
Η επιβολή φόρων […] είναι τελείως ασυμβίβαστη με τα δικαιώματα των αποίκων ως 
Βρετανών υπηκόων και ως ανθρώπων. Λέω ως ανθρώπων διότι στη φυσική κατάστα
ση κανείς δεν μπορεί να πάρει την ιδιοκτησία μου χωρίς τη συναίνεση μου», διότι, «μου 
στερεί την ελευθερία μου και με κάνει δούλο. […] Η ίδια η ενέργεια της επιβολής φόρου 
[…] σε εκείνους που δεν αντιπροσωπεύονται […] τους αφαιρεί ένα από τα πιο θεμελια
κά τους δικαιώματα. […] Διότι τι αξίζουν τα αστικά δικαιώματα κάποιου, όταν η ιδιο
κτησία του έχει αφαιρεθεί κατά βούληση, χωρίς τη θέλησή του;1 

Τζαίημς Ότις ο Νεότερος, 1763

Ας υποθέσουμε ότι το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας επιχειρεί να […] μας απο
τρέψει από το να επεξεργαζόμαστε πρώτες ύλες και να τις μετατρέπουμε σε βιομηχανι
κά προϊόντα για την ανάπτυξή μας, τότε η ελευθερία και η ιδιοκτησία μας δεν θα επη
ρεαστούν εξίσου από μια τέτοια ρύθμιση όσο και από έναν φορολογικό νόμο;2

Σίλας Ντάουνερ, 1768

Η τυπική εικόνα του Αμερικανού αποίκου ως ενός συνεχώς μετακινούμενου στον 
χώρο ανθρώπου προς αναζήτηση της «γης της επαγγελίας του» στην απερα-

ντοσύνη της αμερικανικής ηπείρου, απέχει από την πραγματικότητα που επικρατού-
σε στις Αποικίες τον 17ο και το πρώτο μισό του 18ου αιώνα. Η συντριπτική πλειο-
ψηφία όσων εγκαθίσταντο στις Βρετανικές Αποικίες της Βορείου Αμερικής κινήθη-
κε με πολύ αργούς ρυθμούς πέρα από το γνώριμο περιβάλλον της ανατολικής ακτο-
γραμμής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη γεννητικότητα των οι-
κογενειών στις Αποικίες, δημιούργησε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα εκρηκτικές 

 1. James Otis, Jr., «The Rights of the British Colonies Asserted and Proved», Primary Sources: 
119-122.

 2. Silas Downer, «A Discourse at the Dedication of the Tree of Liberty» (1768), ό.π.: 142-144. 
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καταστάσεις. ενώ την περίοδο των πρώτων εγκαταστάσεων οι άποικοι διέθεταν κα-
τά μέσο όρο 100 με 200 ακρ3 γης, το τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα η διαθέσιμη γη 
στις περισσότερες περιοχές της Νέας Αγγλίας είχε μειωθεί στα 40 ακρ. Η πτώση στη 
μέση έκταση των κατεχόμενων κτημάτων υποδηλώνει μια σταδιακή διεύρυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Όπως δείχνουν διαθέσιμες μελέτες σχετικές με την κατανο-
μή της γης και των εισοδημάτων στις Βρετανικές Αποικίες της Β. Αμερικής τον 17ο 
και 18ο αιώνα, στο τέλος της αποικιακής περιόδου οι εύποροι άποικοι ήταν πλουσιό-
τεροι και πιο πολυάριθμοι από το παρελθόν, αλλά και οι πένητες ήταν φτωχότεροι 
και περισσότεροι από το παρελθόν.4

Η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων περιόριζε τις ευκαιρίες για τη συμμε-
τοχή των «κατώτερων τάξεων» στην πολιτική. οι συζητήσεις για τα προσόντα των 
εκλογέων, που χαρακτηρίζουν την πολιτική ιστορία της Μασαχουσέτης –και άλλων 
Αποικιών– το τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα απηχούν αυτήν την ανησυχία των 
φτωχότερων για ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από την πολιτική. Πράγματι, οι εκτι-
μήσεις για το φορολογητέο εισόδημα στην κομητεία του Σάφολκ για το 1786 απο-
καλύπτουν ότι οι κάτοικοι των πόλεων σε ποσοστό 20% δεν είχαν επαρκή ιδιοκτη-
σία ώστε με βάση το Σύνταγμα του 1780 να έχουν δικαίωμα ψήφου στις πολιτεια-
κές εκλογές. Απ’ αυτήν την άποψη η επέκταση των ΗΠΑ προς τη Δύση «στερέωσε 
την εικόνα που είχε σχηματιστεί για την Αμερική ότι είναι η γη της κινητικότητας 
και των ευκαιριών σε μια εποχή που άρχιζε να μην είναι τίποτε από αυτά τα δύο».5 

εάν η αύξηση του αποικιακού πληθυσμού το πρώτο μισό του 17ου αιώνα είχε 
ως κινητήριο μοχλό τη μετανάστευση, η μεγάλη δημογραφική άνοδος τον 18ο αιώ-
να τροφοδοτήθηκε κυρίως από την υψηλή γεννητικότητα. Το 1607, όταν δημιουρ-
γήθηκε η πρώτη μόνιμη εγκατάσταση στη Βιρτζίνια, η Αγγλία είχε 4,3 εκ. κατοίκους. 
Μισόν αιώνα αργότερα ο πληθυσμός της είχε φτάσει στα 5,2 εκ., ενώ στο τέλος του 
αιώνα, έπειτα από μια σειρά επιδημίες και κακές σοδειές, είχε περιοριστεί στα 5 εκ. 
κατοίκους. Στη διάρκεια, πάντως, του 18ου αιώνα τα δημογραφικά μεγέθη θα ανα-
κάμψουν: ο αγγλικός πληθυσμός ανήλθε στα 5,7 εκ. το 1750, στα 6,7 εκ. το 1775 και 
στα 8,6 εκ. το 1800. Την ίδια περίοδο οι Αποικίες αναπτύσσονταν με γρηγορότερους 
ρυθμούς. Από τους 300 κατοίκους του Τζέιμσταουν της Βιρτζίνιας το 1610, οι άποι-
κοι είχαν ήδη φθάσει τους 50.000 το 1650 και είχαν ξεπεράσει τους 250.000 το 1700. 
Μισόν αιώνα αργότερα, οι κάτοικοι στις Αποικίες ξεπερνούσαν το 1,2 εκ. και τις πα-

 3. Μονάδα μέτρησης επιφανείας που ισοδυναμεί με 4,0467 στρέμματα.
 4. Σ’ αυτό το συμπέρασμα καταλήγει, για παράδειγμα, ο Lockridge (1968): 71-72.
 5. Ό.π.: 75-78.



ραμονές της επανάστασης τα 2,4 εκ. Το 1800 ο πληθυσμός των Ηνωμένων, πλέον, 
Πολιτειών της Αμερικής ανερχόταν σε 5,3 εκ.6 

Η πλειοψηφία των αποίκων ήταν νέοι, άνδρες, ηλικίας 20 έως 30 ετών. Το 1625 
το 48,9% του πληθυσμού της Βιρτζίνιας ανήκε σ’ αυτήν την κατηγορία, ενώ η ανα-
λογία μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 4,3 προς 1. Στα μέσα του 18ου αιώνα οι γυ-
ναίκες παντρεύονταν συνήθως στην ηλικία των 19 έως 22 ετών –η τάση για πρώιμο 
γάμο ήταν εντονότερη στον Νότο– έναντι των 25-26 ετών, που ήταν η ηλικία γά-
μου για τις γυναίκες στην Αγγλία. Πάντως, περί τα τέλη της αποικιακής περιόδου, 
όταν η υψηλή γεννητικότητα αποτελούσε τον καθοριστικό παράγοντα στην κατα-
νομή της ηλικίας και του φύλου, η αναλογία μεταξύ των δύο φύλων ήταν πιο ισορ-
ροπημένη. Η πρώτη εθνική στατιστική των ΗΠΑ κατέδειξε ότι το 1790 στο σύνολο 
του πληθυσμού το 51% ήταν άρρενες και ότι η μέση αμερικανική οικογένεια αποτε-
λούνταν από 5,7 ελεύθερα άτομα (7 με την συμπερίληψη των δούλων). Το μεγαλύ-
τερο μέρος αυτού του πληθυσμού ζούσε σε αγροτικές κοινότητες ενώ μόνο το 5% 
διέμενε σε πόλεις με περισσότερους από 8.000 κατοίκους. Αστικά κέντρα όπως η 
Νέα Υόρκη και η φιλαδέλφεια συγκέντρωναν ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα το 
25-30% του συνολικού πληθυσμού της αποικίας της Νέας Υόρκης και της Πενσυλ-
βανίας αντίστοιχα, αν και καμία αποικιακή πόλη δεν μπορούσε να συγκριθεί με το 
λονδίνο που συγκέντρωνε, ήδη από το 1700, το 11,5% του συνολικού πληθυσμού 
της Αγγλίας. Στα μέσα του 18ου αιώνα η Βοστώνη, η μεγαλύτερη αμερικανική πόλη 
με πληθυσμό 15.000 κατοίκων, ήταν η όγδοη μεγαλύτερη πόλη της Βρετανικής Αυ-
τοκρατορίας. Το 1800, πάντως, η Νέα Υόρκη και η φιλαδέλφεια, που ξεπερνούσαν 
ήδη τις 60.000, μπορούσαν να συγκριθούν με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Αγ-
γλίας – μόνο το λονδίνο, το Μάντσεστερ, το λίβερπουλ και το Μπέρμιγχαμ είχαν 
περισσότερο πληθυσμό.7

ο Βενιαμίν φραγκλίνος (Benjamin Franklin, 1706-1790) απέδωσε τη μεγάλη 
άνοδο του αποικιακού πληθυσμού στα μέσα του 18ου αιώνα στις ευνοϊκές οικονο-
μικές συνθήκες του Νέου κόσμου –ιδιαίτερα στη διαθέσιμη γη– οι οποίες ενθάρρυ-
ναν τους πρώιμους γάμους. εκτιμώντας ότι σε κάθε γάμο που γινόταν στην ευρώ-
πη αντιστοιχούσαν δύο γάμοι στις Αποικίες και σε κάθε τέσσερις γεννήσεις στην 
ευρώπη αντιστοιχούσαν οκτώ γεννήσεις στις Αποικίες, προέβλεψε, όχι αυθαίρετα, 
τον διπλασιασμό του πληθυσμού των Αποικιών κάθε είκοσι χρόνια. ο φραγκλίνος,  

 6. οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται στο έργο των E. A. Wringley και Roger Schofield (1981). 
Στον αγγλικό πληθυσμό δεν περιλαμβάνεται η ουαλία και η Σκωτία –το βασίλειο της Με-
γάλης Βρετανίας δημιουργήθηκε το 1707 από την ένωση των βασιλείων της Αγγλίας και 
της Σκωτίας. Βλ. Wells (1992): 89-90· Daniel Scott Smith (1972): 176-177.

 7. Wells (1992): 98-101.
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πάντως, δεν θεωρούσε ότι η μετανάστευση συνέβαλλε ιδιαίτερα στην άνοδο του 
πληθυσμού και υποβάθμιζε τη σημασία των εκτός της Αγγλίας μεταναστευτικών 
ρευμάτων προς την Αμερική. Σήμερα γνωρίζουμε ότι στις αρχές της Αμερικανικής 
επανάστασης μόνο το ήμισυ των αποίκων είχαν αγγλικές ρίζες –το άλλο μισό απο-
τελούνταν από Γερμανούς, ιρλανδούς, Σκωτσέζους, και δούλους από την Αφρική. 
οι τελευταίοι, παρά την αυξημένη θνησιμότητά τους και τις δυσμενείς για τη φυ-
σική αναπαραγωγή εργασιακές συνθήκες στις οποίες υποβάλλονταν, θα ακολου-
θήσουν μετά το 1740 τη γενική αυξητική τάση που χαρακτήριζε τον λευκό πλη-
θυσμό, φθάνοντας να αποτελούν, το 1770, το 20% του συνολικού πληθυσμού των 
Αποικιών.8 

ο ιστορικός Eric Foner μας υπενθυμίζει ότι η κατανόηση των κοινωνικών σχέ σεων 
στην αποικιακή Αμερική δεν προϋποθέτει μόνο τη διερεύνηση της σχέσης ανάμε-
σα σε ελεύθερη εργασία και δουλεία –μια διάζευξη η οποία έγινε αισθητή το πρώτο 
μισό του 19ου αιώνα– αλλά επιπλέον τη μελέτη των ενδιάμεσων βαθμίδων μετα-
ξύ ελευθερίας και δουλείας που χαρακτήριζαν τις εργασιακές σχέσεις της περιόδου. 
Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, οι μισθωτοί εργάτες συνυπήρχαν στις Αποικίες 
«με τους υπηρέτες με σύμβαση χρόνου («indenture servants»), τους μαθητευόμε-
νους, τους οικιακούς εργάτες που πληρώνονταν συνήθως σε είδος, τους ναύτες που 
στρατολογούνταν βίαια στο βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό και σε ορισμένες περιο-
χές τους επίμορτους καλλιεργητές». οι υπηρέτες με σύμβαση χρόνου συγκροτού-
σαν «την πλειοψηφία της μη δουλικής εργατικής δύναμης» πριν την Αμερικανική 
επανάσταση, «αποτελώντας το ήμισυ σχεδόν των μεταναστών που έφταναν στην 
Αμερική από την Αγγλία και την Σκωτία». Τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αυτά που 
αφορούν τις αφίξεις Γερμανών μεταναστών στο λιμάνι της φιλαδέλφειας μεταξύ 
1772 και 1835, υποδεικνύουν μια μεγάλη μείωση της προσφυγής στο σύστημα της 
υπηρεσίας με σύμβαση χρόνου μετά το 1820. Το 1772, πάντως, το 56% των Γερμα-
νών μεταναστών που έφταναν στην Αμερική μέσω φιλαδέλφειας είχαν υπογράψει 
συμβόλαια «εθελούσιας δουλείας» με τα οποία εξοφλούσαν τις δαπάνες της μετά-
βασής τους στην Αμερική. Το ποσοστό αυτό, ήδη εξαιρετικά μεγάλο, περιορίστηκε 
στο 38% το 1785, για να ανέλθει και πάλι στο 42% το 1815. Ωστόσο, στη δεκαετία 
του 1820 ο θεσμός αυτός είχε ήδη περιέλθει σε μαρασμό, καθώς αντιπροσώπευε λι-
γότερο από το 10% των Γερμανών μεταναστών που έφταναν στις ΗΠΑ.9

 8. Wells (1992): 85-90, 95.
 9. Foner (1996): 100-101.



Η πλειοψηφία του μη δουλικού πληθυσμού ήταν κτηματίες που καλλιεργούσαν 
τις γαίες τους με την εργασία της οικογένειας και με τη βοήθεια υπηρετών με σύμ-
βαση χρόνου και δούλων. Στις αποικιακές πόλεις η μισθωτή εργασία ήταν διαδεδο-
μένη και διευρυνόταν συνεχώς μετά το 1750. Αυτό οφειλόταν «στην πληθυσμιακή 
αύξηση, την περιορισμένη πρόσβαση σε αγροτικούς κλήρους και την ολοκλήρωση 
του χρόνου υποχρεωτικής εργασίας των υπηρετών». Η οικονομική ύφεση που ενέ-
σκηψε μετά το τέλος του επταετούς Πολέμου «φαίνεται ότι έπεισε πολλούς εργοδό-
τες ότι οι ελαστικοί όροι εργασίας των μισθωτών εργατών, οι οποίοι μπορούσαν να 
προσληφθούν και να απολυθούν κατά βούληση», ήταν «οικονομικά προτιμητέοι από 
την επένδυση σε δούλους ή υπηρέτες».10 

ο αποκλεισμός των ολλανδών από το εμπόριο με τη Βρετανική Αμερική, οι Νό
μοι περί Ναυσιπλοΐας (Navigation Acts), οι οποίοι διασφάλισαν στους ναυπηγούς 
και εφοπλιστές των Αποικιών τα ίδια προνόμια με τους συναδέλφους τους στην 
Αγγλία, και η αφθονία πρώτων υλών, συνέβαλλαν στην άνθηση της ναυπηγικής 
βιο μηχανίας της Νέας Αγγλίας. Αξιοσημείωτη ήταν και η ανάπτυξη της αλιείας, ιδι-
αίτερα της φαλαινοθηρίας. Η μεγαλύτερη, πάντως, συγκέντρωση εργασίας κατά 
την προεπαναστατική περίοδο παρατηρούνταν στις μεγάλες φυτείες των Μέσων 
και Νότιων Πολιτειών. εκτός από την παραγωγή καπνού, βαμβακιού και άλλων 
αγροτικών προϊόντων ευδοκιμούσαν σε αυτές μια σειρά από βιοτεχνικές δραστη-
ριότητες: από την υφαντουργία και την υποδηματοποιία, μέχρι τους αλευρόμυλους 
και τα σιδηρουργεία για την κατασκευή αγροτικών εργαλείων. εάν εξαιρεθούν οι 
μεγάλες φυτείες, «τους περισσότερους ημι-ειδικευμένους εργάτες που εργάζονταν 
σε ειδικευμένες γραμμές παραγωγής υπό ένα εργοδότη συγκέντρωναν οι κλίβανοι 
και τα σιδηρουργεία».11 Το εργοστασιακό συγκρότημα που ίδρυσε ο Πέτερ Χάζεν-
κλεβερ (Peter Hasenclever) το 1766 στη Νέα ιερσέη, στο οποίο δούλευαν 500 Γερ-
μανοί εργάτες, περιλάμβανε έξι υψικαμίνους, επτά σιδηρουργεία, έναν σπαστήρα 
μεταλλεύματος, τρία πριονιστήρια και έναν αλευρόμυλο. ενδεικτικό της ανάπτυξης 
της μεταλλουργίας στις Αποικίες είναι το γεγονός ότι το 1776 απ’ αυτές προερχό-
ταν το 14% της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου σιδήρου.12

οι συμφωνίες για τη μη εισαγωγή αγγλικών προϊόντων, με τις οποίες οι άποικοι 
αντέδρασαν στην αλλαγή του φορολογικού και τελωνειακού καθεστώτος της Αυ-
τοκρατορίας, διευκόλυναν τη δεκαετία του 1760 την ίδρυση αρκετών βιομηχανικών 
και βιοτεχνικών μονάδων. Παρόλο που η ανώνυμη μετοχική επιχείρηση δεν αποτε-
λούσε συνηθισμένη πρακτική για τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας, οι μετοχικές 

10. Foner (1996): 101.
11. Morris, Government: 40.
12. Nettels (1952): 110-113· Morris, Government: 40-41· McAllister (1989): 247-248.
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εταιρείες στη δευτερογενή παραγωγή αυξήθηκαν στις δεκαετίες του 1760 και 1770. 
Η Εταιρεία της Νέας Υόρκης για την Προώθηση των Τεχνών, της Γεωργίας και της Οι
κονομίας ενθάρρυνε την παραγωγή λινών υφασμάτων, στην οποία τη διετία 1765-
1766 απασχολούνταν γύρω στα τριακόσια άτομα. Στη σχολή κλωστικής που διεύθυ-
νε το 1769 ο ουίλλιαμ Μολινώ (William Molineaux), υπό την αιγίδα της Εταιρείας 
της Βοστώνης για την Ενθάρρυνση της Βιομηχανίας και την Απασχόληση των Φτω
χών, «υπήρχαν 400 κλωστικά αδράχτια, πολλοί αργαλειοί για την ύφανση, κάμινοι, 
ζεστές και κρύες πρέσες φινιρίσματος των αγαθών και ένα ολοκληρωμένο βαφείο». 
Το εργοστάσιο που ίδρυσε το 1775 η Ενωμένη Εταιρεία της Φιλαδέλφειας για την 
Προώθηση της Αμερικανικής Βιομηχανίας, μια μετοχική εταιρεία που χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά στην κατασκευή βαμβακερών ατμοκίνητη κλωστική μηχανή (spin-
ning jenny), απασχολούσε 400 γυναίκες.13 

Παρόλο που οι πραγματικοί μισθοί των εργατών στις Αποικίες ξεπερνούσαν κα-
τά 30% ως 100% τους αντίστοιχους μισθούς των Άγγλων, οι συνθήκες εργασίας δεν 
ήταν ρόδινες. Η εποχιακή φύση της απασχόλησης, ιδιαίτερα στη Νέα Αγγλία, όπου 
οι ψαράδες, οι ναυτικοί, οι λιμενεργάτες και οι υπαίθριοι τεχνίτες αναγκάζονταν για 
ένα μεγάλο μέρος του χρόνου να διακόψουν της εργασίες τους, επέτεινε τα προ-
βλήματα που δημιουργούσαν οι διακυμάνσεις στο εισαγωγικό εμπόριο. Στις παρα-
θαλάσσιες κοινότητες, στις οποίες διαβιούσε μεγάλος αριθμός χηρών και ορφανών 
που είχαν χάσει συζύγους και γονείς στη θάλασσα, εισέρεαν εξαθλιωμένοι πρόσφυ-
γες από τις συνοριακές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια πολεμικών περιόδων. Στα 
μέσα του 18ου αιώνα τα κονδύλια που διετίθεντο για τους φτωχούς απορροφούσαν 
σε πόλεις όπως η Βοστώνη και η Νέα Υόρκη έως και το 1/3 των ετήσιων δημοτικών 
δαπανών.14 Στις παραμονές της επανάστασης στη φιλαδέλφεια, το «ποσοστό των 
φτωχών ήταν οκτώ φορές μεγαλύτερο από ό,τι πριν από είκοσι χρόνια και πτωχοκο-
μεία κατασκευάζονταν και γέμιζαν όσο ποτέ πριν».15 Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι 
φτωχοί αυτοί έποικοι έλπιζαν στη μελλοντική εγκατάστασή τους σε κάποιο αγροτε-
μάχιο στην ενδοχώρα, αυξάνοντας έτσι την πίεση που το ρεύμα αυτό δημιουργούσε 
στους ιθαγενείς πληθυσμούς. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τη βρετανική κυβέρνηση 
να θέσει τις ινδιάνικες υποθέσεις μετά τον επταετή Πόλεμο υπό την άμεση επίβλε-
ψή της ώστε οι άποικοι να περιοριστούν ανάμεσα στην ανατολική ακτογραμμή και 
τα Απαλάχια Όρη και η ειρήνη να διατηρηθεί στην ενδοχώρα.16 

13. Morris, Government: 37-44.
14. Ό.π.: 45-46· Trattner (1974): 21-22, 29-30.
15. Wood, Revolution: 5.
16. Ό.π.: 4-8.



ο Νέος κόσμος, από το 1739 ως το 1763, αποτέλεσε το θέατρο συνεχών πολέμων 
μεταξύ της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και, δευτερευόντως, της ισπανίας (ο Πόλεμος 
της Αυστριακής διαδοχής [1744-48], ο επταετής Πόλεμος, ή όπως ονομάστηκε στην 
Αμερική, Πόλεμος εναντίον των Γάλλων και των ινδιάνων [1756-1763]). Στις ανα-
μετρήσεις αυτές οι άποικοι αγωνίστηκαν είτε για τη διατήρηση των γαιών που ήδη 
κατείχαν, είτε για την κατάκτηση νέων εδαφών στην ενδοχώρα της Αμερικής.17 Τις 
παραμονές του επταετούς Πολέμου, Αμερικανοί και Βρετανοί είχαν αποσπάσει από 
φιλικές ινδιάνικες φυλές, όπως τους ιροκόι (Iroquois) της Δυτικής Πενσυλβα νίας, 
μεγάλες εκτάσεις γης, την εκμετάλλευση των οποίων ανέλαβαν εταιρείες, όπως η 
Εταιρεία του Οχάιο (Ohio Company) από τη Βιρτζίνια, η Εταιρεία του Σασκουεχάνα 
(Susquehanna Company) από το κονέκτικατ και άλλοι «επενδυτές».18 Προϋπόθεση, 
πάντως, για την ευόδωση των σχεδίων τους ήταν η απώθηση των Γάλλων και των 
ινδιάνων που αρνούνταν να αναγνωρίσουν τις αξιώσεις τους στα εύφορα εδάφη του 
οχάιο, τα οποία, σύμφωνα με έναν αρθρογράφο της Pennsylvania Gazette, «θα μπο-
ρούσαν να αποδειχθούν πλουσιότερα από τα μεταλλεία του Μεξικού».19 Η λήξη των 
εχθροπραξιών βρήκε τους νικητές του πολέμου σε μια συνεχή διελκυστίνδα για το 
μοίρασμα των λαφύρων και την οργάνωση των νέων εδαφών, διελκυστίνδα που θα 
λυθεί τελικά μόνο με ένα νέο πόλεμο (πίν. 1).

Η ανάγκη ώστε η βρετανική διοίκηση να παρέμβει στις αμερικανικές υποθέσεις 
έγινε επιτακτικότερη όταν οι Βρετανοί αντιλήφθηκαν ότι οι άποικοι προσανατολί-
ζονταν σε μια μορφή συνένωσης η οποία θα τους επέτρεπε, αφ’ ενός, να αμυνθούν 
αποτελεσματικότερα ενάντια στη γαλλική διείσδυση στην ήπειρο και, αφ’ ετέρου, 
να αντιμετωπίσουν τους ινδιάνους στη δυτική μεθόριο. ο Τζων Άνταμς (1735-1826) 
θυμάται ότι το 1756 «ορισμένοι είχαν τη γνώμη ότι θα μπορούσαμε να υπερασπι-
στούμε τους εαυτούς μας […] καλύτερα χωρίς την Αγγλία παρά με αυτήν, εάν μας 
επέτρεπε μόνο να ενωθούμε και να ασκήσουμε τη δύναμη, την τόλμη και την επιδε-
ξιότητά μας».20

Όταν οι αντιπρόσωποι από έντεκα Βρετανικές Αποικίες συναντήθηκαν το καλο-
καίρι του 1755 στο Ώλμπανυ της Νέας Υόρκης για να συζητήσουν τα προβλήματα 
που δημιουργούσε ο ακήρυχτος ακόμη πόλεμος με τη Γαλλία, ο Βενιαμίν φραγκλί-
νος υπέβαλε ένα σχέδιο αποικιακής ενότητας, το οποίο έμεινε γνωστό ως «Σχέδιο 
του Ώλμπανυ για την Ένωση» («Albany Plan of Union», 1755). Σύμφωνα με αυτό, μια 
αποικιακή κυβέρνηση θα φρόντιζε για την «κοινή άμυνα και την […] επέκταση των 

17. Wood, Revolution: 6-8· McDougall (2005): 168-169.
18. McDougall (2005): 175-177.
19. Ό.π.: 175.
20. Adams προς Rush, 23 Μαρτίου 1805, Spur of Fame: 89.
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βρετανικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Αμερική» και θα ρύθμιζε τις ινδιάνικες υπο-
θέσεις, γεγονός που αποκάλυπτε την επιθυμία των αποίκων να επιληφθούν του ευαί-
σθητου αυτού ζητήματος ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις της αυτοκρατορικής κυβέρ-
νησης. ο γενικός πρόεδρος της κυβέρνησης, που θα διοριζόταν από το Στέμμα και 
ένα αποικιακό κοινοβούλιο, μπορούσε «να κηρύσσει πόλεμο ή ειρήνη με τα ινδιά-
νικα έθνη», να ρυθμίζει το εμπόριο και «όλες τις αγορές ινδιάνικων γαιών που δεν 
βρίσκονταν στα όρια των επιμέρους αποικιών», και να μεριμνά για τις «νέες εγκατα-
στάσεις μέχρις ότου το Στέμμα κρίνει σκόπιμο να τις διαμορφώσει σε επιμέρους κυ-
βερνήσεις».21

Στην Αυτοβιογραφία του, ο φραγκλίνος υποστήριζε ότι το σχέδιο αυτό, παρότι 
εγκρίθηκε ομόφωνα από το συνέδριο του Ώλμπανυ, δεν υιοθετήθηκε από τα αποι-
κιακά κοινοβούλια διότι «θεωρήθηκε ότι είναι πολύ προνομιακό», ότι δηλαδή εκ-
χωρούσε πολλές εξουσίες στο Στέμμα, «ενώ στην Αγγλία» δεν υποστηρίχθηκε διό-
τι «κρίθηκε ότι είναι πολύ δημοκρατικό». εκτιμούσε ότι η υιοθέτησή του θα απέτρε-
πε τον «αιματηρό αγώνα» που ακολούθησε διότι ικανοποιούσε «και τις δύο πλευρές 
του Ατλαντικού», κάνοντας τις Αποικίες «επαρκώς ισχυρές ώστε να υπερασπιστούν 
τον εαυτό τους» χωρίς «να υπάρχει η ανάγκη αποστολής στρατευμάτων από την Αγ-
γλία, [και] η μετέπειτα πρόφαση για τη φορολόγηση της Αμερικής».22

Τρία χρόνια αργότερα, ο νεαρός Γεώργιος ουάσινγκτον, συνταγματάρχης της 
Πολιτοφυλακής της Βιρτζίνιας, εν μέσω του πολέμου εναντίον των Γάλλων και των 
ινδιάνων, επισήμαινε στον φράνσις φώκιερ (Francis Fauquier), βοηθό κυβερνήτη 
της Βιρτζίνιας, την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση «του εμπορίου με τους ινδιάνους», 
ώστε οι άποικοι να αναλάβουν «ένα μεγάλο μερίδιο του εμπορίου γούνας, όχι μόνο 
με τους ινδιάνους του οχάιο, αλλά εν καιρώ με τα πολυάριθμα έθνη που κατέχουν 
τις περιοχές της ενδοχώρας» και, ταυτοχρόνως, «να ανατραπούν όλες οι απόπειρες 
των επιμέρους Αποικιών οι οποίες […] εξασθενίζουν […] το γενικό σύστημα».23 οι 
απόψεις αυτές δεν οδήγησαν σε χειροπιαστά αποτελέσματα και οι συγκρούσεις με-
ταξύ αποίκων και ινδιάνων κατέστησαν επιτακτική τη διατήρηση των βρετανικών 
στρατευμάτων στη μεθόριο ακόμη και μετά το τέλος του επταετούς Πολέμου. Σε 
μια από αυτές τις εξεγέρσεις, το 1763, οι ινδιάνικες φυλές με επικεφαλής τον Πόντιακ 
(Pontiac), δυσαρεστημένες από το γεγονός ότι οι παλαιοί τους σύμμαχοι και ηττη-
μένοι του πολέμου Γάλλοι, παραχώρησαν τα εδάφη τους στους Βρετανούς και στους 

21. «Albany Plan of Union», 10 ιουλίου 1754, Primary Sources: 229-230.
22. Benjamin Franklin, The Autobiography of Benjamin Franklin, Electronic Text Center, Uni-

versity of Virginia Library, http://etext.lib.virginia.edu/modeng/modeng0.browse.html, 
1999, 130-131.

23. Washington προς Francis Fauquier, 2 Δεκεμβρίου 1758, WGW, τ. 1.



άπληστους για γη αποίκους, κατέστρεψαν το 1763 όλα σχεδόν τα βρετανικά φυλά-
κια δυτικά των Απαλαχίων ορέων δημιουργώντας αναστάτωση στην Πενσυλβανία, 
το Μέρυλαντ και τη Βιρτζίνια.24

Η προοπτική της απομάκρυνσης των Γάλλων από την ήπειρο σήμαινε για τους 
αποίκους την έναρξη μιας νέας περιόδου, όπου απερίσπαστοι από τις αντιπαλότητες 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων θα επικεντρώνονταν στην εκμετάλλευση της ενδοχώρας. 
Ωστόσο, οι πλέον οξυδερκείς διέβλεπαν στην εντονότερη στρατιωτική και πολιτική 
παρουσία των Βρετανών στην Αμερική τα σπέρματα μελλοντικών προβλημάτων. Το 
1758, όταν οι άποικοι σχεδίαζαν την εκδίωξη των Γάλλων από την περιοχή του κε-
μπέκ, o Τζων κόουτ (John Choate), μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μα-
σαχουσέτης και λοχαγός της Πολιτοφυλακής, ευχόταν την αποτυχία της επιχείρησης: 
Διότι, εξηγούσε, «μόλις οι Άγγλοι κατακτήσουν τον καναδά θα εδραιώσουν την πα-
ρουσία τους και θα μας συμπεριφερθούν χειρότερα από όσο ποτέ μας συμπεριφέρ-
θηκαν […] οι Γάλλοι και οι ινδιάνοι». και ο Τζων Άνταμς, o οποίος μετά από χρόνια 
ανακαλούσε σε επιστολή του αυτές τις προφητικές φράσεις, συμπληρώνει: «Δεν πέ-
ρασαν δύο χρόνια από τότε, όταν η Βρετανική κυβέρνηση διέταξε […] να τεθούν σε 
εφαρμογή εντάλματα έρευνας («writs of assistance») για τη βίαιη διερεύνηση σπιτιών, 
αποθηκών, πλοίων, μαγαζιών, βαρελιών προς αναζήτηση λαθραίων αγαθών».25 

λίγο μετά τη θέσπιση των ενταλμάτων έρευνας το Court of Common Pleas 
(Αστικό Δικαστήριο) του λονδίνου χαρακτήρισε παράνομη τη χρήση γενικών 
ενταλμάτων στα οποία θα μπορούσε κανείς να εντάξει και εκείνα των Αμερικανικών 
Αποικιών. Το 1767, ο Υπουργός οικονομικών Τσαρλς Τάουνσεντ (Charles Townsh-
end) συμπεριέλαβε στο νέο του δασμολόγιο (βλ. παρακάτω) διάταξη που καθιστού-
σε δυνατή τη χρήση ενταλμάτων έρευνας στις Αποικίες, παρόλο που είχαν κηρυ-
χθεί παράνομα από το δικαστήριο.26 ο Τζων Ντίκινσον (John Dickinson, 1732-1808), 
στα περίφημα Γράμματα ενός Κτηματία από την Πενσυλβανία (Letters from a Farmer 
in Pennsylvania, 1767-1768), χαρακτήρισε αυτήν τη διάταξη «καταστροφική για την 
ελευθερία […] και σαφώς αντίθετη στο εθιμικό δίκαιο, που πάντοτε θεωρούσε τον οί
κο ενός ανθρώπου ως το οχυρό του, ή έναν τόπο απόλυτης ασφάλειας».27 Παρόλο που 
οι άποικοι δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί την αναγκαιότητα της κοινής δράσης ενάντια 
στις «παραβιάσεις» της μητρόπολης, όταν η δράση αυτή οδήγησε τις σχέσεις μητρό-
πολης και Αποικιών σε αδιέξοδο, το πέρασμα από τις διαπιστώσεις στην πράξη απέβη 
ιδιαίτερα επώδυνο. είναι απ’ αυτήν την άποψη χαρακτηριστική η διαφορετική  πορεία 

24. Wood, Revolution: 9· Maldwyn A. Jones (1996): 38· Zinn (1995): 86.
25. Adams προς Rush, 29 Νοεμβρίου 1812, Spur of Fame: 280.
26. J. R. Pole, «Equality», στο Greene και Pole (επιμ. 2004): 634. 
27. John Dickinson, «Letters from a Farmer in Pennsylvania, Letter IX», Primary Sources: 151.
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δράσης που ακολούθησαν ο Τζων Άνταμς και ο Τζων Ντίκινσον απέναντι στη νέα 
πραγματικότητα που σηματοδότησε η ένοπλη αναμέτρηση.

•

Τη δεκαετία του 1760 οι Βρετανικές Αποικίες της Βορείου Αμερικής υπήρξαν πεδίο 
έντονων εσωτερικών συγκρούσεων πριν ακόμη αυτές χρωματιστούν από τις αντι-
δράσεις ενάντια στην αποικιακή πολιτική των βρετανικών κυβερνήσεων μετά το τέ-
λος του επταετούς Πολέμου. Η αντιπαλότητα μεταξύ των εύπορων οικογενειών 
της Νέας Υόρκης, των Αγγλικανών ντε λάνσεϋ (De Lancey) και των Dissenters (των 
«δια φωνούντων» με την επίσημη Αγγλικανική εκκλησία) λίβινγκστον (Livingston), 
οι αντιπαραθέσεις των κουάκερων με το Kόμμα των ιδιοκτητών και όλων μαζί με 
τους ιρλανδούς και Σκωτσέζους μετανάστες της Πενσυλβανίας, οι διαμάχες στη Μα-
σαχουσέτη μεταξύ του Τόμας Χάτσινσον (Thomas Hutchinson) και του Τζαίημς Ότις 
του Νεότερου, για να αναφερθούμε σε ορισμένες μόνο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, 
συνέβαλλαν στην πολιτική και ηθική απονομιμοποίηση των κυρίαρχων κοινωνικών 
ομάδων στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, η κινητοποίηση του λαϊ-
κού στοιχείου μέσω των μαζικών πολιτικών συγκεντρώσεων και της συστηματικής 
χρήσης του τύπου στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης προκάλεσε «μια βαθιά αλλα-
γή στα παραδοσιακά πρότυπα της πολιτικής συμπεριφοράς». Τόσο οι έχοντες πολιτι-
κά δικαιώματα όσο και εκείνοι που τα στερούνταν «δραστηριοποιήθηκαν στην πολι-
τική σκηνή όσο ποτέ άλλοτε, ακόμη και αν συχνά αυτή η δράση ισοδυναμούσε με την 
διά βοής επιδοκιμασία αποφάσεων τις οποίες ελάμβαναν λίγοι ηγέτες».28 

Μετά τη λήξη του επταετούς Πολέμου, η βρετανική κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέ-
τωπη με ένα σοβαρό δίλημμα. Όλες οι ενδείξεις –το μεγάλο δημόσιο χρέος, οι σχέ-
σεις των ινδιάνων με τους αποίκους και των τελευταίων με τη μητρόπολη– έδειχναν 
ότι ήταν απαραίτητη η παραμονή ενός μόνιμου στρατιωτικού σώματος στις Αποι-
κίες, πολύ μεγαλύτερου από εκείνο που υπήρχε πριν την έναρξη του πολέμου. ο Βρε-
τανός αρχιστράτηγος Τζέφρυ Άμχερστ (Jeffrey Amherst), ο οποίος είχε «διακριθεί» 
κατά την καταστολή της «Συνωμοσίας του Pontiac» προσφέροντας στους ινδιάνους 
κλινοσκεπάσματα που προέρχονταν από το νοσοκομείο για την ευλογιά, υπολόγι-
σε σε 10.000 τους στρατιώτες που απαιτούνταν για να διατηρηθεί η ειρήνη με τους 
ινδιάνους και να αντιμετωπιστούν οι καταπατητές των γαιών, το λαθρεμπόριο και η 
ληστεία. Από την άλλη μεριά, οι κοινωνικές συνθήκες στη μητρόπολη δεν επέτρεπαν 
την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων για τη συντήρηση του στρατού των Αποι-
κιών, κι αυτό φάνηκε το 1763 από την καταφυγή στη χρήση του στρατού για την εί-

28. Jensen (1970): 1-18.



σπραξη του Φόρου στον Μηλίτη (Cider Tax) που προοριζόταν να καλύψει μέρος των 
πολεμικών δαπανών. οι άποικοι έπρεπε, λοιπόν, να συνεισφέρουν ένα όλο και μεγα-
λύτερο τμήμα από τις 300.000 λίρες που απαιτούνταν ετησίως για τη συντήρηση του 
βρετανικού στρατού στην Αμερική.29 

Μια πρώτη μεταρρύθμιση της αποικιακής διοίκησης επιχειρήθηκε το 1763 
(Proclamation of 1763), όταν η βρετανική κυβέρνηση μετέτρεψε όλη την περιοχή 
πέραν των Απαλαχίων ορέων σε «ινδιάνικο καταυλισμό» απαγορεύοντας ταυτό-
χρονα τις αγοραπωλησίες γαιών. Αυτό σήμαινε ότι ο αυξανόμενος πληθυσμός των 
Αποικιών δεν θα διοχετευόταν προς τη Δύση, αλλά προς τον Βορρά ή τον Νότο, 
όπου η σύνδεση με τη Βρετανία ήταν στενότερη και το σύστημα εμπορικών ανταλ-
λαγών το οποίο πλούτιζε τη μητρόπολη ακμαίο. οι άποικοι, πάντως, δεν σκό πευαν 
να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της αυτοκρατορικής κυβέρνησης. εξάλλου, 
μια σειρά από παραχωρήσεις στις οποίες προέβησαν οι ασταθείς βρετανικές κυ-
βερνήσεις της περιόδου προς τους κερδοσκόπους της γης δημιουργούσαν την πε-
ποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι προσωρινές και ότι οι ενεργητικότεροι των 
αποίκων θα έπρεπε να θεμελιώσουν αξιώσεις πάνω στις γαίες της Δύσης, ώστε να 
δρέψουν αργότερα τα οφέλη.30

Χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν αυτές οι απαγο-
ρεύσεις είναι το γεγονός ότι ο ουάσινγκτον, τον Σεπτέμβριο του 1767, εκμυστη-
ρευόταν στο συμπολεμιστή του και εκτιμητή γαιών ουίλλιαμ κρώφορντ (William 
Crawford) ότι «ποτέ δεν θεώρησα τη διακήρυξη [του 1763] […] παρά ένα προ-
σωρινό μέτρο για να καθησυχάσει τους ινδιάνους, το οποίο πρέπει να καταπέσει 
φυσιολογικά σε λίγα χρόνια ιδιαίτερα όταν οι ινδιάνοι συναινέσουν στην κατοχή 
των γαιών από εμάς». Στο πλαίσιο αυτό τον συμβούλευε να μην «αμελεί την υφι-
στάμενη δυνατότητα να εντοπίσει καλές γαίες […] και να τις καταχωρήσει ως δι-
κές του». ο ουάσινγκτον, ο οποίος διεκδικούσε μεγάλες εκτάσεις κοντά στον πο-
ταμό οχάιο που είχαν παραχωρηθεί στους αξιωματικούς του επταετούς Πολέμου, 
αποσκοπούσε στη «διασφάλιση μιας μεγάλης έκτασης γης» («my plan is to secure 
a good deal of land»), σχέδιο που την ίδια εποχή αντιπροσώπευε το όνειρο πολ-
λών αποίκων.31

Στο μεταξύ το Στέμμα με μια σειρά οικονομικών και διοικητικών μεταρρυθμί-
σεων επιχείρησε να αυξήσει τα έσοδα που αντλούσε από τις αποικίες και να δη-
μιουργήσει μια δομή ικανή να τις διοικήσει. Η αδυναμία των Αρχών –τελωνεία, 

29. Wood, Revolution: 16-17 και Zinn (1995): 68. 
30. Wood, Revolution: 21-22.
31. Washington προς William Crawford, Όρος Βέρνον, 21 Σεπτεμβρίου 1767, WGW, τ. 2, και 

Wood, Revolution: 21-22.
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 δικαστήρια, αποικιακές κυβερνήσεις– να αποτρέψουν κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου το εμπόριο με τον εχθρό, είχε οδηγήσει τις βρετανικές κυβερνήσεις στο συμπέ-
ρασμα ότι με την επάνοδο στην ειρήνη απαιτούνταν ριζικές αλλαγές στο εμπορι-
κό καθεστώς που διείπε τις σχέσεις μεταξύ Αποικιών και μητρόπολης. Η απόφαση 
να εγκατασταθεί μια ναυτική μοίρα στο Χάλιφαξ (Νέα Σκωτία) μετά το τέλος των 
εχθροπραξιών και η δημιουργία της American Board of Customs Commissioners 
(1768), μιας επιτροπής η οποία ανέλαβε την επίβλεψη της τελωνειακής υπηρεσίας, 
υποδείκνυε την αποφασιστικότητα της μητρόπολης να θέσει υπό τον έλεγχό της το 
εμπόριο με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το οποίο καθίστατο ολοένα και πιο 
προσοδοφόρο.32

Στο πλαίσιο αυτό οι βρετανικές κυβερνήσεις δεν επέβαλλαν μόνο δασμούς στα 
προϊόντα που εισάγονταν στις Αποικίες –αυτό επιχειρήθηκε για παράδειγμα με τον 
Νόμο περί της Ζάχαρης (Sugar Act, 1764) που φορολογούσε τα ενδύματα, τη ζάχα-
ρη, το λουλάκι, τον καφέ και το κρασί– αλλά και σε άλλες πιο «άμεσες» επιβαρύν-
σεις όπως ήταν ο περίφημος Stamp Act (1765), δηλαδή ο νόμος που επέβαλε τον φό-
ρο στο χαρτόσημο. Η πιο καταπιεστική για τους αποίκους διάταξη του Νόμου πε
ρί της Ζάχαρης ήταν εκείνη που αφορούσε τη μείωση του δασμού στην εισαγόμενη 
από τις Βρετανικές Δυτικές ινδίες μελάσα. Το μέτρο αυτό, που στόχευε στην πάταξη 
του λαθρεμπορίου και, μέσω αυτού, στην αύξηση των εσόδων από τα τελωνεία, δυ-
σαρέστησε όσους εισήγαγαν αδασμολόγητη μελάσα από τις γαλλικές και ισπανικές 
Δυτικές ινδίες για να παρασκευάσουν ρούμι. Το ρούμι των αποίκων ανταλλασσόταν 
στις ακτές της Δυτικής Αφρικής με δούλους, οι οποίοι πωλούνταν στις Δυτικές  ινδίες  
έναντι ζάχαρης και μελάσας, η οποία εισαγόταν στις Αποικίες για να τροφοδοτήσει 
αυτό το «διαβόητο τριγωνικό εμπόριο» αλλά και την αποικιακή οικονομία με το πο-
λύτιμο μεταλλικό της νόμισμα, πριν το τελευταίο διοχετευτεί στην Αγγλία έναντι 
βιο μηχανικών και άλλων προϊόντων.33 

Η μητρόπολη δεν στόχευε μόνο στον περιορισμό της λαθραίας εισαγωγής με-
λάσας, αλλά και του τσαγιού, του οποίου το μονοπώλιο στην εισαγωγή του κατεί-
χε η εταιρεία των Ανατολικών ινδιών (East India Company). ο φόρος στο τσάι, μια 
από τις κυριότερες προσόδους του Στέμματος, μειωνόταν όταν αυτό επανεξαγόταν 
στην Αμερική. Το γεγονός, πάντως, ότι η τιμή του αγγλικού τσαγιού ήταν διπλά-
σια από εκείνη του ολλανδικού, που εισαγόταν στην ολλανδία από τις Αποικίες της 
αδασμολόγητο, ευνοούσε το λαθρεμπόριο του πολύτιμου αυτού προϊόντος. Η κυ-
βέρνηση του λόρδου Τσάταμ (William Pitt ο πρεσβύτερος, Αʹ κόμης του Chatham, 
1708-1778) κατήργησε το 1767 όλους τους φόρους στο τσάι που επανεξαγόταν 

32. Tucker και Hendrickson (1982): 128-130.
33. Maldwyn A. Jones (1996): 17-18.



στην Αμερική, το οποίο όμως θα επιβαρυνόταν με έναν δασμό τριών πενών που θα 
καταβαλλόταν στα αμερικανικά τελωνεία. Το μέτρο αυτό αποσκοπούσε στην αύ-
ξηση των τελωνειακών εισπράξεων μέσω του περιορισμού του λαθρεμπορίου αλ-
λά και στην ανάκτηση του ελέγχου όλου του διαμετακομιστικού εμπορίου από και 
προς τις Αποικίες από το Βασιλικό Ναυτικό, ένας στόχος με στρατηγική σημασία, 
όπως είχε ήδη επισημάνει το 1765 και ο Τόμας ουέιτλυ (Thomas Whately), ο τότε 
Βρετανός Υφυπουργός οικονομικών.34 οι προσπάθειες εφαρμογής του νόμου και 
περιορισμού του λαθρεμπορίου τσαγιού ώστε η εταιρεία των Ανατολικών ινδιών 
να καταστεί ο μοναδικός προμηθευτής του στις Αμερικανικές Αποικίες, υπήρξε μια 
μόνιμη εστία αντιπαράθεσης των αποίκων με τη μητρόπολη μέχρι και την έναρξη 
της επανάστασης.

Ωστόσο, η αναστάτωση που προκλήθηκε από την επιβολή του Νόμου περί του 
Χαρτοσήμου (1765) διαμόρφωσε για πρώτη φορά τις κοινωνικές και πολιτικές συν-
θήκες υπό τις οποίες οι άποικοι απέκτησαν συναίσθηση της δύναμής τους και άρχι-
σαν να συζητούν το ενδεχόμενο χωρισμού από τη μητρόπολη. ο νόμος αυτός, που 
εισήχθη το 1765 από τον Υπουργό οικονομικών λόρδο Γκρένβιλ (Grenville), επι-
βλήθηκε σε όλα τα νομικά έγγραφα, τα ημερολόγια, τις εφημερίδες και τις μπροσού-
ρες που τυπώνονταν στις Αμερικανικές Αποικίες ώστε «να καλύψει περαιτέρω τις 
δαπάνες της υπεράσπισης, προστασίας και ασφάλειας» των Αποικιών. ο φόρος θα 
εισπραττόταν σε λίρες στερλίνες ενώ οι παραβάτες θα δικάζονταν από ναυτοδικεία 
χωρίς την παρουσία ενόρκων, γεγονός που τον κατέστησε επαχθέστερο.35

οι αντιδράσεις που προκάλεσε ο Νόμος περί του Χαρτοσήμου ήταν τέτοιες ώστε 
ο μετριοπαθής δικηγόρος και πολιτικός από τη Βοστώνη Τόμας κάσινγκ (Thomas 
Cushing, 1725-1788) προειδοποιούσε λίγους μήνες μετά την επιβολή του τον βοη-
θό κυβερνήτη της Μασαχουσέτης Τόμας Χάτσινσον ότι «ένα πνεύμα εξισωτισμού 
(‘‘levellism’’) φαίνεται να διατρέχει όλη τη χώρα και ελάχιστη διάκριση [υφίστα-
ται] ανάμεσα στους υψηλόβαθμους και τους χαμηλόβαθμους αξιωματούχους».36 Το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1765 διαδηλώσεις εναντίον του Νόμου περί του 
Χαρτοσήμου σάρωναν όλες τις πόλεις της Βορείου Αμερικής, ενώ τόσο μεγάλη πίε-
ση δέχονταν οι φοροεισπράκτορες ώστε συχνά κατέφευγαν σε άλλες Αποικίες από 
φόβο για τη ζωή τους. Όσοι κυβερνήτες προσπάθησαν να επιβάλουν την εκτέλεση 
του νόμου αντιμετώπισαν την οργή του «όχλου». Το μέτρο των αντιδράσεων μας 

34. Tucker και Hendrickson (1982): 123-124.
35. «Stamp Act, March 22, 1765», Primary Sources: 110-114· βλ. επίσης Wood, Revolution: 23-24.
36. J. R. Pole, στο Greene και Pole (επιμ. 2004): 633.
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το παρέχει ο εξαναγκασμός του βοηθού κυβερνήτη της Νέας Υόρκης κάντγουαλα-
ντερ κόλντεν (Cadwallader Colden, 1688-1776) να δώσει όρκο τον Νοέμβριο του 
1765 ότι «ποτέ, άμεσα ή έμμεσα […] δεν θα επιχειρήσει να εισαγάγει ή να εφαρμό-
σει τον Νόμο περί του Χαρτοσήμου, […] ότι με όλες του τις δυνάμεις θα εμποδίσει 
να εφαρμοστεί εδώ και θα προσπαθήσει να επιτύχει μια ανάκλησή του [ενν. του Νό-
μου] στην Αγγλία». Την μήνιν του «όχλου» είχε ήδη αντιμετωπίσει ο δήμαρχος της 
πόλης, ο οποίος αναζήτησε ασφαλέστερο καταφύγιο σε πολεμικό πλοίο και στη συ-
νέχεια στην Αγγλία. Υπό αυτές τις συνθήκες ο κόλντεν, όπως και οι περισσότεροι 
αξιωματούχοι στις Αποικίες, έπραξε αυτό που τους φάνηκε ως η πιο συνετή λύση: 
δεν εφάρμοσε τον νόμο.37

Στη Βοστώνη, όπου οι «κατώτερες τάξεις» της πόλης είχαν συγκροτήσει ένα κοι-
νό μέτωπο ενάντια στην εφαρμογή του νόμου, γεγονός που ανάγκασε τα μετριοπα-
θέστερα μεσαία στρώματα να συνταχθούν μαζί τους, η ένταση της λαϊκής αντίδρα-
σης ήταν τέτοια ώστε ο κυβερνήτης Μπέρναρντ (Francis Bernard, 1712-1779) πα-
ρατήρησε ότι ο «όχλος» δεν επιδίωκε μόνο την κατάργηση του νόμου, αλλά και κάθε 
«διάκρισης μεταξύ πλούσιων και φτωχών». Η δυναμική των διαδηλώσεων στη Βο-
στώνη οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Νόμος περί του Χαρτοσήμου βρήκε την πό-
λη στη δίνη μιας μακρόχρονης ύφεσης η οποία είχε πλήξει τα μεσαία και φτωχότερα 
στρώματά της, ιδιαίτερα τους απασχολούμενους στη ναυπηγική βιοτεχνία. Η μεγά-
λη αύξηση των δαπανών για τους φτωχούς και οι καθυστερήσεις στην είσπραξη των 
φόρων αποτελούσαν ενδείξεις αυτής της ύφεσης. Η δημοτικότητα, άλλωστε, που 
απολάμβανε ο Σάμιουελ Άνταμς (Samuel Adams), ενορχηστρωτής της λαϊκής αντί-
δρασης κατά της βρετανικής πολιτικής, οφειλόταν και στο γεγονός ότι ως εισπρά-
κτορας των φόρων είχε επιδείξει ιδιαίτερη ανοχή προς τους συμπολίτες του. Στη φι-
λαδέλφεια, αντίθετα, όπου η ενότητα μεταξύ μικρεμπόρων, χειροτεχνών, και «εργατι-
κών» δεν είχε επιτευχθεί μέχρι τουλάχιστον το 1770, οι αντιδράσεις είχαν μικρότερη 
οξύτητα και αποτελεσματικότητα από τις αντίστοιχες της Βοστώνης.38

Το διογκούμενο κύμα δυσαρέσκειας στις Αποικίες ανάγκασε τη νέα βρετανική 
κυβέρνηση να ανακαλέσει τον Απρίλιο του 1766 τον Νόμο περί του Χαρτοσήμου. 
Η ανάκλησή του, ωστόσο, συνοδεύτηκε από έναν Επεξηγηματικό Νόμο (Declara
tory Act), ο οποίος απεύθυνε ρητή προειδοποίηση στους αποίκους ότι ο βασιλιάς 
«έχει πλήρη ισχύ και εξουσία να νομοθετεί και να συντάσσει καταστατικά που δια-
θέτουν επαρκή ισχύ και εγκυρότητα ώστε να δεσμεύσουν τις Αποικίες και τον λαό 
της Αμερικής, που είναι υπήκοοι του Στέμματος, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώ-

37. Engelman (1953): 560-578.
38. Nash (1973): 79-81· βλ. και O’Toule (1976): 82-96.



σεις».39 οι νέοι δασμοί που επιβλήθηκαν το 1767 από τον υπουργό οικονομικών 
Τσαρλς Τάουν σεντ στις εισαγωγές γυαλιού, βαφικών υλών, χαρτιού και τσαγιού συ-
νοδεύτηκαν από την αναδιοργάνωση της στρατιωτικής και διοικητικής μηχανής των 
Αποικιών με την ίδρυση ενός Υπουργείου για τις Αμερικανικές Υποθέσεις, νέων ναυ-
τοδικείων στη φιλαδέλφεια, τη Βοστώνη και το Τσάρλεστον και τη μεταφορά των 
στρατιωτικών δυνάμεων από τη Δύση στις παράκτιες πόλεις, όπου σύμφωνα με τον 
Νόμο περί Στρατωνισμού (Quartering Act) του 1765 οι άποικοι ήταν υπεύθυνοι για 
τον στρατωνισμό και τη συντήρησή τους. Η απομάκρυνση του στρατού από τα δυ-
τικά επέτεινε το αίσθημα εγκατάλειψης των κατοίκων της μεθορίου· ωστόσο, η «συ-
γκέντρωση ενός μόνιμου στρατού σε καιρό ειρήνης μεταξύ του αστικού πληθυσμού» 
των πόλεων της Ανατολής ήταν η αιτία που «ενέτεινε τους φόβους των αποίκων για 
τις βρετανικές προθέσεις».40

Η θέση της μητρόπολης γινόταν δυσκολότερη διότι ακόμη και οι διακρίσεις που 
έκαναν οι άποικοι μεταξύ των παράνομων «εσωτερικών» φόρων, όπως π.χ. ο Νόμος 
περί του Χαρτοσήμου, και των ανεκτών «εξωτερικών» φόρων, δηλαδή των τελωνεια-
κών δασμών, ή μεταξύ «της ρύθμισης του εμπορίου», η οποία δεν αμφισβητούνταν 
και ενός «φόρου επί του εισοδήματος», που θεωρούνταν «αντισυνταγματικός» διότι 
επιβλήθηκε από τα μέλη ενός κοινοβουλίου, στην εκλογή των οποίων δεν συμμετεί-
χαν, φαινόταν ότι δεν ήταν προφανείς. οι άποικοι πίστευαν ότι το ίδιο το μονοπώ-
λιο του αποικιακού εμπορίου, στο οποίο η μητρόπολη όφειλε ένα σημαντικό μέρος 
της ισχύος της, ήταν άδικο ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επιμέρους δημοσιονομι-
κή ρύθμιση. Αυτό, άλλωστε, είχε επισημανθεί στις μπροσούρες που εκδόθηκαν στις 
Αποικίες τη δεκαετία του 1760. Το 1763, ο Τζαίημς Ότις ο Νεότερος (1725-1783), 
ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του Γενικού Συνηγόρου στο ναυτοδικείο της 
Βοστώνης εξαιτίας της έκδοσης ενταλμάτων έρευνας για την κατάσχεση λαθραίων 
εμπορευμάτων, απαντά σε όσους υπενθύμιζαν τις μεγάλες δαπάνες που υπέστη η 
μητρόπολη για την προστασία των Αποικιών της ως εξής: «οι τελευταίες κατακτή-
σεις στην Αμερική […] παρέχουν στις Αποικίες μόνο μια ασφάλεια ενάντια στις κα-
ταστροφικές επιδρομές των Γάλλων και των ινδιάνων. Συνολικά το εμπόριό μας δεν 
ευεργετήθηκε […] ούτε ένα σελίνι»· αντίθετα, τονίζει, «το εισόδημα του Στέμματος 
από τις αμερικανικές εξαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία είναι κολοσσιαίο. […] κανέ-
να βιοτεχνικό προϊόν της ευρώπης εκτός από τα βρετανικά δεν μπορεί να εισαχθεί 
νομίμως».41

39. «The Declaratory Act, March 18, 1766», Primary Sources: 135-136.
40. Wood, Revolution: 29-30.
41. Tucker και Hendrickson (1982): 142-143· Otis, «The Rights of the British Colonies Asserted 

and Proved», Primary Sources: 124, 131.
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Στην μπροσούρα του με τον χαρακτηριστικό τίτλο Τα Δικαιώματα των Βρε
τανικών Αποικιών Βεβαιωμένα και Αποδεδειγμένα (1763) επισημαίνει το παράλο-
γο της διάκρισης ανάμεσα σε εσωτερική και εξωτερική φορολογία. Η φορολόγηση 
του εμπορίου των Αποικιών είναι άδικη διότι επιβάλλει «ένα βαρύ φορτίο […] για 
τη δια τήρηση ενός σμήνους από στρατιώτες, τελωνειακούς υπαλλήλους και ενός 
στόλου από πλοία που περιπολούν». Τι θα εμπόδιζε, διερωτάται, το κοινοβούλιο να 
«επιβάλλει τέλος χαρτοσήμου, φόρο στη γη, τη δεκάτη για την εκκλησία της Αγ-
γλίας και παρόμοιους φόρους δίχως περιορισμό;». Όλοι, λοιπόν, οι φόροι, είτε «εξω-
τερικοί» είτε «εσωτερικοί», είναι απαράδεκτοι εάν έχουν επιβληθεί χωρίς την συναί-
νεση των αποίκων.42 Η σαφήνεια με την οποία προβάλλει τη σχέση ανάμεσα σε αντι-
προσώπευση και φορολογία παραπέμπει στη Δεύτερη Πραγματεία για την Κυβέρνη
ση (Second Treatise on Government) του λοκ: οι άποικοι, ζώντας υπό την προστασία 
«του […] καλύτερου [ενν. πολιτεύματος] από όλα όσα υπάρχουν σήμερα στη γη», 
απολαμβάνουν ορισμένα θεμελιακά δικαιώματα, όπως ότι δεν μπορούν να φορολο-
γηθούν χωρίς τη συναίνεσή τους και ότι «πρέπει να αντιπροσωπεύονται σε κάποια 
αναλογία με τον πληθυσμό και την περιουσία τους στο μεγάλο Νομοθετικό Σώμα 
του έθνους». ο Ότις, βέβαια, δεν αρνούνταν τη δυνατότητα του Βρετανικού κοινο-
βουλίου «να νομοθετεί για το κοινό καλό». Ωστόσο, δεκατρία χρόνια πριν τη δη-
μοσίευση της Κοινής Λογικής (Common Sense) του Τόμας Παίην (Thomas Paine), 
προειδοποιεί ότι «εκείνος που θα αναγνώριζε το δόγμα της απεριόριστης παθητικής 
υποταγής και μη αντίστασης της ανθρωπότητας […] είναι όχι μόνο σκαιός και ανόη-
τος αλλά και στασιαστής ενάντια στην κοινή λογική, όπως επίσης και ενάντια στους 
νόμους του Θεού, της φύσης και της χώρας».43 

Παρ’ όλα αυτά, ο Ότις δεν ήταν έτοιμος για μια πιο ενεργή πολιτική, σαν και αυτή 
που θα επιχειρήσουν οι άποικοι στα τέλη της δεκαετίας του 1760. εάν οι συμπατριώ-
τες του διακήρυτταν το 1776 ότι «η ιστορία του σημερινού βασιλιά της Μ. Βρετα-
νίας είναι μια ιστορία επαναλαμβανόμενων αδικιών και σφετερισμών οι οποίες είχαν 
ως άμεσο στόχο την καθιέρωση μιας απόλυτης τυραννίας σε αυτές τις Πολιτείες»,44 
ο Ότις αναγνώριζε το 1763 ως «αξίωμα» ότι «κάθε καλός υπήκοος είναι υποχρεωμέ-
νος να πιστεύει ότι ο βασιλιάς του δεν έχει την πρόθεση να διαπράξει κανένα κακό». 
Το κοινοβούλιο με τον Νόμο περί της Ζάχαρης (Sugar Act) επιθυμούσε «να προωθή-
σει το δημόσιο καλό», αν και μπορεί να έσφαλε «στην ευγενική του πρόθεση προς 
τις Αποικίες». «Η εξουσία του», επισημαίνει, «είναι απεριόριστη […] και πρέπει να 
υπακούσουμε», διότι «η βίαιη αντίσταση στους νόμους […] αποτελεί εσχάτη προ-

42. Primary Sources: 124.
43. Ό.π.: 119-123, 131 και 134. 
44. «Declaration of Independence», Authentic Documents: 5.



δοσία» και «το τέλος κάθε διακυβέρνησης». Το «μεγαλείο», άλλωστε, του Βρετανι-
κού Συντάγ ματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η εκτελεστική και η νομοθετική εξου-
σία «διαρκώς ελέγχονται και εξισορροπούνται μεταξύ τους […]. Αυτό», καταλήγει, 
«είναι Σύνταγμα! Να διατηρεί ό,τι κόστισε ωκεανούς αίματος και χρήματος σε κάθε 
εποχή από τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς εχθρούς».45

ο Ότις διαμαρτύρεται όχι γιατί η Αμερική βρίσκεται υπό τον ζυγό του Βρετα-
νικού Συντάγματος, όπως πολλοί άποικοι μια δεκαετία αργότερα, αλλά διότι το 
Σύνταγμα αυτό δεν εφαρμόζεται στις Αποικίες. Η ανάλυσή του για το Βρετανι-
κό Σύνταγ μα λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν στη διάρκεια της επίπονης πορείας που 
θα οδηγήσει στα τέλη της δεκαετίας του 1780 στην κατάρτιση του Αμερικανικού 
Συντάγ ματος. Δύο προσεκτικοί αναγνώστες του στην πολιτική συγκυρία της δεκαε-
τίας του 1780 είναι ο Μάντισον και ο Χάμιλτον. εκείνο που τους προκαλεί τον τρό-
μο δεν είναι η αυθαιρεσία μιας τυραννικής εξουσίας, αλλά η αναρχία των «δημοκρα-
τικών» παθών. Αυτά που κοστίζουν «ωκεανούς αίματος και χρήματος σε κάθε επο-
χή» είναι τα δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα εκείνα στην πιο «υλική» και 
«επίγεια» μορφή τους. ο Ότις, άλλωστε, διαπιστώνει το 1763, σε μια παράγραφο 
που θυμίζει ανάλογες από τον Ομοσπονδιακό, ότι σε ορισμένες Αποικίες «η λειτουρ-
γία της εκτελεστικής εξουσίας δεν ήταν επιτυχής» και ότι «ο λαός […] αντιπροσω-
πεύεται τόσο φατριαστικά, στασιαστικά και έχοντας μια ιδιαίτερη ροπή προς τη δη-
μοκρατία, ώστε έχει αρνηθεί την παθητική υποταγή στα διατάγματα της Αποικίας, 
όπως συμβαίνει στις επαρχίες ενός Τούρκου πασά». ο Ότις υπερασπιζόταν «τη φυ-
σική και σχεδόν μηχανική αφοσίωση [των αποίκων] στη Μ. Βρετανία» θεωρώντας 
την προοπτική «ενός ανεξάρτητου Νομοθετικού Σώματος, ή κράτους» στις Αμερι-
κανικές Αποικίες ως τη «μεγαλύτερη εξέγερση» που θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. 
«εάν μπορούσε να προσφερθεί η επιλογή μεταξύ της Ανεξαρτησίας ή της υποταγής 
στη Μ. Βρετανία με όρους απόλυτης δουλείας», οι άποικοι, βεβαίωνε, «θα αποδέχο-
νταν την τελευταία».46 

εάν ο Ότις, διακηρύσσοντας το δικαίωμα των αποίκων να κρίνουν την ορθό-
τητα ενός νόμου του κοινοβουλίου, δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του κοινοβου-
λίου να νομοθετεί για τους υπηκόους του, ο Σίλας Ντάουνερ (Silas Downer) δηλώ-
νει ευθαρσώς ότι «το κοινοβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας [δεν] έχει κάποιο νόμι-
μο δικαίωμα να κάνει οποιουσδήποτε νόμους οι οποίοι να μας δεσμεύουν, διότι δεν 
υπάρχει καμία πηγή από την οποία να προέρχεται ένα τέτοιο δικαίωμα».47 ο Λόγος 
αφιερωμένος στο Δέντρο της Ελευθερίας (1768) έχει ενδιαφέρον όχι μόνο γιατί προ-

45. Primary Sources: 122-123, 126.
46. Ό.π.: 126-128.
47. Silas Downer, «A Discourse at the Dedication of the Tree of Liberty» (1768), ό.π.: 141.
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έρχεται από έναν διακεκριμένο δικηγόρο και πολιτικό του Ρόουντ Άιλαντ, μια από 
τις πιο ριζοσπαστικές Αποικίες τον 18ο αιώνα, αλλά και διότι χωρίς να αναφέρε-
ται ρητά στην «Ανεξαρτησία», το ύφος και η αποφασιστικότητά του καταδεικνύουν 
ότι η κατάληξη αυτή φαινόταν προδιαγεγραμμένη σε αρκετούς αποίκους την εποχή 
εκείνη. ο Ντάουνερ τονίζει ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να εξασφαλίζουν «τη φυ-
σική ελευθερία των ατόμων, την οποία κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν έχει δι-
καίωμα να τους τη στερήσει». Γι’ αυτό, «ο λαός δεν πρέπει να κυβερνάται από νό-
μους στη δημιουργία των οποίων δεν έχει λάβει μέρος, ούτε να του αφαιρούν τα 
χρήματά του χωρίς τη συναίνεσή του. Αυτό το προνόμιο είναι εσωτερικό και δεν 
μπορεί να παραχωρηθεί από κανέναν παρά μόνο από τον Παντοδύναμο». Το Βρετα-
νικό Σύνταγμα, μάλιστα, στο οποίο «η κατοχή ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα ακίνητης ιδιο-
κτησίας, έδινε στον υπήκοο το δικαίωμα συμμετοχής στην κυβέρνηση», έκανε επι-
τακτικότερη τη συμμετοχή των αποίκων στην ψήφιση των νόμων του κοινοβου-
λίου. «οι Αμερικανοί», παρατηρεί, «έχουν τέτοια ιδιοκτησία και κτήματα, αλλά δεν 
αντιπροσωπεύονται. […] είναι συνεπώς ξεκάθαρο» ότι το κοινοβούλιο «δεν μπο-
ρεί να περάσει κανένα νόμο ο οποίος να μας δεσμεύει, αλλά ότι πρέπει να κυβερνη-
θούμε από τα δικά μας κοινοβούλια στα οποία μπορούμε να συμμετέχουμε είτε αυ-
τοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπων».48

εάν ο Ότις εστιάζει την προσοχή του στην αρνητική επίδραση που είχαν οι βρετα-
νικοί νόμοι στις εμπορικές σχέσεις των αποίκων με τη μητρόπολη, ο Ντάουνερ υπο-
γραμμίζει το επιζήμιο των ρυθμίσεων στις βιοτεχνίες των Αποικιών: «Μας έχουν απα-
γορεύσει να αγοράζουμε οποιαδήποτε αγαθά ή βιομηχανικά προϊόντα από την Ευρώ
πη παρά μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία και να πουλάμε τα δικά μας […] σε ξένους, με 
εξαίρεση ορισμένα ασήμαντα εμπορεύματα. […] Αλλά στο μεταξύ μας εμπόριο μπο-
ρούν να ορίσουν τις τιμές, […] γεγονός που ισοδυναμεί με έναν φόρο υπέρ αυτών». 
εξίσου παράλογο θεωρεί σε μια χώρα που «αφθονεί ο σίδηρος» την απαγόρευση του 
κοινοβουλίου «να τον επεξεργαζόμαστε για την κατασκευή ελασμάτων και ράβδων 
σε εργοστάσια». Αυτοί οι περιορισμοί», καταλήγει, «συνιστούν παραβιάσεις των φυ-
σικών δικαιωμάτων των ανθρώπων και είναι πέρα για πέρα άκυροι».49

Μερικά χρόνια αργότερα, τον φεβρουάριο του 1775, όταν η ένοπλη σύρραξη 
μεταξύ Αποικιών-μητρόπολης φαινόταν πολύ πιθανή, ο Τζων Άνταμς επισημαίνει 
ότι «η Αμερική ποτέ δεν θα δεχθεί να έχει το κοινοβούλιο οποιαδήποτε δικαιοδο-
σία να αλλάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα συντάγματά της. […] εάν η Αμερική», 
υπογράμμιζε, «έχει 3.000.000 πληθυσμό και το σύνολο των κτήσεων [της Μ. Βρε-
τανίας] 12.000.000, οφείλει να στέλνει το ένα τέταρτο όλων των μελών στη Bουλή 

48. Primary Sources: 140-142.
49. Ό.π.: 142-144. εννοεί τον Νόμο περί του Σιδήρου (Iron Act, 1750).



των κοινοτήτων», ενώ μια από τις τέσσερις συνόδους της πρέπει να γίνεται στις 
Αποικίες. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιεί, «η Μεγάλη Βρετανία θα χάσει τις 
Αποικίες της».50

Η ένταση στις σχέσεις μητρόπολης και Αποικιών που παρατηρείται στη δεκαε-
τία του 1760 δεν συνιστούσε απλή παρενέργεια της νέας βρετανικής φορολογικής 
πολιτικής μετά το τέλος του επταετούς Πολέμου· κατά συνέπεια, μια επιστροφή στο 
προ του 1763 καθεστώς, που θα άφηνε αμετάβλητες τις δομές του εμπορίου με τις 
Αποικίες, δεν επαρκούσε για να λυθούν τα εκατέρωθεν προβλήματα. Ακόμη και όσοι 
ήταν πρόθυμοι να αποδεχθούν το «παλαιό καθεστώς» των βρετανικών προνομίων 
δεν ήταν εξίσου πρόθυμοι να συμβιβαστούν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που 
προωθούσε η μητρόπολη. Από την άλλη μεριά, οι βρετανικές κυβερνήσεις δεν ήταν 
διατεθειμένες να δεχθούν εν ονόματι της επίκλησης των αποίκων στα θεμελιώδη δι-
καιώματά τους ως Άγγλων πολιτών οποιεσδήποτε «μαζικές παραβιάσεις των νόμων 
του εμπορίου», οι οποίες υπονόμευαν «την ακεραιότητα του ίδιου του μερκαντιλι-
στικού συστήματος». οι αποικιακές αντιδράσεις εναντίον αυτού του συστήματος 
θεωρήθηκαν στη Μ. Βρετανία ως άρνηση του δικαιώματός της να υπάρχει ως αποι-
κιακή δύναμη.51

Η μητρόπολη είχε αποθαρρύνει συνειδητά την «εκβιομηχάνιση» των Αποικιών 
όχι μόνο στερώντας τον «ζωτικό χώρο» των βιοτεχνιών της, δηλαδή την ίδια την 
αποικιακή αγορά –για παράδειγμα, ο Νόμος περί Μάλλινων Ειδών (Wool Act) του 
1699 ενώ επέτρεπε την κατασκευή μάλλινων ειδών στην Αμερική, απαγόρευε την 
εξαγωγή τους εκτός των ορίων της αποικίας στην οποία είχαν κατασκευαστεί– αλ-
λά και ελέγχοντας τη ροή του ειδικευμένου εργατικού δυναμικού ώστε να αποτρέ-
ψει τη μεταφορά τεχνογνωσίας στον Νέο κόσμο. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1699, το 
Βρετανικό Υπουργείο εμπορίου (Board of Trade) απαγόρευσε τη μετανάστευση των 
εργατών που απασχολούνταν στη βιομηχανία μαλλιού, ενώ ανάλογοι περιορισμοί 
στη μετανάστευση ειδικευμένων τεχνιτών επιβλήθηκαν στην κλωστοϋφαντουρ-
γία (1750, 1774, 1781), την κατασκευή μηχανών (1782), τη σιδηροβιομηχανία και 
την εξόρυξη του άνθρακα. Από τα μέσα του 17ου αιώνα την αρχικώς επικρατούσα 
αντίληψη για τις αποικίες ως τόπων εγκατάστασης του πλεονάζοντος και κοινωνι-
κά ανεπιθύμητου πληθυσμού της Αγγλίας αντικατέστησε η πεποίθηση, την οποία 
εξέφρασε το 1768 ο αρχιστράτηγος Τόμας κέιτζ (Thomas Cage), ότι «θα ήταν καλό 
η μετανάστευση από τη Μ. Βρετανία, την ιρλανδία και την ολλανδία […] να εμπο-

50. «Novanglus; or a History of the Dispute with America, from Its Origin, in 1754, to the Pres-
ent Time. Addressed to the Inhabitants of the Colony of Massachusetts Bay», Adams, Writ
ings: 234-236.

51. Tucker και Hendrickson (1982): 142-144.
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διστεί. και οι νέες μας Αποικίες να κατοικηθούν από τον πληθυσμό των παλαιών, ως 
ένα μέσο να τις εξασθενίσουμε, ώστε να έχουν μικρότερη δύναμη για να πράξουν το 
κακό». Παρόλο που η μητρόπολη συνέχισε να στέλνει άνεργους, φτωχούς και κα-
τάδικους στις Αποικίες, όσο έβλεπε τη σύγκρουση να πλησιάζει ήγειρε μεγαλύτερα 
εμπόδια στη μετανάστευση· μάλιστα, το 1774, επιβάλλοντας φόρο ύψους 50 λιρών 
στους υποψήφιους αποίκους από τη Μ. Βρετανία και την ιρλανδία απαγόρευε ουσι-
αστικά την περαιτέρω μετανάστευση στον Νέο κόσμο.52

οι δασμοί που επέβαλε ο Τάουνσεντ τη διετία 1768-1769 αντιμετωπίστηκαν από 
τους αποίκους με μποϊκοτάζ στα βρετανικά προϊόντα, το οποίο προκάλεσε τη δρα-
ματική πτώση των πωλήσεών τους στις Αποικίες. Τον φεβρουάριο του 1768, η αποι-
κία της Μασαχουσέτης, η οποία εγκαινίασε την πολιτική των «μη εισαγωγών» από 
τη Μ. Βρετανία, εξέδωσε μια εγκύκλιο η οποία έκρινε τους δασμούς Τάουνσεντ αντι-
συνταγματικούς. Όταν το Νομοθετικό Σώμα αρνήθηκε την ανάκλησή της, ο νέος 
Υπουργός των Αποικιών, λόρδος Χίλσμπορο (Hillsborough), το διέλυσε. Το μέτρο 
αυτό επιδείνωσε το ήδη εκρηκτικό κλίμα στη Βοστώνη και ανάγκασε τους υπαλλή-
λους του Στέμματος να ζητήσουν τη βοήθεια του στρατού για να εφαρμόσουν τους 
πρόσφατους νόμους. Η κατάσχεση, το 1768, του πλοίου Liberty, που ανήκε στον εύ-
πορο έμπορο και διακεκριμένο στέλεχος του κινήματος κατά των δασμών Τάουν-
σεντ, Τζων Χάνκοκ (John Hancock), προκάλεσε «τις πιο φοβερές διαδηλώσεις στην 
ιστορία της Βοστώνης».53 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1760, στρατιωτική δύναμη αποτελούμενη από 4.000 
ενόπλους εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Βοστώνη επιτείνοντας τους φόβους των 
αποίκων. Όταν μια ομάδα στρατιωτών τρομοκρατημένων από τις εκδηλώσεις δυ-
σαρέσκειας των αποίκων άνοιξε πυρ εναντίον τους σκοτώνοντας πέντε πολίτες, 
«η Σφαγή της Βοστώνης», η οποία θα απεικονιστεί σε εκατοντάδες έντυπα, χαρα-
κτικά και γκραβούρες, εξήψε τα πάθη σε όλη την Αμερική. Στο μεταξύ, η κυβέρ-
νηση του λόρδου Νορθ (Frederick North, 1732-1792), αδυνατώντας να εισπράξει 
τα εκτιμούμενα ποσά από τα νέα φορολογικά μέτρα, ανακάλεσε το 1770 τους δα-
σμούς Τάουνσεντ αφήνοντας μόνο τον φόρο στο τσάι «ως ένδειξη της ανωτερό-
τητας του κοινοβου λίου και σαφή διακήρυξη του δικαιώματός του να κυβερνά τις 
Αποικίες».54 

Παρά τα δύο χρόνια σχετικής ηρεμίας που ακολούθησαν την ανάκληση των δα-
σμών, η βύθιση της βρετανικής γολέτας «Gaspee» στο Ρόουντ Άιλαντ το 1772 και η 

52. Nettels (1931): 234-237· Morris, Government: 24-25· Proper (1900): 75-76.
53. Wood, Revolution: 31-33.
54. Ό.π.: 33-35.



είδηση για τη μεταφορά στη Βρετανία όλων των υπόπτων για τη διεξαγωγή της σχε-
τικής δίκης, επανέφερε στο προσκήνιο τους φόβους των αποίκων για την παραβία-
ση των κανονικών δικαστικών διαδικασιών. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε το επόμε-
νο έτος, όταν το Βρετανικό κοινοβούλιο παραχώρησε στη δοκιμαζόμενη οικονομικά 
εταιρεία των Ανατολικών ινδιών το αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης τσαγιού στην 
Αμερική. Το γεγονός αυτό προκάλεσε ρήξη στην εμπορική κοινότητα των αποίκων: 
όσα μέλη της αποκλείστηκαν από το δικαίωμα πώλησης τσαγιού, το οποίο χορη-
γούσε επιλεκτικά η εταιρεία, αντιστάθηκαν σθεναρότερα στη βρετανική εξουσία. Η 
καταστροφή μιας μεγάλης παρτίδας τσαγιού στο λιμάνι της Βοστώνης από ομάδα 
αποίκων μεταμφιεσμένων σε ινδιάνους προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυβέρ-
νησης Νορθ, που τώρα ζητούσε μαζί με την πλειοψηφία της Βουλής των κοινοτήτων, 
την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων. Η ψήφιση των επονομαζόμενων Κατανα
γκαστικών Νόμων (Coercive Acts, 31-3-1774), οι οποίοι έπλητταν το αποικιακό εμπό-
ριο (αποκλείοντας το λιμάνι της Βοστώνης μέχρι να καταβληθεί αποζημίωση για το 
κατεστραμμένο τσάι) και διαμόρφωσαν ένα αυταρχικό πολιτικό πλαίσιο (ενισχύο-
ντας την εκτελεστική εξουσία και τη διοριζόμενη, πλέον, από το Στέμμα Άνω Βου-
λή της Μασαχουσέτης, δημεύοντας οικίες για τον στρατωνισμό των στρατιωτών και 
αναθέτοντας στον νέο κυβερνήτη, αρχιστράτηγο Τόμας κέιτζ, τον διορισμό των δι-
καστών και των αστυνόμων), ώθησε τους αποίκους προς την επιλογή την οποία λί-
γοι ήταν πρόθυμοι στο παρελθόν να δεχθούν, αυτήν δηλαδή της ένοπλης αναμέτρη-
σης με τη μητρόπολη.55 

Η είδηση για την ουσιαστική κατάργηση του αποικιακού καταστατικού χάρτη 
(charter) της Μασαχουσέτης, ο οποίος είχε καθιερώσει από το 1691 ένα ευρύ πλαί-
σιο αυτοδιοίκησης, και η απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθροισης χωρίς την έγκρι-
ση των Αρχών συγκλόνισε την Αμερική. Ακόμη και οι συντηρητικοί Πρεσβυτεριανοί 
ιερείς της Βόρειας καρολίνας διαμαρτυρήθηκαν γι’ αυτήν την αδικαιολόγητη επίδει-
ξη αυταρχισμού εκ μέρους της αυτοκρατορικής εξουσίας: εάν το κοινοβούλιο μπο-
ρούσε να καταργήσει τον καταστατικό χάρτη της Μασαχουσέτης, τότε, διερωτάται 
ένας απ’ αυτούς τον ιούλιο του 1775, «ποια ασφάλεια μπορούμε να έχουμε για τις 
γαίες και για τις βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει […] με βάση αυτά τα καταστατικά; 
Σίγουρα, εάν μπορούν να ακυρώσουν τα αποικιακά καταστατικά, είναι σε θέση να 
ακυρώσουν όλες τις συμβολαιογραφικές μας πράξεις και όλα τα δικαιώματα εκμε-
τάλλευσης  γαιών ή οποιοδήποτε άλλο προνόμιό μας».56

Τον ιούνιο του ίδιου χρόνου ο Νόμος για το Κεμπέκ (Quebec Act), ο οποίος κατο-
χύρωνε τα θρησκευτικά δικαιώματα των καθολικών κατοίκων του καναδά και «με-

55. Wood, Revolution: 33-37.
56. Η αναφορά στο Kruman (1997): 13.
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τέφερε στην επαρχία του κεμπέκ […] τον έλεγχο του ινδιάνικου εμπορίου στην τε-
ράστια περιοχή μεταξύ των ποταμών οχάιο και Μισισιπή», θορύβησε όσους επο-
φθαλμιούσαν τις γαίες και το εμπόριο της περιοχής, αλλά και τους ζηλωτές της προ-
τεσταντικής πίστης.57 Την ανησυχία αυτή περιγράφει γλαφυρά τον οκτώβριο του 
1774 ο στρατηγός και πληρεξούσιος του Νιου Χάμσαϊρ στο κογκρέσο, Τζων Σάλ-
λιβαν (John Sullivan), ο οποίος θεωρούσε τον νόμο αυτό ως «τον πλέον επικίνδυ-
νο για τις αμερικανικές ελευθερίες». «Διότι», εξηγεί, «εάν θυμηθούμε σε ποια επικίν-
δυνη κατάσταση βρίσκονταν οι Αποικίες κατά την έναρξη του τελευταίου πολέμου 
[ενν. τον επταετή Πόλεμο] με έναν αριθμό αυτών των καναδών στα νώτα μας, τους 
οποίους βοηθούσαν ισχυρά ινδιάνικα έθνη, αποφασισμένα να εξαφανίσουν τη φυλή 
των Προτεσταντών από την Αμερική, […] και σκεφτούμε ότι […] [ο καναδάς] μπο-
ρεί να γίνει καταφύγιο των Ρωμαιοκαθολικών που πάντοτε θα ευνοούν τα προνόμια 
του Στέμματος, […] πρέπει να υποθέσουμε ότι η κατάστασή μας τώρα θα είναι απεί-
ρως πιο επικίνδυνη από ό,τι ήταν τότε».58

•

εάν η κατάσταση στις αμερικανικές Αποικίες στα τέλη της δεκαετίας του 1760 φαι-
νόταν ότι ξέφευγε από τον έλεγχο της μητρόπολης, εξίσου σοβαρά ήταν τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζαν οι κυβερνήσεις της περιόδου στην ίδια τη Μ. Βρετα-
νία. Η έλευση στον Θρόνο του δύσπιστου απέναντι στο κοινοβούλιο Γεωργίου Γʹ 
(1760) οδήγησε σε αδύναμες και βραχύβιες κυβερνήσεις, οι οποίες δεν διέθεταν 
την αναγκαία πολιτική συνοχή και κοινωνική εμπιστοσύνη για να διαχειριστούν τα 
προβλήματα μιας αυτοκρατορικής δύναμης. οι διαδοχικές κυβερνήσεις των λόρδων 
 Μπιουτ (John Stuart, Γʹ κόμης του Bute, 1713-1792) και Γκρένβιλ (George Grenville, 
1712-1770), της μερίδας του Ρόκινγχαμ (Charles Watson-Wentworth, Bʹ Μαρκήσιος 
του Rockingham, 1730-1782) και του λόρδου Τσάταμ, αντιμετώπισαν σπασμωδικά 
τα προβλήματα των Αποικιών όπως δείχνει και η αδυναμία να επιλυθεί το ακανθώ-
δες ζήτημα ενός νόμιμα προσφερόμενου αποικιακού χαρτονομίσματος. Στην ίδια 
τη Μ. Βρετανία, η είσοδος του «όχλου» στην πολιτική τρόμαζε τον νεαρό ηγεμόνα 
που το 1763 παρατηρούσε ότι σημειώνονταν «εξεγέρσεις και ταραχές σε όλα τα μέ-
ρη της επικράτειας».59

57. Wood, Revolution: 22.
58. John Sullivan προς John Langdon, φιλαδέλφεια, 5 οκτωβρίου 1774, LDC, 1: 150.
59. Wood, Revolution: 18-20.




