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Η Αμερικανική Επανάσταση (1776) 

ΓΕΝΙΚΑ 
Οι ανακαλύψεις νέων χωρών οδήγησαν στην ανάπτυξη του εμπορίου. Αυτή με την σειρά της 

οδήγησε στην δημιουργία μιας νέας κοινωνικής τάξης, της αστικής. 
Οι άνθρωποι που αποτελούσαν την αστική τάξη (έμποροι, καραβοκύρηδες, βιοτέχνες, κλπ.) , 

βλέποντας ότι πλούτιζαν και αποκτούσαν οικονομική δύναμη, άρχισαν να δυσανασχετούν με την 
αυταρχική συμπεριφορά της παλιάς εξουσίας (ηγεμόνων – Εκκλησίας). 

Γι’ αυτούς τους λόγους, και χάρις στην επιρροή του Διαφωτισμού, στα τέλη του 18ο αιώνα έγιναν 
δύο μεγάλες επαναστάσεις, η αμερικανική και η γαλλική. 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, οι αποικίες που είχαν δημιουργήσει οι Άγγλοι στην Αμερική εί-

χαν αναπτυχθεί αρκετά, όσον αφορά στα οικονομικά. 
Παρ’ όλα αυτά, οι άποικοι δεν είχαν το δικαίωμα να διατηρούν εμπορικές σχέσεις με άλλα κράτη. 
Ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν εμπόριο μόνο με την μητρόπολη, την Αγγλία.  

Αυτό ήταν κάτι που τους προξενούσε 
μεγάλη δυσαρέσκεια.  
Όταν η Αγγλία το 1773, επειδή χρεια-
ζόταν χρήματα, αύξησε πολύ την φο-
ρολογία σε διάφορα προϊόντα, όπως 
το τσάι και η ζάχαρη, η δυσαρέσκειά 
τους κορυφώθηκε.  

Την νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου 
1773 οργισμένοι κάτοικοι της Βοστώ-
νης, μεταμφιεσμένοι σε Ινδιάνους α-
χθοφόρους, πέταξαν στην θάλασσα το 
φορτίο του τσαγιού με το οποίο ήταν 
φορτωμένα τα αγγλικά καράβια που 
βρίσκονταν δεμένα στο λιμάνι της πό-
λης. 

Μετά τα γεγονότα αυτά, ξέσπασε η Αμερικανική Επανάσταση. Δυόμισι χρόνια μετά, στις 4 Ιουλίου 
1776, οι Αμερικανοί άποικοι διακήρυξαν επίσημα την ανεξαρτησία τους από την Αγγλία. 
Εκείνη την ημέρα δημιουργήθηκαν ο Η.Π.Α. (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής).  

Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας 
βαθιά επηρεασμένη από τις αξίες του 
Διαφωτισμού, ανέφερε τα δικαιώματα 
της ζωής, της ελευθερίας και της ισότη-
τας απέναντι στην εξουσία ως αδια-
πραγμάτευτες ανθρώπινες αξίες. Αξίες 
βέβαια που άγγιζαν μόνο τους λευκούς 
άρρενες Αμερικανούς· οι Ινδιάνοι (οι 
αυτόχθονες κάτοικοι), οι μαύροι και, σε 
μικρότερο βαθμό, οι γυναίκες συνέχιζαν 
να ζουν τον δικό τους μεσαίωνα... 

Έστω και έτσι, πάντως, η Διακήρυ-
ξη της Ανεξαρτησίας αποτελεί την πρώ-
τη πρακτική εφαρμογή των πολιτικών 
ιδεών του Διαφωτισμού. 

 
16 Δεκεμβρίου 1773: Κάτοικοι της Βοστώνης 
πετούν το φορτίο του τσαγιού στην θάλασσα 

 
4 Ιουλίου 1776: Η υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας 



 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις κατανόησης 

 Πού εντοπίζετε τις αιτίες των δύο μεγάλων επαναστάσεων; 

 Για ποιον λόγο οι Άγγλοι άποικοι της Αμερικής δυσφορούσαν εναντίον 
της Αγγλίας; 

 Για ποιον λόγο οι κάτοικοι της Βοστώνης πέταξαν το φορτίο του τσα-
γιού στην θάλασσα; 

 Πότε ιδρύθηκαν οι Η.Π.Α.; Τι έγινε εκείνη την ημέρα και ονομάστηκε 
εθνική επέτειος του κράτους; 

 Τι ήταν η «Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας; 

 Ποιες ήταν οι βασικές αρχές της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας; 

 

 

 

 

 

 


