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Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ
Στην Ευρώπη ξεσπά ο Επταετής πόλεμος
(1756 -1763) . Αιτία ο ανταγωνισμός
Αγγλίας (+Πρωσία) με τη Γαλλία (+Αυστρία
+Ρωσία) για τη Β. Αμερική και τις Ινδίες.
Στον πόλεμο νικά η Αγγλία (ο Καναδάς και η
Λουϊζιάνα που ανήκε στη Γαλλία και στην
Ισπανία αντίστοιχα περιέρχεται στους
Άγγλους). Όμως αργότερα με την αποστασία
πλήρωσε ακριβά τη νίκη της.
Η Αγγλία το 18ο αι έχει στις ΗΠΑ : 13
αποικίες: από τον Ατλαντικό μέχρι τα
Απαλάχια όρη -1607 Βιργινία, πρώτη
αποικία/ 1732 Γεωργία, τελευταία αποικία
1.500.000 κάτοικοι το 1777
4.000.000
«
1800
35.000.000 «
1870
Το 18ο αι οι αποικίες του βορρά εξελίχτηκαν
(βιοτεχνία, ξυλεία, σιδηρουργία,
υφαντουργία, λιμάνια, Παν/μιο Yale,
Harvard, Princeton. Ν. Υόρκη , Φιλαδέλφεια
: μεγάλες πόλεις)
Γενικά η κοινωνία των ΗΠΑ αγνοούσε την
κληρονομική ευγένεια που ίσχυε στη
μητρόπολη.
ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΗΞΗ
1. Ο κυβερνήτης των αποικιών διοριζόταν από το
Λονδίνο
2. Οι άποικοι ήταν υποχρεωμένοι να αγοράζουν
βιομηχανικά προιόντα από την Αγγλία
3. Οι άποικοι απαγορεύεται να στέλνουν πρώτες
ύλες σε άλλες χώρες εκτός της Αγγλίας.
4. Απαγορεύτηκε στους αποίκους η
εκμετάλλευση νέων περιοχών .
5. Για να πληρωθούν τα έξοδα από τον Επταετή
πόλεμο επιβλήθηκε πρόσθετη φορολογία σε μια
σειρά από προϊόντα (τσάι, ζάχαρη) και ειδικός
φόρος χαρτοσήμου σε εφημερίδες και εμπορικά
έγγραφα.

Η ΡΗΞΗ
1773 – Βοστώνη . Στη θάλασσα 340 κιβώτια τσαι
1774 - Φιλαδέλφεια. Για πρώτη φορά συνέλευση
των αντιπροσώπων των αποικιών που
διεκδικούσαν την αυτοδιοίκησή τους. Ανένδοτη
στάση Αγγλίας.
4/07/1776 - Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (Β.
Φραγκλίνος- Θ. Τζέφερσον)
(Ο ΠΟΛΕΜΟΣ /7 ΧΡΟΝΙΑ)
Οι Αμερικανοί ενισχύθηκαν από Γάλλους και
άλλους Ευρωπαίους
Απέκτησαν βαθμιαία στρατιωτική υπεροχή
χάρη στις ικανότητες του Γεργ. Ουάσινγκτον
1778 Η Γαλλία συμμάχησε με τους
Αμερικανούς και κήρυξε τον πόλεμο κατά της
Αγγλίας (+Ολλανδία +Ισπανία)
Αντιστάθηκαν στην απόφαση της Αγγλίας να
διενεργεί νηοψία σε πλοία ουδετέρων χωρών
η Ρωσία, η Δανία και η Σουηδία.
Διπλωματική απομόνωση Αγγλίας +
στρατιωτική ήττα στο Γιορκτάουν
1783 : Συνθήκη των Βερσαλλιών :
Ανεξαρτησία των 13 αποικιών
1823 : Δόγμα Μονρόε (πέμπτος πρόεδρος των
ΗΠΑ) Επειδή οι ισπανικές αποικίες της Κ. &
Ν Αμερικής είχαν επαναστατήσει η Ιερά
Συμμαχία από την Ευρώπη αποφάσισε να
επέμβει. Το δόγμα Μονρόε εκφράζει τη
δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης των ΗΠΑ για
κάθε είδους ευρωπαίκή επέμβααση σε
έδαφος της Αμερικής. Το δόγμα αυτό
ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως (κατάντησε
θεωρία επεμβάσεως που εξυπηρετούσε την
πολιτική διεισδύσεως και ελέγχου στην Κ & Ν
Αμερική!) και αποτέλεσε τη βάση της
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το Συντακτικό Κογκρέσο (Φιλαδέλφεια
1787) θα συγκεράσει την ισχυρή κεντρική
εξουσία με την αυτονομία της κάθε
πολιτείας (ομοσπονδιακή κεντρική κυβ.)
Σ ύ ν τ α γ μ α των ΗΠΑ
- Νομοθετική εξουσία : Κογκρέσο(Βουλή +
Γερουσία)
- Εκτελεστική εξουσία : Πρόεδρος
- Δικαστική εξουσία : Ανεξέρτητη (ανώτατο
όργανό της : το Ανώτατο Δικαστήριο).
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Στην Ευρώπη ξεσπά ο Επταετής πόλεμος
(1756 -1763) . Αιτία ο ανταγωνισμός
Αγγλίας (+Πρωσία) με τη Γαλλία (+Αυστρία
+Ρωσία) για τη Β. Αμερική και τις Ινδίες.
Στον πόλεμο νικά η Αγγλία (ο Καναδάς και η
Λουϊζιάνα που ανήκε στη Γαλλία και στην
Ισπανία αντίστοιχα περιέρχεται στους
Άγγλους). Όμως αργότερα με την αποστασία
πλήρωσε ακριβά τη νίκη της.
Ολλανδία 17ος αι.: Σπουδαία οικονομική –
ναυτ. Δύναμη. Με τις εταιρείες των
Ανατολικών και Δυτικών Ινδιών (1602-1621)
αποίκισαν ή εξερευνησαν περιοχές στη
Μαλαισία, Ινδονησία, Αυστραλία, Ν.
Ζηλανδία, Ν. Αφρική, Κεϋλάνη, ακτές Αμερ.
Στον Ατλαντικό.
ΗΠΑ : 13 αποικίες: 1607 Βιργινία, πρώτη
αποικία/ 1732 Γεωργία, τελευταία αποικία
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Βορράς –πουριτανοί (καλβινιστές της
Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας της Αγγλίαςαυστηρότητα ηθών) και απόγονοι της
δυναστείας των Στιουαρτ (Κάρολος
Α΄προσπάθησε νε επιβάλει τον καθολικισμό
στους Σκότους πρεσβυτεριανούς και να
περιορίσει το Κοινοβούλιο=/=Ολιβερ
Κρόμβελ κετέλυσε τη βασιλεία)
Το 18ο αι οι αποικίες του βορρά εξελίχτηκαν
(βιοτεχνία, ξυλεία, σιδηρουργία,
υφαντουργία, λιμάνια, Παν/μιο Yale,
Harvard, Princeton. Ν. Υόρκη , Φιλαδέλφεια
: μεγάλες πόλεις)
Νότος --- Αγγλοσάξονες, απόγονοι ευγενών
που διώχτηκαν μετά την επικράτηση του
Ολιβ. Κρόμβελ στην Αγγλία
Γενικά η κοινωνία των ΗΠΑ αγνοούσε την
κληρονομική ευγένεια.
1860-1863 πόλεμος Βορρά –Νότου. Νίκη
των βορείων .
ΠΡΙΝ ΤΗ ΡΗΞΗ
1. Ο κυβερνήτης των αποικιών διοριζόταν από το
Λονδίνο
2. Οι άποικοι ήταν υποχρεωμένοι να αγοράζουν
βιομηχανικά προιόντα από την Αγγλία
3. Οι άποικοι απαγορεύεται να στέλνουν πρώτες
ύλες σε άλλες χώρες εκτός της Αγγλίας.
4. Απαγορεύτηκε στους αποίκους η

από προϊόντα (τσάι, ζάχαρη) και ειδικός φόρος
χαρτοσήμου σε εφημερίδες και εμπορικά
έγγραφα.
Η ΡΗΞΗ
1773 – Βοστώνη . Στη θάλασσα 340 κιβώτια τσαι
1774 - Φιλαδέλφεια. Για πρώτη φορά συνέλευση
των αντιπροσώπων των αποικιών που
διεκδικούσαν την αυτοδιοίκησή τους. Ανένδοτη
στάση Αγγλίας.
4/07/1776 - Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (Β.
Φραγκλίνος- Θ. Τζέφερσον)
(Ο ΠΟΛΕΜΟΣ /7 ΧΡΟΝΙΑ)
Οι Αμερικανοί ενισχύθηκαν από Γάλλους και
άλλους Ευρωπαίους
Απέκτησαν βαθμιαία στρατιωτική υπεροχή
χάρη στις ικανότητες του Γεργ. Ουάσινγκτον
1778 Η Γαλλία συμμάχησε με τους
Αμερικανούς και κήρυξε τον πόλεμο κατά της
Αγγλίας (+Ολλανδία +Ισπανία)
Αντιστάθηκαν στην απόφαση της Αγγλίας να
διενεργεί νηοψία σε πλοία ουδετέρων χωρών
η Ρωσία, η Δανία και η Σουηδία.
Διπλωματική απομόνωση Αγγλίας +
στρατιωτική ήττα στο Γιορκτάουν
1783 : Συνθήκη των Βερσαλλιών :
Ανεξαρτησία των 13 αποικιών
1814 :Οι Αμερικανοί επιβάλλουν στην Αγγλία
την οριστική απομάκρυνσή τους από τις ΗΠΑ.
1823 : Δόγμα Μονρόε (πέμπτος πρόεδρος των
ΗΠΑ) Επειδή οι ισπανικές αποικίες της Κ. &
Ν Αμερικής είχαν επαναστατήσει η Ιερά
Συμμαχία από την Ευρώπη αποφάσισε να
επέμβει. Το δόγμα Μονρόε εκφράζει τη
δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης των ΗΠΑ για
κάθε είδους ευρωπαίκή επέμβααση σε
έδαφος της Αμερικής. Το δόγμα αυτό
ερμηνεύτηκε ποικιλοτρόπως (κατάντησε
θεωρία επεμβάσεως που εξυπηρετούσε την
πολιτική διεισδύσεως και ελέγχου στην Κ & Ν
Αμερική!) και αποτέλεσε τη βάση της
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το Συντακτικό Κογκρέσο (Φιλαδέλφεια
1787) θα συγκεράσει την ισχυρή κεντρική
εξουσία με την αυτονομία της κάθε
πολιτείας (ομοσπονδιακή κεντρική κυβ.)
Σ ύ ν τ α γ μ α των ΗΠΑ
- Νομοθετική εξουσία : Κογκρέσο(Βουλή +
Γερουσία)

εκμετάλλευση νέων περιοχών .
5. Για να πληρωθούν τα έξοδα από τον Επταετή
πόλεμο επιβλήθηκε πρόσθετη φορολογία σε μια

-

Εκτελεστική εξουσία : Πρόεδρος
Δικαστική εξουσία : Ανεξέρτητη (ανώτατο
όργανό της : το Ανώτατο Δικαστήριο).

