

Γαλλία και συνεπικουρούμενες από την Ισπανία και 

τη Ολλανδία, επειδή επιθυμούσαν να περιορίσουν 

τη βρετανική αποικιακή αυτοκρατορία, 

συμμάχησαν με τους Αμερικανούς και κήρυξαν τον 

πόλεμο εναντίον της Αγγλίας. 

 Η Αγγλία μόνη και χωρίς το απαραίτητο έμψυχο 

δυναμικό, αποφάσισε, μετά και από την ήττα στο 

Γιορκτάουν, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των 

13 αποικιών με τη Συνθήκη των Βερσαλλιών 1783.



Επίλογος

 Με τη Συνθήκη της Γάνδης (1814) 

οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν 

στην Αγγλία την οριστική 

απομάκρυνσή της από την 

Αμερική, ενώ με το Δόγμα Μονρόε 

(1823) εγκαταλείφθηκαν οριστικά 

οι αποικιακές βλέψεις των 

Ευρωπαίων στην ήπειρο αυτή. 

(Βλέπε και ύλη της Γ΄ Λυκείου)

 Οι πολιτικές και ιδεολογικές ζυμώσεις 

κατά τη διάρκεια της αμερικανικής 

επανάστασης παραμέρισαν σταδιακά 

τις επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες 

των αποίκων, έτσι δεν δημιουργήθηκε 

μόνο ένα νέο κράτος αλλά και ένα νέο 

Έθνος. Η Αμερικανική επανάσταση 

ήταν ένας συνδυασμός φιλελεύθερου 

και εθνικού κινήματος. (Βλέπε και ύλη 

της Γ΄ Λυκείου)


