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Η επέτειος της αµερικανικής Ανεξαρτησίας της 4ης Ιουλίου
Συνέχεια από την 1η σελίδα
ζητήµατα την ίδια στιγµή που η κρίση στη Βρετανία µε τις αµερικανικές αποικίες κορυφωνόταν.
Ο Πόλεµος των Επτά Χρόνων
έδειξε στους Βρετανούς αξιωµατούχους ότι οι αµερικανοί δεν έβλεπαν
µε καλό µάτι τις πράξεις
«Navigation Acts» και την αυτοκρατορική εξουσία. Κατά τη διάρκεια
των συγκρούσεων, άποικοι έµποροι
συνέχισαν να αναπτύσσουν εµπορικές δραστηριότητες µε εχθρικές
δυνάµεις και να µεταφέρουν λαθραία αγαθά, ενώ οι αποικιακές συ-

νελεύσεις επανειληµµένως αρνούνταν να παρέχουν στους βρετανούς
στρατιωτικούς αξιωµατούχους άνδρες και αποθέµατα.
Ο πόλεµος άφησε στη Μεγάλη
Βρετανία αξιοσηµείωτο χρέος και
ακριβές ευθύνες στο νεοαποκτηθέν
έδαφος της Βόρειας Αµερικής. Το
κοινοβούλιο πέρασε την πράξη
«Stamp Act» προκειµένου ν’ αυξήσει τα έσοδα, πιστεύοντας ότι οι
«Navigation Acts» θα έπρεπε να
εφαρµόζονται αυστηρά και ότι οι
λίγο επιβαρυµένοι φορολογικά
άποικοι θα έπρεπε να πληρώνουν
µερίδιο του κόστους της άµυνας της

αυτοκρατορίας. Το νοµοσχέδιο αυτό απαιτούσε απ’ τους αποίκους την
αγορά και χρήση ειδικά σφραγισµένου χαρτιού για όλα τα επίσηµα έγγραφα, πράξεις, εφηµερίδες και
φυλλάδια. Οι παραβάτες θα οδηγούνταν σε δικαστήρια χωρίς ενόρκους. Τα έσοδα που θα απέρρεαν
απ’ τη νοµοθεσία προορίζονταν να
χρηµατοδοτήσουν µέρος του κόστους διατήρησης µιας µόνιµης δύναµης 10.000 Βρετανών οι οποίοι
θα απέτρεπαν τις εχθροπραξίες
ανάµεσα στους αποίκους και τους
Ινδιάνους των δυτικών συνόρων.
Στο µεταξύ, η κίνηση «Stamp

Act» ξεσήκωσε σχεδόν καθολικές να αντιπροσωπεύσουν σε κάθε
αντιδράσεις ανάµεσα στους αποί- αποικία την πλειοψηφία) συγκεκους, οι οποίοι τον έβλεπαν σαν κα- ντρώθηκαν στη Φιλαδέλφεια της
ταπάτηση των δικαιωµάτων τους. Πενσυλβάνια, για να συζητήσουν
Πίστευαν σε µια οµοσπονδιακή θε- τη φορολογία και τη συνεχιζόµενη
ωρία της αυτοκρατορίας που διαχώ- ρήξη µε την Μεγάλη Βρετανία. Οι
ριζε την εξουσία ανάµεσα στις αποι- εντεταλµένοι σ’ αυτή τη συνάντηκίες και τη Μεγάλη Βρετανία. Απ’ ση, γνωστή και ως «First
την αρχή τα αποικιακά συµβούλια Continental Congress», συνέταξαν
είχαν αυτοδιαµορφωθεί σε Κοινο- γράµµα στο Βασιλιά καταγράφοβούλιο και είχαν θεσµοθετήσει ντας τα παράπονά τους και διαµαρεσωτερικά θέµατα, συµπεριλαµβα- τυρόµενοι για τα δικαιώµατά τους
νοµένης της αύξησης της φορολο- ως βρετανοί πολίτες. Οι εντεταλµέγίας και των στρατιωτικών δυνάµε- νοι πρότειναν τη διεξαγωγή και
ων, παραβλέποντας τους ενόρκους. δεύτερης συνέλευσης στη ΦιλαδέλΣτην πράξη, η Βρετανία ήταν υπεύ- φια για την επόµενη Ανοιξη. Ο Βαθυνη για τα εξωτερικά ζητήµατα σιλιάς αρνήθηκε ν’ αναγνωρίσει τα
όπως η αναγγελία πολέµου και η ζητήµατα των αποικιών, ενώ µέχρι
συνέρθει
η
δεύτερη
κήρυξη ειρήνης, έχοντας την προε- να
δρία στις εξωτερικές σχέσεις, ελέγ- «Continental Congress» στην Πολιχοντας το εµπόριο, τα ινδιάνικα ζη- τειακή Βουλή της Πενσιλβάνια το
Μάϊο του 1775, ένοπλη σύγκρουση
τήµατα και το ταχυδροµείο.
Τότε ξέσπασε µπόρα διαµαρτυ- είχε ήδη λάβει χώρα στο Λέξινριών εναντίον του «Stamp Act». Τα γκτον και το Κόνκορντ.
Η Πολιτειακή Βουλή της Πενσιλαποικιακά συµβούλια τον αποκήρυσσαν ενώ ζήτησαν απ’ το Κοινο- βάνια, το κτίριο που σήµερα είναι
βούλιο την ανάκλησή του. Προκει- γνωστό ως «Independence Hall»,
µένου να ενισχύσουν τη δύναµη έγινε µάρτυρας της δηµιουργίας
της επίσηµης
διαµαρτυρίας, οι
αµερικανοί
έµποροι συντάχθηκαν σε ασήµαντες συµφωνίες, µε τη δέσµευση να µην
αγοράζουν βρετανικά αγαθά.
Το µποϊκοτάρισµα αυτό ήταν
τόσο αποτελεσµατικό
που
σήµανε τη ρήξη
στο
εµπόριο
ανάµεσα στη
Μεγάλη Βρετανία και την
Αµερική. Τον
Οκτώβριο του
1765 απεσταλµένοι
εννέα
αποικιών συναντήθηκαν στη
Νέα Υόρκη στο
«Stamp
Act Το πρώτο άρθρο της Συνοµοσπονδίας έδωσε στις
Congress» και αποικίες το νέο τους κοινό όνοµα: Ηνωµένες Πολιέκαναν αναφο- τείες της Αµερικής.
ρά στο Κοινοβούλιο και το βασιλιά για ο,τι αφο- των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερά στα παράπονα των αποίκων. Το ρικής. Στην Αίθουσα Συσκέψεων
Κοινοβούλιο
ανακάλεσε
τον του κτιρίου αυτού τα µέλη της δεύ«Stamp Act» τον Μάρτιο του 1766, τερης «Continental Congress» συυποχωρώντας όχι στις ουσιώδεις ζήτησαν και υπέγραψαν την Ανααντιδράσεις για τη φορολογία των κήρυξη της Ανεξαρτησίας. Σε ανααποίκων, αλλά µάλλον στα αιτήµα- γνώριση του ρόλου που διαδραµάτα των οικονοµικά πιεσµένων βρε- τισε το Independence Hall στο να
εµπνεύσει τις κυβερνήσεις όλου
τανών εµπόρων.
Μετά το γνωστό «Boston Tea του κόσµου, τα Ηνωµένα Εθνη που
Party» του 1773, όταν οι άποικοι αναγράφονται στο κτίριο στη λίστα
εγκατέλειψαν 342 κιβώτια µε βρε- των «World Heritage Sites» το
τανικό τσάι στο λιµάνι αντί να πλη- 1979.
Η αµερικανική ∆ηµοκρατία
ρώσουν φόρους γι’ αυτά, ο Βασιλιάς
παίρνει µορφή
έστειλε στρατιωτική δύναµη στη
Οπως συµφωνήθηκε στην πρώΒοστώνη για να κλείσει το λιµάνι.
Στο µεταξύ, οι άλλες αποικίες συνέ- τη «Continental Congress», συνήλη
δεύτερη
«Continental
πασχαν µε την κατάσταση στη Βο- θε
στώνη και απέστειλαν χρηµατική Congress» στην Πενσιλβάνια στις
βοήθεια και τρόφιµα. Στους επόµε- 10 Μαϊου του 1775. Ο λόγος της
νους µήνες η ρήξη ανάµεσα στις συνάντησης αυτής ήταν η συζήτηαποικίες και τη µητρόπολη επιτει- ση της ρήξης των σχέσεων µεταξύ
των αποικιών και της Μεγάλης Βρενόταν.
Το Σεµπτέµβριο του 1774, 55 τανίας. Οι εντεταλµένοι έσπευσαν
εντεταλµένοι (άνδρες επιλεγµένοι να «βαφτίσουν» τον Τζον Χάνκοκ

