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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 
 

Ζ εκπινθή ηελ Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ ηλδηθή ππνήπεηξν άξρηζε κε ηε 

δεκηνπξγία ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξείαο Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ. ηε ζπλέρεηα, ην 1858 κεηά 

ηε δηάιπζή ηεο Δηαηξείαο, ε Ηλδία πέξαζε θαη επίζεκα ζηελ θπξηαξρία ηεο Βξεηαλίαο. Ζ 

βξεηαληθή θπξηαξρία ηέιεησζε ην 1947 κε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο θαη ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Παθηζηάλ. ηε κειέηε αλαδεηθλχνληαη νη ηξφπνη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

Βξεηαλνί γηα λα ειέγμνπλ κε ειάρηζην ζηξαηφ ηα εθαηνκκχξηα ησλ Ηλδψλ θαζψο θαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο ησλ Αληηβαζηιέσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ βξεηαληθνχ Raj. 

Δπίζεο πεξηγξάθνληαη ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο θαη νη 

ελέξγεηεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Ηλδψλ πνιηηηθψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

 

Η ΒΡΔΣΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΧΝ ΙΝΓΙΧΝ 

 

 

Ζ Βξεηαληθή Δηαηξεία Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ ηδξχζεθε ην 1600 κε βαζηιηθή εληνιή 

γηα λα αλακεηρζεί ζην εκπφξην θαη νη έκπνξνη έθηηαμαλ κηα απνζήθε θαη θάηη ζαλ 

εξγνζηάζην ζηελ Amboyna έλα κηθξφ λεζί ζηηο Moluccas. Οη Οιιαλδνί αληέδξαζαλ 

βίαηα θαη ην 1623 θαηέιαβαλ ην εξγνζηάζην θαη ζθφησζαλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο, 

κέλνληαο ζηελ Ηζηνξία ηεο Βξεηαλίαο σο ‘ε ζθαγή ηεο Amboyna’, θάλνληαο ηνπο 

Βξεηαλνχο λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ ιηγφηεξν επηθεξδή Ηλδία. Δθεί βξήθαλ, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ιηγνζηνχο θαηνίθνπο ησλ Moluccas, πφιεηο κε κεγάιν πιεζπζκφ, πνιινχο 

επηρεηξεκαηίεο θαη δπλαηνχο άξρνληεο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζε ππνηαγή ζηελ 

Απηνθξαηνξία ησλ Μνγγφισλ.  

Πνιινί Ηζηνξηθνί απνδίδνπλ ηελ θαηάθηεζε ηεο Ηλδίαο απφ ηε Βξεηαλία ζηελ 

αλάγθε λα επηβάιιεη ηάμε ζηελ δηαιπφκελε Απηνθξαηνξία ησλ Μνγγφισλ, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ ε νηθνλνκηθή επθαηξία, ε νπνία παξνπζηάζηεθε απφ ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηλδηθήο νηθνλνκίαο, ν ιφγνο πνπ ηξάβεμε ηε Βξεηαλία ζηελ 

ελδνρψξα ηεο ρεξζνλήζνπ. Μηα απφ ηηο ηξαγηθφηεξεο εηξσλείεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Ηλδίαο 

είλαη φηη ε Ηλδία δελ ππνηάρζεθε απφ κηα βξεηαληθή θπβέξλεζε, αιιά απφ κηα ηδησηηθά 

κηζζσκέλε εηαηξεία, ε νπνία πιήξσλε ην ηέκκα γηα ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα 

κνλνπσιεί ην βξεηαληθφ εκπφξην κε ηελ ππνήπεηξν.
1
 

Σν 1615 ν απηνθξάηνξαο Jahangir δέρζεθε ηελ πξεζβεία ηνπ Sir Thomas Rop θαη 

ρνξήγεζε ζηελ Δηαηξία Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ ην δηθαίσκα εκπνξίνπ, ελψ παξάιιεια 

πξνζηάηεπε ηνπο εκπφξνπο απφ ηηο αλαηαξαρέο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ θεληξηθή θαη 

βφξεηα Ηλδία. Οη Μφγγνινη δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα ειέγμνπλ φιε ηελ Ηλδία, αιιά ήηαλ νη 

κφλνη, πνπ ήιεγμαλ απνηειεζκαηηθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρεξζνλήζνπ, είηε κέζσ 

ηεο απεπζείαο εμνπζίαο, είηε κέζσ ηεο επηξξνήο, πνπ αζθνχζαλ ζηνπο Πξίγθηπεο, φπνπ 

                                                
1
 Parsons Timothy, The British imperial century, 1815-1914 : a world history perspective, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 1999 

 

https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
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δελ εμνπζίαδαλ απεπζείαο. Κπξηάξρεζαλ ζηελ Ηλδία απφ ηελ άλνδν ηνπ Babur ην 1526 

κέρξη ην ζάλαην ηνπ Anrangzeb ην 1707. 

ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αη. ε Απηνθξαηνξία ησλ Μνγγφισλ δε κπνξνχζε λα 

πξνζηαηέςεη νχηε ην εκπφξην, νχηε ηελ ίδηα ηεο ηελ χπαξμε θαη δηρνηνκήζεθε, κε ηνλ 

Nizam ηνπ Hyderbad λα θξαηά ηελ θεληξηθή Ηλδία, ελψ ζην βνξξά νη Πέξζεο έθηαζαλ 

κέρξη ην Γειρί, παίξλνληαο πίζσ ζηελ Σερεξάλε ην ζξφλν παγσληνχ ην 1738. ηε 

ζπλέρεηα ππαλαρψξεζαλ θαη εκθαλίζηεθαλ νη Αθγαλνί, νη νπνίνη θαηέζηξεςαλ ηνλ 

κεγαιχηεξν ζηξαηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθεληξψζεη ε Ηλδία ζηε κάρε ηνπ Panipat ην 

1760. Τπνρσξψληαο θη απηνί αξγφηεξα δεκηνπξγήζεθε έλα θελφ ηζρχνο ζηε βφξεηα 

Ηλδία, ην νπνίν δελ θάιπςε θαλείο γηα 40 ρξφληα.
2
 

Ζ Βξεηαλία ήηαλ ζε πφιεκν κε ηε Γαιιία ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα κεηαμχ 1750 

θαη 1763, νπφηε θαη νη αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ εηαηξείεο ηνπο πνπ ήηαλ εκπνξηθνί 

αληαγσληζηέο ππνρξεψζεθαλ ζε ζχγθξνπζε παξάιιεια κε ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ είραλ κε 

ηνπο ηνπηθνχο Πξίγθηπεο. Ζ Γαιιία θάλεθε λα έρεη πιενλέθηεκα ζηελ αξρή, αιιά ηε 

ζηακάηεζε κηα ζηξαηησηηθή ηδηνθπία ν Robert Clive. Απηφο είρε ζηαιεί ζηελ Ηλδία σο 

ππάιιεινο ρσξίο λα δηαθξίλεηαη ζε θάπνηνλ ηνκέα. Δθεί λνζηαιγψληαο ηελ παηξίδα ηνπ 

θαη ην Manchester θαηαηάρζεθε ζην ζηξαηφ γηα λα μεθχγεη απφ ηελ πιήμε θαη ηνπο 

δαλεηζηέο ηνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν νη Άγγινη θαη νη Γάιινη ζπγθξνχνληαλ κφλν φηαλ 

ππνζηήξηδαλ αληηκαρφκελνπο πξίγθηπεο. Ο πξίγθηπαο πνπ ππνζηήξηδαλ νη Γάιινη έγηλε 

θπξίαξρνο ηεο πεξηνρήο γχξσ ηνπ Arcot, κηαο πφιεο 100,000 θαηνίθσλ κε ζπλέπεηα νη 

Γάιινη λα απεηινχλ ηε βξεηαληθή εκπνξηθή πφιε ηεο Μαληξάο. Σν επηέκβξην ηνπ 1751 

ν Clive ζηα 26 ηνπ ρξφληα νδήγεζε 200 Δπξσπαίνπο ζηξαηηψηεο θαη 600 Ηλδνχο λα  

θαηαιάβνπλ ην νρπξφ ηνπ Arcot θαη θξάηεζαλ ηελ ελφο κηιίνπ πεξίκεηξν γηα 50 κέξεο 

έλαληη ζηξαηνχ 10,000 αηφκσλ πνπ ηνπο πνιηνξθνχζαλ ζπλερψο. Οη πξίγθηπεο πνπ 

ππνζηήξηδαλ νη Γάιινη εηηήζεθαλ θαη απηφ άιιαμε ην απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ ησλ 

Δηαηξεηψλ Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ. 

Πξηλ ν Clive νινθιεξψζεη ηελ θαηαζηξνθή ησλ Γάιισλ ζηε λφηηα Ηλδία νη 

Βξεηαλνί ηνλ έζηεηιαλ ζηε Βεγγάιε, φπνπ ν Sirah al Daula απεηινχζε ηνπο Βξεηαλνχο 

ζε κηα κηθξή πφιε, ηελ νπνία έρηηζαλ ζηελ Καιθνχηα. Οη Βξεηαλνί είραλ πάξεη άδεηα 

                                                
2
 Lapping Brian, End of Empire, New York, St. Martin’s Press, 1985 
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απφ ηνπο Μνγγφινπο πιεξψλνληαο θφξνπο γηα λα νρπξψζνπλ ην εξγνζηάζηφ ηνπο ζηε 

Καιθνχηα. Ο Sirah al Daula ζέιεζε λα απμήζεη ηνπο θφξνπο, φληαο φξγαλν ησλ 

Μνγγφισλ θαη λα απαγνξεχζεη ηελ νρχξσζε. Οη Βξεηαλνί αλ θαη απεπζχλζεθαλ ζηνλ 

απηνθξάηνξα δε γιχησζαλ ηελ επίζεζε θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1756 νη άληξεο ηνπ Sirah al 

Daula δηέιπζαλ ηηο νρπξψζεηο θαη ηνπο θέξζεθαλ άζρεκα, βάδνληαο 146 άηνκα ζε έλα 

θειί πνιχ κηθξφ, κε ηνπο 123 ή ιηγφηεξνπο λα πεζαίλνπλ ζε κηα λχρηα απφ ηελ αζθπμία. 

Έηζη δεκηνπξγήζεθε ν βξεηαληθφο απηνθξαηνξηθφο κχζνο ηεο ‘Μαχξεο Σξχπαο’. 

Ο Clive θαηεπζχλζεθε βφξεηα γηα λα πάξεη πίζσ ηελ Καιθνχηα θαη κε λαπηηθή 

βνήζεηα ηα θαηάθεξε. πγθέληξσζε έλαλ κηθξφ ζηξαηφ θαη ζέιεζε λα αληηκεησπίζεη 

θαηά κέησπν ηνλ Sirah al Daula. ην Plassey ηνλ Ηνχλην ηνπ 1757 ζπλάληεζε έλαλ 

κεγάιν ζηξαηφ, αιιά δελ έγηλε κάρε ζψκα κε ζψκα. Σν ππξνβνιηθφ ηνπ, φληαο 

θαιπκκέλν πίζσ απφ έλαλ ιφθν έπιεμε ζνβαξά ηνλ αληίπαιν ζηξαηφ, ν νπνίνο ήηαλ ζηα 

αλνηρηά αθάιππηνο. Αθνινχζεζαλ ιηπνηαμίεο απφ ηνπο αληηπάινπο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο απψιεηεο νδήγεζαλ ηνλ Sirah al Daula λα εγθαηαιείςεη. Απηφ ην γεγνλφο, ε 

ζχγθξνπζε ηνπ Plassey, ππήξμε κηα απφ ηηο πην θαζνξηζηηθέο κάρεο ηεο βξεηαληθήο 

θαηάθηεζεο ηεο Ηλδίαο. Ο Clive αλάγθαζε ηνλ απηνθξάηνξα λα αλαγλσξίζεη έλαλ δηθφ 

ηνπ Nawab ηεο Βεγγάιεο ζηε ζέζε ηνπ Sirah al Daula θη απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ 

εκπινθή ηεο Βξεηαλίαο σο κηα ζεκαληηθή δχλακε ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο Ηλδίαο. 

Robert Clive 

 

Οη Βξεηαλνί αλάγθαδαλ ηνλ Nawab λα 

λνκνζεηεί θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ λα ηνπο βνιεχεη. 

Οη έκπνξνη θαη νη ζηξαηηψηεο δέρνληαλ δσξνδνθίεο, 

ζπγθέληξσλαλ δψξα θαη θφξνπο θαη νδήγεζαλ ηελ 

άιινηε Καιθνχηα θαη Βεγγάιε κε ηα αηέιεησηα 

πινχηε ζηε θησρνπνίεζε. Ο Clive γχξηζε ζηελ 

Αγγιία εθαηνκκπξηνχρνο θαη νη έκπνξνη θαη 

ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη ζπλέρηζαλ λα αξπάδνπλ ηα 

πινχηε ησλ ληφπησλ θαη λα ην ζπλερίδνπλ γηα 

ρξφληα, δεκηνχξγεζαλ πξφβιεκα αθφκε θαη ζην 

ζπκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζην Λνλδίλν, αθνχ θξαηνχζαλ ηα ιεθηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

δελ ελδηαθέξνληαλ γηα ηνπο κεηφρνπο. Όια απηά νδήγεζαλ ην λέν Nawab, θαζψο ήηαλ 
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ιηγφηεξν επεξεαζκέλνο, λα ζπγθξνπζηεί κε ηελ Δηαηξεία. Έηζη ην 1765 ν Λφξδνο πιένλ 

Clive ηνπ Plassey έθηαζε λα δηνξηζηεί θπβεξλήηεο- ζηξαηεγφο ηεο Βεγγάιεο θαη 

δηνηθεηήο, ψζηε λα ζψζεη ηε Βεγγάιε απφ ηελ αλαξρία θαη ηηο ζπλερείο απψιεηεο. Απηφ 

έθαλε ηνπο ππαιιήινπο λα ηνλ κηζήζνπλ θαζψο πξνζπαζνχζε λα θφςεη ηηο ζπαηάιεο 

ηνπο. Ο Clive απέθηεζε απφ ηνλ Απηνθξάηνξα ησλ Μνγγφισλ ην diwani, δειαδή ηελ 

εμνπζία λα ζπιιέγεη ηνπο θφξνπο ζηε Βεγγάιε, θάλνληαο έηζη ηελ Δηαηξεία ελεξγφ 

ηκήκα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Ηλδίαο.
3
 

ηε ζπλέρεηα επέζηξεςε ζην Λνλδίλν ζηε ζέζε ηνπ ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ, 

φπνπ κηα επηηξνπή ηνλ θαηέθξηλε, γηα ηελ πεξηνπζία πνπ απέθηεζε απφ ηελ Ηλδία. Έγηλε 

πξφηαζε κνκθήο θη αλ θαη ν πξσζππνπξγφο ςήθηζε θαηά, ε κνκθή δελ έγηλε ελ ηέιεη 

δεθηή. Οη δεκφζηεο θξηηηθέο θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ φκσο, νη νπνίεο δηήξθεζαλ γηα 

κήλεο, ζπλέβαιαλ ζηελ απηνθηνλία ηνπ έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ζε ειηθία 49 εηψλ. 

Ζ Δηαηξεία Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ δελ είλαη πιένλ έλα ζχλνιν εκπφξσλ, είλαη 

θπβέξλεζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηεξάζηηα έζνδα θαη θφξνπο, δηαπξαγκαηεχεηαη κε 

πξίγθηπεο, θάλεη πνιέκνπο θαη φια απηά δε γίλεηαη λα ειέγρνληαη απφ απιέο επηηξνπέο 

πινπζίσλ εκπφξσλ ζε Καιθνχηα, Βνκβάε θαη Μαληξάο. Έηζη ην Κνηλνβνχιην ζηε 

ξπζκηζηηθή πξάμε ηνπ 1773 έθαλε ηελ Καιθνχηα αλψηεξε ησλ Μαληξάο θαη Βνκβάεο 

γηα λα ζπκκαδέςεη ηα πξάγκαηα θαη φξηζε θπβεξλήηε- ζηξαηεγφ φισλ ησλ βξεηαληθψλ 

θηήζεσλ ζηελ Ηλδία, έλαλ παιηφ αμησκαηηθφ ηεο Δηαηξείαο ζηε Βεγγάιε ηνλ Warren 

Hastings. Γηα πξψηε θνξά θάπνηνο εθπξνζσπνχζε ην βαζηιηά θαη ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε ζε φιε ηελ Ηλδία. Ο κηζζφο ηνπ πιεξσλφηαλ απφ ηελ ίδηα ηελ Δηαηξεία, ηελ 

νπνία ζα έπξεπε λα θάλεη επηθεξδή.  

Warren Hastings 

 

Έκεηλε θπβεξλήηεο- ζηξαηεγφο γηα 14 ρξφληα θαη 

θαζφξηζε ην κέιινλ ηεο βξεηαληθήο Ηλδίαο. Γεκηνχξγεζε ηνλ 

εηζπξάθηνξα, έλαλ βξεηαλφ αμησκαηηθφ, εζφδσλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηαο απφ ηνπο Ηλδνχο πθηζηάκελνχο 

ηνπ θαη θαηήξγεζε ηα πξνλφκηα κε πιεξσκήο θφξσλ απφ 

θάπνηνπο ππαιιήινπο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε Δηαηξία. 

                                                
3
 Lapping Brian, End of Empire, New York, St. Martin’s Press, 1985 
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Δλίζρπζε ηε ζέζε ηνπ αθφκα θαη κέζα απφ κεγάιε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ππάξρνληεο 

ππαιιήινπο θαη εμνξζνιφγεζε ηελ θπβέξλεζε, ψζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγνί θαη 

ζπληεξεί άκπλα θαηά ηφπνπο. Γεκηνχξγεζε ερζξνχο φπσο θαη ν Clive θαζψο πήξε 

δξαζηηθά κέηξα ελαληίνλ απηψλ πνπ θπλεγνχζαλ ηα πινχηε. Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζην Λνλδίλν ηνπ απαγγέιζεθαλ θαηεγνξίεο γηα δηαθζνξά θαη ε δίθε ηνπ θξάηεζε 142 

κέξεο απφ ην 1788 κέρξη ην 1795. Όηαλ άξρηζε ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ην 1791 ζηγά- ζηγά νη 

θαηεγνξίεο απνζχξζεθαλ, θαζψο δελ ήηαλ ζε θακία πεξίπησζε δηεθζαξκέλνο, αθνχ 

αθφκε θαη ηα δψξα ηα νπνία ειάκβαλε ηα θαηέγξαθε πξνο φθεινο ηεο Δηαηξίαο. Αλ θαη 

αζσψζεθε, απνζχξζεθε απφ ηελ πνιηηηθή δσή κεηά ηε θζνξά πνπ ηνπ πξνθάιεζε ε δίθε 

ηνπ. 

Έλαο απφ ηνπο θαηήγνξνπο ηνπ Hastings, o Burke, αλ θαη ηνπ επηηέζεθε απφ 

θαθία είρε θάπνηα άμηα θίλεηξα πίζσ απ’ φια απηά. Ζ Δηαηξεία Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ κεηά 

ηελ ηξάπεδα ηεο Αγγιίαο ζην Λνλδίλν ήηαλ ν κεγαιχηεξνο νξγαληζκφο πνπ ρνξεγνχζε 

δάλεηα θαη δηαρεηξηδφηαλ θαηαζέζεηο. Όηαλ ιφγσ ηεο απιεζηίαο ησλ ππαιιήισλ δελ 

θαηάθεξε λα έρεη θέξδε, φιε ε νηθνλνκηθή δσή ηνπ Λνλδίλνπ επεξεάζηεθε. 

Πξνζπαζνχζε λα πείζεη ην βαζηιηά θαη ηνλ πξσζππνπξγφ, πσο ε αζχζηνιε 

εθκεηάιιεπζε ησλ απνηθηψλ ζα νδεγνχζε ζε ζχγθξνπζε φπσο είρε ζπκβεί κε ηηο 

ακεξηθαληθέο απνηθίεο θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο.  Τπνζηήξηδε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ 

ζηελ Ηλδία θαη ελφο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε ε Δηαηξία λα ινγνδνηεί δεκφζηα 

ζην Λνλδίλν γηα ην θαηά πφζν επηηπγράλεη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

ψζηε λα κε γίλεη ε Ηλδία αθφκε κηα πειαηεηαθή βαζηιηθή απνηθία. πλέβαιε ζηε 

δεκηνπξγία ηεο Πξάμεο ηεο Ηλδίαο ηνπ 1783 θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ ειέγρνπ ηεο 

Ηλδίαο απφ ηνπο Βξεηαλνχο γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ θπβέξλεζε απέθηεζε κηα 

δχλακε επίβιεςεο κέζσ ελφο πκβνπιίνπ Διέγρνπ ην νπνίν γλψξηδε φηη ππήξρε ε 

δπλαηφηεηα εμνλπρηζηηθήο εμέηαζήο ηνπ απφ ην Κνηλνβνχιην.  

Ζ Δηαηξεία ζηήξημε ηε λνκηκφηεηά ηεο ζηε ζέζε, πνπ θαηείρε σο ππεξέηεο ηνπ 

Μφγγνινπ απηνθξάηνξα, ζηνλ νπνίν ζπλέρηζαλ λα πιεξψλνπλ έλα ζπκβνιηθφ πνζφ 

κέρξη ην 1843, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε εηαηξεία ήηαλ άκεζα ππφινγνο ζηε 

βξεηαληθή θπβέξλεζε ζην Λνλδίλν.
4
 Σν θνηλνβνχιην βιέπνληαο φηη νη θηήζεηο ηεο 

                                                
4
 Parsons Timothy, The British imperial century, 1815-1914 : a world history perspective, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 1999 

https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
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εηαηξείαο ζηελ Ηλδία κεγάισλαλ θαη γίλνληαλ πεξηζζφηεξν ςήθηζε ηε Ρπζκηζηηθή Πξάμε 

ηνπ 1778, ηελ Πξάμε γηα ηελ Ηλδία ηνπ 1783 θαη ηε Πξάμε Δθκίζζσζεο ηνπ 1793, ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη πεξηζζφηεξν κεηξνπνιηηηθφ έιεγρν πάλσ ζηηο ελέξγεηεο ηεο εηαηξείαο. 

Απηέο νη πξάμεηο έθαλαλ ηελ εηαηξεία ππφινγν ζε έλα ζπκβνχιην ειέγρνπ πνπ 

απνηεινχληαλ απφ έμη ζπκβνχινπο θαη ηνλ πξφεδξν, πνπ ππεξεηνχζε ζην βξεηαληθφ 

Cabinet θαη επίζεο δεκηνχξγεζαλ κηα επαγγεικαηηθή ηλδηθή πνιηηηθή ππεξεζία, ε νπνία 

ζηειερψζεθε απφ Βξεηαλνχο εηζπξάθηνξεο εζφδσλ. Έηζη ην θπξηφηεξν ελδηαθέξνλ ηεο 

εηαηξείαο έγηλε ε είζπξαμε θφξσλ θη φρη ην εκπφξην. 

Ζ αμία ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ηε Βεγγάιε άιια απφ ηε 

Βνκβάε θαη ηε Μαληξάο έθαλαλ ηελ Ηλδία ηελ πνιπηηκφηεξε θηήζε ηεο Βξεηαλίαο θαηά 

ηνλ απηνθξαηνξηθφ αηψλα ηεο. Σα νκφινγα ηεο Δηαηξείαο πιήξσλαλ απφ 8 σο 12% ην 

ρξφλν θαη ηα εηήζηα έζνδα θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο μεπεξλνχζαλ ηα 20 εθαηνκκχξηα 

ιίξεο, γεγνλφο πνπ βνήζεζε λα θαιπθζεί ην εκπνξηθφ έιιεηκκα πνπ είρε ε Βξεηαλία κε 

ηελ Κίλα. Ζ εηαηξεία κεηέθεξε επίζεο απεπζείαο ζηε Βξεηαλία έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

απηψλ ησλ θεθαιαίσλ σο ρξεψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε κηζζψλ, ηελ πιεξσκή ζπληάμεσλ, 

ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ. Σν 1834 ε 

κεηνρή ηεο Δηαηξείαο έπαςε λα αληαιιάζζεηαη θαη νη κέηνρνη έιαβαλ έλα κέξηζκα ηεο 

ηάμεο ηνπ 10% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο βξεηαληθήο Ηλδίαο.
5
 

Ζ Δηαηξεία δηαρσξίζηεθε ζε εκπνξηθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα. Οη έκπνξνη ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο δηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο, αιιά νη δηνηθεηέο 

πιεξψλνληαλ αδξά γηα λα θπβεξλνχλ ηίκηα. Γεκηνπξγήζεθαλ αλεμάξηεηα δηθαζηήξηα 

ζηα νπνία νη ππάιιεινη ηεο θπβέξλεζεο δηθάδνληαλ κε βάζε έλαλ πνηληθφ θψδηθα πην 

αλζξψπηλν απφ απηφλ ηεο ζχγρξνλεο Βξεηαλίαο. Αξρηθά κε θαιά πιεξσκέλν θαη 

νξγαλσκέλν ζηξαηφ ππήξρε ε δπλαηφηεηα απφθξνπζεο επηζέζεσλ γεηηνληθψλ πξηγθίπσλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε εγγχεζε ηνπ ζξφλνπ ησλ θηιηθψλ πξηγθίπσλ απφ ηελ Δηαηξία κε ηε 

ζηάζκεπζε ζηξαηνχ ζηελ πξσηεχνπζά ηνπο, ηνλ νπνίν ζα πιήξσλαλ κελ νη πξίγθηπεο 

αιιά ζα ήηαλ ππφ βξεηαληθή εμνπζία. Έηζη ε Ηλδία βξέζεθε λα δηνηθείηαη απφ ηελ 

Δηαηξεία είηε κε άκεζν, είηε κε έκκεζν ηξφπν. Ζ Δηαηξεία ζπλέρηζε λα επεθηείλεηαη κε 

                                                                                                                                            
 
5
 Parsons Timothy, The British imperial century, 1815-1914 : a world history perspective, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 1999 

 

https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
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απηφλ ηνλ ηξφπν επεηδή ήηαλ πνιχ επηθεξδήο θαζψο ηα θέξδε απφ ην εκπφξην κε ηελ 

Δπξψπε θάιππηαλ θαη ηελ επέθηαζε θαη ηε δηνίθεζε .  

Οη ππεχζπλνη ηεο Δηαηξείαο δηαηεξνχληαλ αθφκε νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνη ιφγσ 

ησλ επηθεξδψλ θφξσλ, πξάγκα πνπ ηνπο έθαλε λα αηζζάλνληαη απηφλνκνη θαη λα 

απνθαζίδνπλ λα θαιχπηνπλ ηα απμαλφκελα ιεηηνπξγηθά έμνδά ηνπο κε ηελ επέθηαζε θαη 

απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ θνξνινγήζηκσλ πεξηνρψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ε εηαηξεία 

πξνζέιαβε ζηξαηφ γηα λα επεθηείλεη ηα ζχλνξά ηεο θαη λα αληηκεησπίζεη φζνπο 

αληηπάινπο είραλ κείλεη φπσο ηνπο ίρ ηνπ Παληδάκπ θαη ηνπο ηλδνπηζηέο ησλ πεξηνρψλ 

ησλ Maratha.  

Όπνπ δελ ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηφ γηα λα επεθηείλεη ηνλ έιεγρφ ηεο ε Δηαηξεία 

ρξεζηκνπνίεζε δηαηάγκαηα πνπ έιεγαλ πσο νη άξρνληεο ησλ εκηαπηφλνκσλ πξηγθηπηθψλ 

πεξηνρψλ πνπ είραλ δερζεί ηελ επηθπξηαξρία ηεο εηαηξείαο κε ην λα δερζνχλ Βξεηαλνχο 

θαηνίθνπο ζηηο απιέο ηνπο, δε ζα κπνξνχζαλ λα νξίζνπλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ είραλ 

παηδηά έλαλ πηνζεηεκέλν θιεξνλφκν. Έηζη ε Δηαηξεία θιεξνλφκεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

πνπ έγηλε γλσζηφο σο ην Γφγκα ηνπ Lapse ηα εδάθε θαη ηελ πεξηνπζία ησλ άθιεξσλ 

πξηγθίπσλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο θαη αλαδείρζεθε ζε απφιπην άξρνληα ηεο ππνεπείξνπ 

κε πιήξε έιεγρν ησλ ηλδηθψλ αθηψλ. 

Έλα πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε Δηαηξεία ήηαλ πσο δελ είρε ην απαηηνχκελν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη ζηελ Ηλδία κηα αζηπλνκηθή δχλακε φπσο 

έγηλε ζηε Βξεηαλία. Έηζη απνξξφθεζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζή ηεο ηνπο θχιαθεο ησλ 

ρσξηψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη θπξίσο γηα ηελ θαηαζηνιή ησλ αγξνηηθψλ ζπκκνξηψλ θαη 

ηνπο αξρεγνχο ησλ ρσξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα εξκελεχνπλ ηνπο λφκνπο ηεο 

εηαηξείαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη παξάιιεια λα ελεκεξψλνπλ ηνπο Βξεηαλνχο 

αμησκαηηθνχο γηα ηα ηνπηθά ζέκαηα. Καη νη δχν θαηεγνξίεο ήηαλ θαθνπιεξσκέλεο θη έηζη 

αλαγθάδνληαλ λα δσξνδνθνχληαη, αζθψληαο έηζη ηελ εμνπζία ηνπο επηιεθηηθά φπνπ 

ππήξρε κεγαιχηεξν ζπκθέξνλ. 

Ζ Δηαηξεία δελ πξνσζνχζε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ηελ αλάπηπμε ησλ θπηεηψλ 

ζηελ Ηλδία φπσο γηλφηαλ ζηελ Καξατβηθή κε κφλε εμαίξεζε θάπνηεο επαξρίεο φπσο ε 

Βεγγάιε ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο ρψξαο φπνπ θαιιηεξγνχζαλ ίληηγθν, φπην θαη ηζάη . Οη 

κεγάινη θαιιηεξγεηέο δελ θαηείραλ πνιχ κεγάιεο εθηάζεηο αιιά δάλεηδαλ ρξήκαηα ζε 

θησρνχο αγξφηεο λα πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο ηνπο θη εθείλνη γηα λα ηνπο ηα 
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μεπιεξψζνπλ ζπκθσλνχζαλ λα θαιιηεξγήζνπλ γηα απηνχο ζνδεηέο ζε έλα ηκήκα ηεο γεο 

ηνπο. Οη θαιιηεξγεηέο νπίνπ είραλ θαιχηεξε κεηαρείξηζε επεηδή ε εηαηξεία είρε ην 

κνλνπψιην ζηελ θαιιηέξγεηα νπίνπ ελψ νη αγξφηεο πνπ θαιιηεξγνχζαλ ίληηγθν 

βξίζθνληαλ ζην έιενο ησλ κεγαινθαιιηεξγεηψλ πνπ ηνπο εθβίαδαλ γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Οη πξαθηηθέο απηέο ηεο κε ειεχζεξεο εξγαζίαο 

έθεξαλ ηελ εηαηξεία ζε δχζθνιε ζέζε θαη πξνθαινχζαλ θνηλσληθή αλαηαξαρή αιιά νη 

απάληεζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ λα εγθαηαιεηθζεί ε θαιιηέξγεηα ίληηγθν πνπ γηλφηαλ φιν θ 

ιηγφηεξν επηθεξδήο θη έηζη νη θαιιηεξγεηέο νδεγήζεθαλ εθηφο δνπιεηάο. Ζ έιιεηςε 

αγξνηηθήο εξγαζίαο θξάηεζε ηηο ηηκέο ηεο γεο ρακειά έηζη ψζηε λα ππάξρεη αξθεηή γε 

γηα φπνηνλ ήζειε λα αζρνιεζεί κε ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Ζ γε έγηλε πεξηζζφηεξν πνιχηηκε 

θαηά ηνλ επφκελν αηψλα φηαλ ν πιεζπζκφο κεγάισζε θαη ππήξμε επέθηαζε ησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ πεξηνρψλ κε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Τπήξμε 

επίζεο επέθηαζε ησλ αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αχμεζε ησλ ζπγθνηλσληψλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ απνξξφθεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ θνκκαηηψλ γεο. Ζ εηαηξία αλ θαη δελ 

είρε ηε δπλαηφηεηα λα αλακνξθψζεη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ηεο Ηλδίαο βνήζεζε λα γίλεη 

ε θαιιηεξγήζηκε γε έλα εκπνξεχζηκν αγαζφ ηξνπνπνηψληαο ηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο ησλ 

αγξνηψλ ψζηε λα βειηησζεί ε θνξνιφγεζε.  

Μεηά ηνλ Clive φινη νη θπβεξλήηεο- ζηξαηεγνί  αχμαλαλ ηηο πεξηνρέο πνπ 

βξηζθφληνπζαλ ππφ βξεηαληθή θαηνρή ζπλήζσο ππφ ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Διέγρνπ ζην Λνλδίλν. Όηαλ έγηλαλ θη άιιεο βειηηψζεηο ζην ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο θαη ππήξρε εηξήλε εμαηηίαο απηψλ, νη θπβεξλήηεο- ζηξαηεγνί 

αλέιαβαλ ηεξαπνζηνιηθή δξάζε πξνζπαζψληαο λα πεξάζνπλ δπηηθέο αμίεο θαη ζπλήζεηεο 

ζηνπο ληφπηνπο κε ζεκαληηθφηεξεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Sir William Bentinck, ν νπνίνο 

θπβέξλεζε απφ ην 1828 κέρξη ην 1835 θαη ηνπ Thomas Babington Macaulay πνπ 

ππεξεηνχζε ζην ζπκβνχιην ηνπ αληηβαζηιέα. 

Ζ εγθαηάιεηςε θαη θαηάξγεζε ηνπ ‘suttee’ ή ‘sati’ είλαη ην θχξην θαηφξζσκα ηνπ 

Bentinck. Όηαλ έλαο Ηλδνπηζηήο πέζαηλε ε ρήξα ηνπ ζέινληαο λα δείμεη πφζν 

αθνζησκέλε ηνπ ήηαλ, έπεθηε ζηηο θιφγεο. Τπήξραλ θαη πεξηπηψζεηο εμαλαγθαζκνχ ηεο 

απφ ζπγγελείο γηα ιφγνπο ζπκθέξνληνο θαη θιεξνλνκηάο. Αλ θαη μεζήθσζε ζξεζθεπηηθέο 

αληηδξάζεηο ρξεζηκνπνίεζε ηε δχλακή ηνπ γηα λα θέξεη εηο πέξαο ηελ θαηάξγεζε απηνχ 
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ηνπ εζίκνπ θαη λα λνκνζεηεζεί ν εμαλαγθαζκφο ζε ‘suttee’ σο αδίθεκα κε ηελ αζηπλνκία 

λα κπνξεί λα πξνρσξά ζε ζπιιήςεηο. 

 

William Bentinck 

 

Αθφκε πξνζπάζεζε λα θαηαζηείιεη ηηο 

ζπκκνξίεο θαθνπνηψλ, πνπ επηηίζελην ζηνπο 

ηαμηδηψηεο. Πξψηα θέξδηδαλ ηε ζπκπάζεηά ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηνπο ζηξαγγάιηδαλ κε έλα κεηαμέλην θνξδφλη 

πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Kali. Υξεζηκνπνίεζε 

πιεξνθνξηνδφηεο  θαη ηηο πην ζχγρξνλεο αζηπλνκηθέο 

κεζφδνπο γηα λα ζηακαηήζεη απηφ ην ‘έζηκν’ θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηα θαηάθεξε. Δπίζεο 

πξνψζεζε ηελ αγγιηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία θαη 

έθαλε ηα αγγιηθά ηελ επίζεκε γιψζζα ηφζν ηεο θπβέξλεζεο, φζν θαη ησλ αλψηεξσλ 

δηθαζηεξίσλ. 

Τπήξραλ θη άιινη Άγγινη πνπ ήζειαλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ Ηλδία θαη λα 

εμαθαλίζνπλ κε δπηηθέο ζπλήζεηεο θαη πξαθηηθέο φπσο ε βξεθνθηνλία ησλ θνξηηζηψλ θαη 

ην ζάςηκν ησλ ιεπξψλ ελψ ήηαλ αθφκε δσληαλνί. Δίπαλ αθφκε θαη ζην βαζηιηά ησλ 

Μνγγφισλ πσο ν ηίηινο ηνπ ζα εμέιεηπε κε ην ζάλαηφ ηνπ. 

Οη αμησκαηνχρνη ηεο εηαηξείαο θαηάιαβαλ φηη ε ζξεζθεία ήηαλ απηή πνπ 

επεξέαδε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο ηεο Ηλδίαο θη έηζη απνθάζηζαλ λα απαγνξέςνπλ ηε 

δηάδνζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη λα δηνηθνχλ βαζηζκέλνη ζηελ Ηλδηθή παξάδνζε. Απηέο νη 

πξαθηηθέο βνήζεζαλ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ησλ παξεκβαηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο αιιά πξνθάιεζαλ ηελ επξεία απνδνθηκαζία ησλ 

Βξεηαλψλ Δπαγγειηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλνρή ζηνλ ηλδηθφ βαξβαξηζκφ. Έλα θίλεκα 

επαγγειηζηψλ ην 19
ν
 αηψλα ελψζεθε κε ειεχζεξνπο έκπνξνπο θαη επηηέζεθαλ ζην 

κνλνπσιηαθφ έιεγρν ηνπ ηλδηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο θνηλσλίαο απφ ηελ εηαηξεία θαη κε 

αξρεγφ ηνλ Wilderforce κηα νκάδα επαγγειηζηψλ ε Clapham Sect ζπγθέληξσζε πάλσ 

απφ κηζφ εθαηνκκχξην ππνγξαθέο δεηψληαο λα ηειεηψζεη ε αλνρή ηεο εηαηξίαο ζηηο 

αληηρξηζηηαληθέο πξαθηηθέο ηεο Ηλδίαο. 
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Πνιινί θνβήζεθαλ πσο νη αιιαγέο ζα ήηαλ επηθίλδπλεο ελψ άιινη πίζηεπαλ πσο 

ελδπλακψλνληαο ηε βξεηαληθή θπξηαξρία κε ηελ αλακφξθσζε ηεο ηλδηθήο θνηλσλίαο 

κέζνπ ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπ δπηηθνχ Γηθαίνπ ηεο αγγιηθήο 

εθπαίδεπζεο. Πνιινί έγηλαλ σθειηκηζηέο θαη πξνζρψξεζαλ ζηελ εηαηξεία ηνλ 19
ν
 αηψλα 

φηαλ έγηλε ιηγφηεξν εκπνξηθή θαη πεξηζζφηεξν θπβεξλεηηθή. Ο σθειηκηζκφο είλαη κηα 

θαλνληζηηθή εζηθή ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζθνπφο ησλ πξάμεψλ καο πξέπεη λα 

είλαη ε κεγαιχηεξε θαηά ην δπλαηφλ σθέιεηα γηα ηνλ κεγαιχηεξν θαηά ην δπλαηφλ 

αξηζκφ αηφκσλ.  Ο James Mill θαη ν γηφο ηνπ Stuart ήηαλ ππάιιεινη κε δηαρεηξηζηηθέο 

ζέζεηο ζηελ εηαηξεία θαη απνηεινχζαλ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο «θαιήο θπβέξλεζεο». (Ο 

Stuart Mill αξγφηεξα αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ θαη έγηλε έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο εθπξνζψπνπο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο.) Μαδί κε ηνπο σθειηκηζηέο θαη ηνπο 

επαγγειηζηέο θαηέθξηλαλ απηά πνπ θξαηνχζαλ ηελ Ηλδία πίζσ θαη πξνθαινχζαλ εζηθή 

ζηαζηκφηεηα. Ζ ιχζε γηα απηνχο ήηαλ κηα δπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ε αγγιηθνπνίεζε 

ηεο ηλδηθήο θνηλσλίαο. ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελνπο αμησκαηνχρνπο ηεο εηαηξίαο απηνί 

νη λένη αμησκαηνχρνη δελ ζέβνληαλ ηελ ηλδηθή παξάδνζε. Ο Macaulay πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηθαληθή αλακφξθσζε πίζηεπε πσο έλα ξάθη κηαο 

θαιήο επξσπατθήο βηβιηνζήθεο άμηδε φζν φιε ε ινγνηερλία ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Αξαβίαο. 

Θα έπξεπε ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ηάμε ε νπνία ζα 

βξίζθνληαλ αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ πνιηηψλ πνπ θπβεξλνχζαλ θαη 

ζα απνηεινχληαλ απφ Ηλδνχο ζην ρξψκα θαη ζην αίκα αιιά Άγγινπο ζην γνχζην, ζηελ 

εζηθή θαη ζηηο απφςεηο ηνπο.  

Ο Macaulay θαη νη σθειηκηζηέο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα 

αγγινπνηεκέλε κεζαία ηάμε κε ηελ αλακφξθσζε ηεο ηλδηθήο εθπαίδεπζεο. Έθηηαμαλ 

παλεπηζηήκηα, ηα νπνία είραλ σο πξφηππν ηα αγγιηθά, ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ησλ 

επαξρηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ αγγιηθή ινγνηερλία σο βάζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο θη 

φρη ηε Βίβιν, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ηλδνχο καζεηέο λα απνθηήζνπλ δπηηθή 

κφξθσζε ρσξίο λα αιιάμνπλ ζξεζθεία κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ. Ζ επηηπρία ησλ 

παλεπηζηεκίσλ απηψλ επέηξεςε ζηελ εηαηξία λα αληηθαηαζηήζεη ηα πεξζηθά κε ηα 

αγγιηθά σο ηελ θχξηα γιψζζα ηεο ηλδηθήο δηνίθεζεο. Οη απφθνηηνη απηψλ ησλ ηδξπκάησλ 

ήηαλ ζπλήζσο απφγνλνη ηεο γξακκαηηζκέλεο ηάμεο θαη δέρζεθαλ ηελ αγγιηθή 

εθπαίδεπζε σο κέξνο ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ ηεο Βξεηαληθήο Ηλδίαο. Ζ Πξάμε ηεο 
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Δηαηξείαο ηνπ 1833 αλαθεξφηαλ ζηελ απαγφξεπζε ηεο εηαηξείαο λα θάλεη θπιεηηθέο 

δηαθξίζεηο θη έηζη νη απφθνηηνη γέκηζαλ ηηο θαηψηεξεο ζέζεηο ηεο ηλδηθήο πνιηηηθήο 

ππεξεζίαο. Αλ θαη πνιινί θνηηεηέο ζεψξεζαλ πσο έηζη κε ηελ αγγιηθή παηδεία ζα 

εθκνληέξληδαλ ηελ Ηλδία, ππήξραλ θαη θάπνηνη πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ηηο 

πνιηηηζκηθέο ηνπο ξίδεο. Φνηηεηέο ηεο Νεαληθήο Κίλεζεο ηεο Βεγγάιεο πέηαμαλ 

κνζραξίζην θξέαο ζηηο απιέο ησλ ηλδνπηζηψλ αξρεγψλ ζηελ Καιθνχηα σο δηακαξηπξία 

γηα ηνπο απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπληεξεηηθνχ ηλδνπηζκνχ.
6
 

Μηα εηξσλεία ηεο ηλδηθήο απνηθηαθήο επνρήο ήηαλ φηη ε θαηάθηεζε ηεο 

ππνεπείξνπ απφ ηελ Δηαηξεία πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ Ηλδνχο. Ο ηλδηθφο ζηξαηφο 

έθαλε ηε Βξεηαλία θπξίαξρν ζηελ πεξηνρή θαη απνηεινχζε νπζηαζηηθά κηα ηλδηθή 

νξγάλσζε πνπ ηε δηνηθνχζαλ κηα ρνχθηα Βξεηαλνί αμησκαηηθνί κε έλαλ δπλαηφ ππξήλα 

Βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ. Σν 1848 ν ζηξαηφο απνηεινχληαλ απφ πεξίπνπ 29,000 

Δπξσπαίνπο θαη 23,000 Ηλδνχο ζηξαηηψηεο, πνπ νλνκάδνληαλ sepoys. Μπνξεί λα 

ζεσξεζεί πεξίεξγν πνπ νη Ηλδνί ππεξεηνχζαλ έλαλ μέλν θπξίαξρν, πνιεκψληαο ελαληίνλ 

ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είραλ φινη ηελ ίδηα παηξίδα, 

θαζψο δελ ππήξρε ζπλνρή κε ηφζεο δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο θαη πξηγθηπηθά θξαηίδηα. 

Δπνκέλσο δελ είραλ θάπνηα εζληθή ηαπηφηεηα γηα λα πξνζδεζνχλ θαη νη Βξεηαλνί ην 

εθκεηαιιεχηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

Αλ θαη ζηνηρεία ηεο ηλδηθήο κνξθσκέλεο θαη εκπνξηθήο ηάμεο εθκεηαιιεχηεθαλ 

επηηπρψο ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηε λέα απηνθξαηνξηθή πνιηηηθή, ε 

ζησπειή απνδνρή ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ επέηξεςε ζε κηα ρνχθηα Βξεηαλψλ λα 

θπβεξλνχλ ηελ Ηλδία ππνλνκεπφηαλ απφ ζεκαληηθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο εληάζεηο 

πνπ έλαο αηψλαο εηαηξηθήο θπξηαξρίαο είρε παξάμεη. Δθαηφ ρξφληα κεηά ηε κάρε ηνπ 

Plassey νη εληάζεηο απηέο νδήγεζαλ ηξία ζπληάγκαηα ηνπ ζηξαηνχ ηεο Βεγγάιεο πνπ 

βξίζθνληαλ θνληά ζην Γειρί λα εθηειέζνπλ ηνπο Βξεηαλνχο αμησκαηηθνχο ηνπο θαη λα 

θάλνπλ αληαξζία. ηελ εμέγεξζε ζπκκεηείραλ φζνη είραλ παξάπνλα απφ ηελ βξεηαληθή 

δηνίθεζε θαη φζνη ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη απφ ηηο πνιηηηθέο ηεο αιιά θαη θάπνηνη 

πξίγθηπεο, νκάδεο απφ λνκάδεο θαη αγξφηεο. 

                                                
6
 Parsons Timothy, The British imperial century, 1815-1914 : a world history perspective, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 1999 

 

https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,


 17 

Σν 1856 νη sepoys ηνπ Ηλδηθνχ ζηξαηνχ είραλ ελεκεξσζεί πσο φινη νη 

κειινληηθνί λενζχιιεθηνη ζα πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηε Βξεηαλία ζην εμσηεξηθφ, αιιά ν 

Ηλδνπηζκφο ηνπο απαγνξεχεη λα ηαμηδεχνπλ ζηε ζάιαζζα θη απηφ ηνπο ελφριεζε αξθεηά. 

ηε ζπλέρεηα μέζπαζε ε αληαξζία ηνπ 1857 κε αθνξκή ηελ παξαγσγή θπζηγγίσλ, πνπ 

ιηπαίλνληαλ κε ρνηξηλφ ή κνζραξίζην ιίπνο, πξάγκα πνπ ήηαλ αηηκσηηθφ γηα ηνπο 

Ηλδνπηζηέο ή ηνπο κνπζνπικάλνπο. Σν βαζχηεξν αίηην ήηαλ φηη νη Ηλδνί ζηξαηηψηεο ζηε 

Βεγγάιε έλησζαλ πσο νη αμίεο ησλ Ηλδψλ πνδνπαηνχληαη θαη ηα πξάγκαηα άιιαδαλ 

επηθίλδπλα.  

Ζ Βξεηαλία θαηέζηεηιε ηελ εμέγεξζε επεηδή πεξηνξηδφηαλ θπξίσο ζηελ επαξρία 

ηεο Βεγγάιεο κε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λφηηαο θαη ηεο δπηηθήο Ηλδίαο λα παξακέλεη 

ήζπρν θαη ηνπο κνξθσκέλνπο Ηλδνχο κε ηνπο εκηαπηφλνκνπο πξίγθηπεο λα κελ 

εκπιέθνληαη. Καηά κηα έλλνηα έκνηαδε κε εκθχιην θαζψο νη αληάξηεο ζηξάθεθαλ θαηά 

ησλ κειψλ ηεο λέαο αγγινπνηεκέλεο εκπνξηθήο ηάμεο. 

Οη Δπξσπαίνη ζηξαηηψηεο ζην ζηξαηφ ηεο Ηλδίαο ήηαλ 34,000 θαη νη Ηλδνί 

257,000. Οη Ηλδνί ζα κπνξνχζαλ λα θαηαπλίμνπλ ηνπο Βξεηαλνχο, αλ ήζειαλ θαη ζε 

κεξηθά κέξε ην έθαλαλ, φπσο ζην Gaumpore, φπνπ έλα ζχλνιν Βξεηαλψλ ζηξαηησηψλ κε 

γπλαίθεο θαη παηδηά ζθαγηάζηεθαλ ζηηο φρζεο ηνπ Γάγγε.
7
 Αλ ππήξρε ζπλελλφεζε 

κεηαμχ ησλ Ηλδψλ ζα κπνξνχζαλ λα εμνληψζνπλ ηνπο Βξεηαλνχο, αιιά κφλν νη 

ζηξαηησηηθνί ηεο Βεγγάιεο εμεγέξζεθαλ, ελψ ηεο Βνκβάεο θαη ηεο Μαληξάο φρη. Γηα 

αξρεγφ ηνπο νη αληάξηεο νλφκαζαλ ηνλ Μφγγνιν απηνθξάηνξα, αθνχ φκσο πξψηα ηνλ 

ζπλέιαβαλ,. Αιιά απηφο δελ ήζειε λα ζπγθξνπζηεί κε ηνπο Βξεηαλνχο θαη ζρεδφλ φινη 

νη πξίγθηπεο πήξαλ ην κέξνο ησλ Βξεηαλψλ. Έηζη κέζα ζε 18 κήλεο ε αληαξζία ηειείσζε. 

Σα γεγνλφηα απηά έθαλαλ ηε Βξεηαλία λα δεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αδπλακία. Ο 

ζηξαηφο  καδί κε ηηο εληζρχζεηο έθηαλε ηειηθψο έλαλ αξηζκφ 45000 επξσπαίσλ 

ζηξαηησηψλ πνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλνο ζε φιε ηελ Ηλδία, θαη ε εηαηξεία βαζηδφηαλ 

θπξίσο ζηνπο ζηξαηνινγεκέλνπο ίρ, ζηνπο πηζηνχο sepoy ηεο Βεγγάιεο θαη ζηνπο 

ζηξαηνχο Βνκβάεο θαη Μαληξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζηξαηείαο 18 κελψλ γηα ηελ 

επαλαθαηάθηεζε ηνπ επαλαζηαηεκέλνπ βνξξά.  

                                                
7
 Lapping Brian, End of Empire, New York, St. Martin’s Press, 1985 
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ηελ εθδίθεζή ηνπο νη ληθεηέο αλάγθαδαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο λα θάλε ρνηξηλφ 

θξέαο πξηλ ηνπο απνηεθξψζνπλ θαη ηνπο ηλδνπηζηέο κνζραξίζην θξέαο πξηλ ηνπο ζάςνπλ. 

Οη καδηθέο εθηειέζεηο ήηαλ πνιχ βάξβαξεο θαη ν αξηζκφο ησλ Ηλδψλ αληαξηψλ θαη 

πνιηηψλ πνπ πέζαλαλ ζε αληίπνηλα αλεξρφηαλ ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ελψ ε Βξεηαλία 

έραζε 11000 ζηξαηηψηεο πνπ πέζαλαλ ζε κάρεο θαη απφ αζζέλεηεο θαη ην θφζηνο ηεο 

αληαξζίαο ηεο ζηνίρεζε 50 εθαηνκκχξηα ιίξεο.
8
 

Οη Βξεηαλνί θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ εμνπζία ρξεζηκνπνίεζαλ βία θαη 

εθδηθήζεθαλ κε αίκα ηνπο αληάξηεο ηφζν απηνχο πνπ ππήξραλ απνδείμεηο ελαληίνλ ηνπο 

φζν θαη εθείλνπο πνπ ππήξραλ απιψο ππνςίεο. Σν κέλνο ησλ Βξεηαλψλ ήηαλ κεγάιν θαη 

θαλείο δελ μέξεη ηειηθψο πφζνη Ηλδνί ζθνηψζεθαλ ή θξεκάζηεθαλ ή πφζα ρσξηά θάεθαλ 

θαη πφζα αξπάρζεθαλ απφ αζψνπο Ηλδνχο. Μέρξη ην 1850 ε Δηαηξεία είρε ζηακαηήζεη ην 

εκπφξην θη απνηεινχζε απιά έλα κέζν γηα λα ειέγρεη ε Βξεηαλία ηελ Ηλδία.  

Δίλαη δχζθνιν λα απνδνζεί ε επζχλε γηα ηνλ αξρηθφ μεζεθσκφ ησλ sepoy ζηνλ 

ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ θαζψο νη μεζεθσκέλνη ηλδνπηζηέο θαη κνπζνπικάλνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο γεκηζηήξεο πνπ ηνπο πξνζέβαιαλ ελάληηα ζηνπο Βξεηαλνχο. ε 

ηειηθή αλάιπζε ε αληαξζία ήηαλ ε ζπίζα πνπ άλαςε ην ζηγνβξάζηκν ηεο δπζαξέζθεηαο 

ζρεηηθά κε ηηο ζεκειηαθέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αιιαγέο πνπ έθεξε ε βξεηαληθή 

θπξηαξρία. Δπηπιένλ ε αληαξζία έπεηζε ηνπο Βξεηαλνχο φηη ρξεηαδφηαλ λα ππάξμεη έλαο 

πην άκεζνο έιεγρνο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο πην ζεκαληηθήο ηνπο απηνθξαηνξηθήο θηήζεο. 

Ζ επνρή ηεο θπξηαξρίαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Ηλδία έθηαζε ζην ηέινο ηεο φηαλ θαη νη 

ηειεπηαίνη αληάξηεο εηηήζεθαλ. Σν 1885 ην Κνηλνβνχιην πέξαζε ην Νφκν γηα ηελ 

Καιχηεξε Κπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο θαη δεκηνπξγήζεθε ην Τπνπξγείν ηεο Ηλδίαο σο έλα 

επίζεκν θιάδν ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο. Απηφ ήηαλ ππφινγν ζηνλ ππνπξγφ ηνπ 

θξάηνπο γηα ηελ Ηλδία ν νπνίνο πξνέδξεπε έλα ζπκβνχιην 15 ζπκβνχισλ πνπ 

αληηθαηέζηεζε ην παιηφ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 

Οη Βξεηαλνί αμησκαηηθνί αλαδηνξγάλσζαλ ηνλ ηλδηθφ ζηξαηφ γηα λα απνθεπρζεί 

θάπνηα κειινληηθή αληαξζία. Γηα λα παξακείλνπλ ππφ βξεηαληθφ έιεγρν νη ηθαλφηεξεο 

πνιεκηθέο κνλάδεο ηνπ ζηξαηνχ, δηέιπζαλ φιεο ηηο κνλάδεο ππξνβνιηθνχ θη απέιπζαλ 

φινπο ηνπο επξσπαίνπο ζηξαηηψηεο ηνπνζεηψληαο Βξεηαλνχο ζηηο ζέζεηο ηνπο ζηα 

                                                
8
 Parsons Timothy, The British imperial century, 1815-1914 : a world history perspective, Lanham, Rowman & 

Littlefield, 1999 

 

https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
https://catalog.lib.uom.gr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Rowman%20&%20Littlefield,
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ηάγκαηα. Αθφκε άιιαμαλ θαη ηελ εζληθή ζχζηαζε ηνπ ζηξαηνχ κε ην λα κελ δέρνληαη 

πιένλ ηνπο sepoy απφ ηε Βεγγάιε, αλ θαη δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηελ αληαξζία, γηα 

ιφγνπο αζθάιεηαο θαη επεκεξίαο ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο κε ηελ πξφθαζε φηη είλαη 

πνιχ ηδηνηειείο θαη ζειππξεπείο γηα λα είλαη αμηφπηζηνη ζηξαηηψηεο. ηξαηνινγνχζαλ 

sepoy απφ επαξρίεο πνπ δελ είραλ αθφκε βηψζεη ηελ πιήξε επίδξαζε ηεο βξεηαληθήο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλακφξθσζεο. 

Ακέζσο κεηά ηελ αληαξζία ε Δηαηξεία δηαιχζεθε θαη ε Βηθηψξηα αλαθεξχρζεθε 

ην 1856 απηνθξάηεηξα ηεο Ηλδίαο δείρλνληαο ζεξκφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ θηήζε ηεο απηή. 

Ο θπβεξλήηεο- ζηξαηεγφο πήξε ηνλ επηπιένλ ηίηιν ηνπ αληηβαζηιέα θαη εληάρζεθαλ νη 

πξψηνη Ηλδνί ζην κέρξη πξφηηλνο απνηεινχκελν απφ Βξεηαλνχο ζπκβνχιηφ ηνπ, κε ζθνπφ 

λα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ην ηη ζθέθηεηαη θαη πψο ελεξγεί ε εκπνξηθή θαη κνξθσκέλε 

ηάμε ησλ Ηλδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

 

ΣΟ ΒΡΔΣΑΝΙΚΟ RAJ 

 

 

Ο Λφξδνο Canning ήηαλ ν πξψηνο Βξεηαλφο αληηβαζηιέαο θαη επηβξάβεπζε ηνπο 

Ηλδνχο πξίγθηπεο πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζηηο εμεγέξζεηο θη έκεηλαλ πηζηνί κε ηελ 

θαηάξγεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Lapse. Βιέπνληαο φηη ην βξεηαληθφ raj ήηαλ κηα λέα 

κεγάιε δχλακε ζηελ Ηλδία δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά λέσλ ηλδηθψλ παξαδφζεσλ γηα λα 

λνκηκνπνηήζεη ηε βξεηαληθή θπξηαξρία. Γεκηνχξγεζε ην Άζηξν ηεο Ηλδίαο θαη ηελ Σάμε 

ηεο Ηλδηθήο Απηνθξαηνξίαο γηα πηζηνχο πξίγθηπεο θαη αλψηεξνπο Βξεηαλνχο 

αμησκαηνχρνπο, ελψ αληάκεηςε ηνπο ζπλεξγάζηκνπο άξρνληεο κε λένπο ηίηινπο φπσο 

Raja, Nawab, Bahadur. Έλα εηδηθφ γξαθείν ηεο θπβέξλεζεο θαηέγξαςε ηνπο επίζεκνπο 

ηίηινπο θαη ηα πξνλφκηα θάζε πξίγθηπα φπσο ην νηθφζεκν ηνπ, ηνλ αξηζκφ ησλ φπισλ 

ζηνλ επίζεκν ραηξεηηζκφ ηνπ θαη ην ρξψκα ηνπ εκβιήκαηνο ηεο επίζεκεο 

αιιεινγξαθίαο ηνπ. Οη αληηβαζηιείο γηα λα γηνξηάζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ απηέο ηηο 

θαηλνηνκίεο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ εηζήγαγαλ δηνξγάλσλαλ κεγάιεο δεκφζηεο εθδειψζεηο 

πνπ ήηαλ γλσζηέο σο durbar. Έηζη ε επίζεκε θνπιηνχξα ηνπ Βξεηαληθνχ raj δελ ήηαλ 

νχηε απνθιεηζηηθά ηλδηθή νχηε βξεηαληθή αιιά ήηαλ έλα πνιηηηζκηθφ πβξίδην πνπ 

πηνζέηεζε θαη δεκηνχξγεζε ηλδηθνχο ζεζκνχο γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηε βξεηαληθή 

θπξηαξρία.  

Ζ Ηλδία δελ ήηαλ απιά έλα ζηήξηγκα γηα ηελ απμαλφκελε αλεπάξθεηα ηνπ 

βξεηαληθνχ ηνκέα. ηα ηέιε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ αηψλα ε Ηλδία απνηεινχζε γηα ηε 

Βξεηαλία κηα επηθεξδή δηέμνδν κε κεγάιε αμία γηα ην βξεηαληθφ θεθάιαην. Απφ ην 1865 

σο ην 1914 νη Βξεηαλνί ρξεκαηηζηέο επέλδπζαλ πάλσ απφ 2,5 εθαηνκκχξηα ιίξεο ζηελ 

Ηλδία, θάλνληάο ηελ ηε δεχηεξε πην πξνηηκψκελε ρψξα γηα επελδχζεηο κεηά ηνλ Καλαδά 

ζηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ θεθαιαίσλ πήγαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, πνπ έθηαλε ηα 34,000 κίιηα ην 1913 κε ηνπο 

Βξεηαλνχο δηαρεηξηζηέο λα εληζρχνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Ο 
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ζηδεξφδξνκνο έθαλε ηε βξεηαληθή Ηλδία πεξηζζφηεξν αζθαιή, επηηξέπνληάο ηεο κηθξέο 

θξνπξέο βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ λα αληηκεησπίδνπλ επέιηθηα θνηλσληθέο αλαηαξαρέο 

κε ηε γξήγνξε κεηαθίλεζή ηνπο φπνπ ρξεηαδφηαλ λα επέκβνπλ. Δπηπιένλ νη Βξεηαλνί 

θαηαζθεπαζηέο είραλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο ηλδηθέο αγνξέο θαη νη Ηλδνί αγξφηεο 

κπνξνχζαλ επθνιφηεξα λα ζηείινπλ ηα πξντφληα ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

 

Charles Canning 

 

Οη κεηαξξπζκίζεηο ήηαλ ζπλήζσο 

επηηπρεκέλεο ζην λα απνηξέπνπλ ηα μεζπάζκαηα 

ζνβαξψλ επαξρηαθψλ αλαηαξαρψλ, αιιά απηφ πνπ 

δελ κπφξεζαλ λα απνηξέςνπλ θαη απεηινχζε ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ Raj δελ ήξζα απφ ηα ρσξηά, αιιά 

απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο. Οη ηλδηθέο εκπνξηθέο θαη 

κνξθσκέλεο ηάμεηο απέξξηςαλ ην ππνβαζκηζκέλν 

ζηάηνπο ηνπο κεηά ηελ αληαξζία θαη γηλφηαλ νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν αλππφκνλνη κε ηηε δηαθξίζεηο ηνπ 

ηκπεξηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Οη απφθνηηνη ησλ δπηηθψλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Ηλδίαο είραλ ιίγεο επθαηξίεο θαη 

πξννπηηθέο εξγαζίαο πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ηαηξηθήο, ηεο λνκηθήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ήηαλ απνθιεηζκέλνη απφ ηα αλψηεξα επίπεδα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ 

ζηξαηνχ, ελψ ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο θπξηαξρνχληαλ απφ 

βξεηαληθά ζπκθέξνληα. Ο βξεηαληθφο κε κεγάιε απήρεζε ηχπνο ηεο επνρήο ριεχαδε 

ηνπο κνξθσκέλνπο Ηλδνχο θαη ηνπο ραξαθηήξηδε σο επηδεηθηηθνχο θαη εθπνιηηηζκέλνπο 

‘babus’. Οη πεξηζζφηεξνη κνξθσκέλνη παξέκελαλ αθνζησκέλνη ζηε κνληεξλνπνίεζε ηεο 

Ηλδίαο ζε δπηηθά πξφηππα παξ’ φιεο απηέο ηηο δηαθξίζεηο θαη πξνζβνιέο, αιιά κεηά ην 

1857 άξρηζαλ λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ην θάλνπλ θαη ρσξίο ηε βνήζεηα 

ηεο Βξεηαλίαο. 
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George Robinson of Ripon 

 

Σν 1880 ν Λφξδνο Ripon ζηάιζεθε σο 

αληηβαζηιέαο κε ζθνπφ λα δψζεη ζηελ Ηλδία ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ δπηηθψλ ζεζκψλ θαη έθηηαμαλ 

έλα ζχζηεκα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ζθνπφ λα 

εθπαηδεπηνχλ νη Ηλδνί ζηε δεκνθξαηία. 

Πξνζπάζεζε λα θαηαξγήζεη ην λφκν πνπ ήζειε νη 

Άγγινη λα κπνξνχλ λα δηθαζηνχλ κφλν ζε 

παξνπζία θάπνηνπ άιινπ Άγγινπ, αιιά ε 

βξεηαληθή θνηλφηεηα αληέδξαζε πνιχ έληνλα θαη 

δε ζα επέηξεπε ζηνπο Άγγινπο λα δηθαζηνχλ απφ 

Ηλδφ δηθαζηή θη έηζη έθαλε πίζσ. Σν 1884 έλαο ζπληαμηνχρνο Βξεηαλφο αμησκαηνχρνο ν 

Allan Hume ίδξπζε ην Ηλδηθφ Δζληθφ Κνγθξέζν γηα λα δηνρεηεχζεη ηα αηζζήκαηα ησλ 

κνξθσκέλσλ Ηλδψλ. Ο αληηβαζηιέαο ζπκβνπιεπφηαλ ηνλ Hume ζρεηηθά κε ηηο 

θηινδνμίεο ησλ Ηλδψλ θη έηζη ν Hume έγηλε ν δίαπινο επηθνηλσλίαο ηνπ αληηβαζηιέα κε 

έλα κηθξφ ζχλνιν πνιηηηθνπνηεκέλσλ αγγιφθσλσλ Ηλδψλ πξφζπκσλ λα επσθειεζνχλ 

απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Ripon. 

Allan Hume 

 

Σν 1885 ν Hume νξγάλσζε ηελ πξψηε 

ζπλάληεζε ηνπ Κνγθξέζνπ ζηε Βνκβάε, φπνπ 

παξεπξέζεθαλ 72 αγγιφθσλνη Ηλδνί θαη ζε κφιηο 3 

ρξφληα ην 1888 μεπέξαζαλ ηνπο 1,200. Τπήξραλ 

δηθεγφξνη θη άιινη εχπνξνη Ηλδνί, νη νπνίνη 

ζπδεηνχζαλ ζηα αγγιηθά ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θπβέξλεζε. πγθέληξσζαλ ιεθηά κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ γξαθείν ζην Λνλδίλν γηα λα 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε θαη λα εθιέμνπλ Ηλδφ 
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ζηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ. Σα θαηάθεξαλ ην 1892 κε ηε βνήζεηα ηνπ Gladstone, φηαλ 

εθιέρζεθε ν Naoroji. O Hume αλέιαβε εμνινθιήξνπ ηηο ππνζέζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη 

έκεηλε κέρξη ην 1908 γεληθφο γξακκαηέαο. 

Ο αληηβαζηιέαο αξρηθά ελδηαθέξζεθε θαη ελζάξξπλε ηνπο αγγιφθηινπο Ηλδνχο, νη 

νπνίνη ήζειαλ απιά κηα αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε ζηελ Ηλδία θη φρη αλεμαξηεζία. 

Κεξδίδνληαο φκσο θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζηηο δεθαεηίεο 1880 θαη 1890 ην Κνγθξέζν 

ήζειε φιν θαη πεξηζζφηεξα κε ηε βξεηαληθή δηνίθεζε λα πξνζπαζεί λα ρξνλνηξηβεί κε 

ζθνπφ λα απνθχγεη ηα δεηήκαηα.. Ο αληηβαζηιέαο πίζηεπε φηη ε νξγάλσζε απηή ηνπ 

Κνγθξέζνπ ζα πεξηνξηδφηαλ ζην λα πξνζθέξεη ζπκβνπιέο ζε θνηλσληθά ζέκαηα, αιιά ηα 

κέιε ηνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Κνγθξέζν γηα λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηα παξάπνλα πνπ είραλ 

απφ ην Raj. Εεηνχζαλ ρακειφηεξνπο θφξνπο γηα ηε γε, κείσζε ηνπ ηλδηθνχ ζηξαηνχ θαη 

κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηελ ηλδηθή γεσξγία, βηνκεραλία θαη εθπαίδεπζε. Πξηλ ηνλ Α’ 

Παγθφζκην Πφιεκν πνιχ ιίγα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ δεηνχζαλ αλεμαξηεζία θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ήιπηδαλ λα θάλνπλ ηνπο Βξεηαλνχο λα αλνίμνπλ ηνπο γξαθεηνθξαηηθνχο θαη 

πνιηηηθνχο ζεζκνχο γηα ηνπο Ηλδνχο, πνπ είραλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα. 

Σν Κνγθξέζν δπζθνιεπφηαλ λα δεκηνπξγήζεη δεζκνχο κε ηνπο Ηλδνχο αγξφηεο 

επεηδή πνιιά κέιε ηνπ ήηαλ πξντφληα ησλ δαλεηζηψλ ηάμεσλ. Απηνί αληηηίζνληαλ ζηε 

λνκνζεζία πνπ ζα βειηίσλε ηα δηθαηψκαηα ησλ ελνηθηάζεσλ θαη έξηρλαλ ην θηαίμηκν ησλ 

επαξρηαθψλ αλαηαξαρψλ ζηελ απνζηξάγγηζε ηνπ ηλδηθνχ πινχηνπ απφ ηε Βξεηαλία. 

Γηα λα θαηαθέξεη λα ζπζπεηξψζεη ηνπο Ηλδνχο ην Κνγθξέζν ρξεζηκνπνίεζε κηα 

ηζηνξηθή επηλφεζε. Δπηλφεζαλ ηελ αξραία ‘κεηέξα Ηλδία’, φπνπ θάπνηε φινη νη Ηλδνί 

είραλ νξθηζηεί ππνηαγή. Απφ ηελ αξρή ελδηαθέξζεθε λα δψζεη ηελ επθαηξία ζηνπο Ηλδνχο 

λα κπνπλ ελεξγά ζηελ πνιηηηθή ππεξεζία θαη γεληθφηεξα ζηε δεκφζηα δσή. Οη 

εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο αθνξνχζαλ ππνςεθίνπο εηψλ 19 θαη γίλνληαλ ζην Λνλδίλν, 

γεγνλφο πνπ απέθιεηε ηνπο Ηλδνχο, εθηφο θη αλ είραλ θνηηήζεη ζε ζρνιείν ζηελ Αγγιία. 

Σν Κνγθξέζν πίεζε ψζηε νη εμεηάζεηο λα γίλνληαη θαη ζηελ Αγγιία αιιά θαη ζηελ Ηλδία 

θαη λα αθνξνχλ ππνςεθίνπο εηψλ 23, ψζηε λα έρνπλ πξνιάβεη λα κάζνπλ θαιά ηα 

αγγιηθά. Απηφ φκσο δεκηνχξγεζε θφβν ζηνπο κνπζνπικάλνπο, πνπ πίζηεπαλ πσο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επλνεζνχλ κφλν νη Ηλδνπηζηέο θη έηζη πξνηηκνχζαλ Άγγινπο 

δηνηθεηέο. Αθφκε θαη κέζα ζην Κνγθξέζν γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα ηξνπνπνηεζνχλ 

θάπνηεο δηεθδηθήζεηο, ψζηε λα ειθχνπλ πεξηζζφηεξνπο κνπζνπικάλνπο γηα κέιε. Όκσο 
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απηφ δελ έγηλε δπλαηφ θη έηζη κέζα ζε έλαλ ρξφλν απφ ην πξψην Κνγθξέζν 

δεκηνπξγήζεθαλ αληίπαινη κνπζνπικαληθνί νξγαληζκνί γηα λα ελαληησζνχλ ζηελ ηδέα 

ηεο κίαο θνηλήο θσλήο γηα φινπο ηνπο Ηλδνχο, θαζψο πίζηεπαλ πσο δελ απνηεινχζαλ έλα 

έζλνο νη Ηλδνπηζηέο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο. 

Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ, πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ Gopal Krishna 

Gokhale έβιεπαλ πσο ην ζχζηεκα ηεο βξεηαληθήο δηνίθεζεο ήηαλ πνιχ δπλαηφ γηα λα 

θαηαζηξαθεί θη έηζη επέιεμαλ λα ην δηαηεξήζνπλ κφληκα γηα ηε ρψξα ηνπο. Απηφ ην 

ζχζηεκα πεξηειάκβαλε θαη ην ICS ην Ηλδηθφ Γεκφζην, ην νπνίν απνηεινχληαλ κφλν απφ 

Βξεηαλνχο σο ην 1869 φηαλ θαη κπήθαλ νη πξψηνη Ηλδνί θαη απνηεινχζε αληηθείκελν 

ζαπκαζκνχ ιφγσ ηεο νξγάλσζήο ηνπ θαη ηεο έιιεηςεο δηαθζνξάο. Οη λένη νη νπνίνη 

έκπαηλαλ γλψξηδαλ ιαηηληθά θαη ειιεληθά θαη πεξηθξνλνχζαλ ιφγσ ηεο κφξθσζεο πνπ 

έιαβαλ ζηα αγγιηθά ζρνιεία ηε δηαθζνξά θαη ηελ θεξδνζθνπία. πλήζσο ζηηο πεξηνρέο 

πνπ δηνηθνχζαλ, ελψ είραλ ηελ ειεπζεξία λα αζθήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πνιηηηθέο, απηνί 

αθνζηψλνληαλ ζε έξγα πνπ ζεσξνχζαλ φηη ρξεηάδνληαλ νη άλζξσπνί ηνπο. 

Σν 1898 ν Curzon δηνξίζηεθε αληηβαζηιέαο θαη γλψξηδε ην θχξνο ηεο ζέζεο 

απηήο. Σν 1903 έθαλε κηα κεγάιε γηνξηή (durbar) γηα λα αλαθνηλψζεη ηε δηαδνρή ηνπ 

λένπ βαζηιηά Δδνπάξδνπ VII θαη ην δηθαίσκά ηνπ λα είλαη αλψηεξνο φισλ, εθηφο ηνπ 

βαζηιηά, κεηαθέξνληαο ρηιηάδεο αλζξψπσλ απφ ηε βξεηαληθή Καιθνχηα ζην Γειρί. Σν 

1911 ν λένο βαζηιηάο Γεψξγηνο V απνθάζηζε λα επηζθεθζεί ηελ Ηλδία παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ ππνπξγψλ ηνπ λα ηνλ κεηαπείζνπλ θαη λα ζηεθζεί απηνθξάηνξαο ηεο 

Ηλδίαο κέζα ζε κηα κεγαιχηεξε durbar απφ απηή ηνπ Curzon. Όκσο ην 1909 άξρηζε ε  

αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηε βξεηαληθή θπξηαξρία ζηελ Ηλδία κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

αληηβαζηιέα Minto θαη ηνπ γξακκαηέα Morley, κεηά ηελ εθινγή θηιειεχζεξεο 

θπβέξλεζεο ζηε Βξεηαλία. 

Πνιινί κνπζνπικάλνη ζεσξνχζαλ ην Κνγθξέζν σο έλα ζψκα πνπ θπξηαξρνχληαλ 

απφ ηλδνπηζηέο. Έλα ξηδνζπαζηηθφ θίλεκα κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ κε αξρεγφ ηνλ Bal 

Gangadhar Tilak δεηνχζε δεκφζηα κηα ηλδνπηζηηθή αλαβίσζε ηεο Ηλδίαο ηεο ρξπζήο 

επνρήο πξηλ ηνπο κνπζνπικάλνπο. Απηνί δεκηνχξγεζαλ θαη ηελ θίλεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αγειάδαο γηα λα ελαληησζνχλ ζηε ζθαγή θαη θαηαλάισζε ηνπ ηεξφηεξνπ 

ηλδνπηζηηθνχ δψνπ, αιιά φηαλ πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ ηε ζθαγή κνζραξηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηζιακηθψλ ηεξψλ εκεξψλ μέζπαζαλ αλαηαξαρέο ζε πνιιέο πφιεηο. Απηά 
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ηα πεξηζηαηηθά νδήγεζαλ ηνπο επηθαλείο κνπζνπικάλνπο, φπσο ν Ahmad Khan λα 

ζπκπεξαίλνπλ πσο ίζσο ρξεηαδφηαλ ηνλ Raj γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηελ ηλδνπηζηηθή 

πιεηνςεθία. Σν Κνγθξέζν απάληεζε πσο απηνί νη θφβνη ήηαλ αβάζηκνη θαη θαηεγφξεζε 

ηνπο Βξεηαλνχο αμησκαηηθνχο φηη εθνχζηα ελζάξξπλαλ ηηο θνηλνηηθέο αλαηαξαρέο γηα λα 

δηαηξέζνπλ ην ηλδηθφ εζληθηζηηθφ θίλεκα. Γηα λα θαηαπηέζνπλ ηηο αληηδξάζεηο θαη ην 

θίλεκα ηνπ Tilak  θαη κειψλ ηνπ Κνγθξέζνπ θαηά ησλ Βξεηαλψλ, αλαγθάζηεθαλ λα 

ζπλνκηιήζνπλ κε ηνλ Gokhale θαη ηα κέιε πνπ ηνλ ππνζηήξηδαλ, ψζηε λα θξαηήζνπλ 

θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο. Δπίζεο έλαο Ηλδνπηζηήο δηθεγφξνο, ν Sinha, δηνξίζηεθε απφ 

ηνπο Morley θαη Minto ζην ζπκβνχιην ηνπ αληηβαζηιέα θη έγηλε ν πξψηνο Ηλδφο πνπ 

θαηάθεξλε θάηη ηέηνην. 

Απφ ηελ Πξάμε ηνπ Rippon γηλφηαλ θάπνηνπ είδνπο εθινγέο πνπ αθνξνχζαλ 

πεξηθεξεηαθά λνκνζεηηθά ζπκβνχιηα θαζψο νη πξψηεο γεληθέο εθινγέο ζηελ Ηλδηα έγηλαλ 

ην 1920. Σφζν ν Rippon φζν θαη νη Morley θαη Minto ήζειαλ λα πξνσζήζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ κνξθσκέλσλ Ηλδψλ ζηε δηαθπβέξλεζε. Απηή ε πξνζπάζεηα ζπλερίζηεθε 

κε κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαηέιεμαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επξχηεξνπ λνκνζεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απφ κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηνλ Gokhale. ε κεγάιεο επαξρίεο, φπνπ 

εθιέγνληαλ ιίγνη θαη νη εθινγείο ήηαλ πάξα πνιινί, θιήζεθαλ λα ςεθίζνπλ κφλν 

νξηζκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ήηαλ κνξθσκέλνη ή πινχζηνη ή αλήθαλ ζε 

κεηνλφηεηεο. Δπεηδή νη Ηλδνπηζηέο ήηαλ πεξηζζφηεξνη, νη κνπζνπικάλνη δελ εθιέγνληαλ, 

απνθαζίζηεθε νη ηειεπηαίνη λα έρνπλ κφληκεο ζέζεηο γεγνλφο ην νπνίν ζεσξήζεθε απφ 

ηνπο Ηλδνπηζηέο σο κηα πξνζπάζεηα λα δηαρσξηζηνχλ νη θνηλφηεηεο. Παξ’ φια απηά ην 

1906 δεκηνπξγήζεθε ε κνπζνπικαληθή Λίγθα, πνπ πξνσζνχζε ην ζεθηαξηζκφ σο κέζν 

πνιηηηθήο αλέιημεο. Αξρηθά νη κεηαξξπζκηζηέο πέηπραλ ε θπβέξλεζε λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ησλ πνιηηηθνπνηεκέλσλ κνπζνπικάλσλ κε ηνλ Tilak 

λα πεγαίλεη θπιαθή. ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν ε Ηλδία ζπλείζθεξε ζηελ Αγγιία 

ηεξάζηηνπο αξηζκνχο ζηξαηησηψλ πνπ μεπεξλνχζαλ ην έλα εθαηνκκχξην. Ο βαζηιηάο 

Γεψξγηνο V έδεηρλε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο Ηλδνχο φηαλ επηζθεπηφηαλ ην κέησπν 

θαη έδσζε εληνιή λα έρνπλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε νη Ηλδνί ηξαπκαηίεο. Σν 1918 Tilak 

βγήθε απφ ηε θπιαθή θαη πιαηζίσζε έλαλ λέν αξρεγφ ζην Κνγθξέζν ηνλ Mahatma 

Gandhi πνπ πξνζπαζνχζε λα εληζρχζεη ηελ πνιεκηθή πξνζπάζεηα ηεο Βξεηαλίαο. 
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Πίζηεπαλ πσο ζα έδηλαλ ζηελ Ηλδία ηελ θπξηαξρία ηεο, αλ έβγαηλαλ ληθεηέο κε ηε 

βνήζεηα ησλ Ηλδψλ. 

 

 

Mahatma Gandhi 

 

ην βξεηαληθφ ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ππήξρε θη 

έλαο αξκφδηνο ππνπξγφο κε ραξηνθπιάθην 

απνθιεηζηηθά γηα ζέκαηα ηεο Ηλδίαο. Σν 1917 ν 

Montagu ππνπξγφο ησλ Ηλδηψλ ζηε Βνπιή ησλ 

Κνηλνηήησλ είρε αλαθεξζεί ζην ζηφρν ηεο πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο Βξεηαλίαο ζηελ Ηλδία ν νπνίνο ήηαλ ε 

ζηαδηαθή αλάπηπμε απηνδηνηθνχκελσλ ηδξπκάησλ θαη 

ζεζκψλ. Έηζη ζα θηάζνπλ ζε κηα ππεχζπλε θπβέξλεζε 

ζηελ Ηλδία, ψζηε λα γίλεη θνκκάηη ηεο απηνθξαηνξίαο 

φπσο ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Ν. Εειαλδία θαη ε 

Νφηηνο Αθξηθή, δειαδή πξνζαξηεκέλε ζην ηέκκα, αιιά κε ειεπζεξία λα ελεξγεί 

αλεμάξηεηα. Απηφ έγηλε ζε κηα πεξίνδν, πνπ ε Βξεηαλία ρξεηαδφηαλ Ηλδνχο ζηξαηηψηεο, 

ψζηε λα αζθήζεη πίεζε ζηελ Ηλδία λα βνεζήζεη ζηνλ πφιεκν. Σν 1919 εκθαλίζηεθε ε 

δηαξρία, δειαδή θπβέξλεζε κε δχν θπβεξλήηεο. ε θάζε επαξρία ζηελ Ηλδία ν 

θπβεξλήηεο είρε δχν ξφινπο: ζε ζέκαηα αζηπλφκεπζεο θαη νηθνλνκίαο ιεηηνπξγνχζε 

φπσο παιηά ν απνηθηαθφο θπβεξλήηεο κε έλα ζπκβνχιην Βξεηαλψλ θαη ζηα ππφινηπα 

ζέκαηα φπσο πγεία, εθπαίδεπζε θιπ. ιεηηνπξγνχζε φπσο έλαο κνλάξρεο, πνπ έπξεπε λα 

δέρεηαη ηηο ζπκβνπιέο ησλ Ηλδψλ ππνπξγψλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ινγνδνηνχζαλ 

ζηα εθινγηθφ ζψκαηα. 

Απηφ ζα βνεζνχζε ην Κνγθξέζν λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξε δχλακε θαη ηελ 

θπβέξλεζε λα εμαζθαιίζεη ηελ εμνπζία ζηα ζέκαηα, πνπ είραλ πξαγκαηηθά ζεκαζία. 

Όκσο κεξηθνί θαηαπηεζηηθνί λφκνη θαη νη πξάμεηο Rowlatt νδήγεζαλ ζε αλαηαξαρέο θαη ν 

Άγγινο ζηξαηεγφο Dyer απνθάζηζε λα θαηαζηείιεη κηα αλαηαξαρή ζε κηα κηθξή πφιε κε 

ζθαγή.
9
 

                                                
9
 Wolpert Stanley, A new history of India, New York, Oxford University Press, 1993 
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Σνλ Απξίιην ηνπ 1919 ζην Amritsar ζθνηψζεθαλ ηξεηο Άγγινη απφ έλαλ φριν, 

πνπ έθαηγε καγαδηά θαη ηξάπεδεο. Ο ηνπηθφο επίηξνπνο κε κπνξψληαο λα ειέγμεη ηελ 

πεξηνρή, έδσζε ηε δηνίθεζε ζηνλ Dyer γηα λα επηβάιιεη ηάμε. Απηφο καδί κε πνιινχο 

Ηλδνχο θαη Βξεηαλνχο ζηξαηηψηεο γχξηζε ζηελ πφιε θεξχηηνληαο πσο νη ζπλαζξνίζεηο 

ηξηψλ θαη πάλσ αηφκσλ ζα ζεσξνχληαη παξάλνκεο θαη ζα αληηκεησπίδνληαλ κε ηα φπια. 

Γελ ην άθνπζαλ φκσο πνιινί θη έηζη ζε κηα ζξεζθεπηηθή γηνξηή καδεχηεθαλ ρηιηάδεο 

άηνκα. Ο Dyer δελ ηνπο πξνεηδνπνίεζε, νχηε ηνπο δηέηαμε λα θχγνπλ θαη απιά άλνημε 

ππξ κε 50 ππξνβνιεηέο. Μέζα ζε 6 ιεπηά ζθνηψζεθαλ 300 άηνκα είηε αθαξηαία, είηε 

πνδνπαηήζεθαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ θη έκεηλαλ αβνήζεηα λα πεζαίλνπλ. Κη απηφ επεηδή 

δελ ηνικνχζε θαλείο ιφγσ ηεο απαγφξεπζεο ηνπ Dyer λα πάεη λα ηνπο βνεζήζεη. Ο Dyer 

ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ζηξαηηψηεο ζην ζεκείν φπνπ είραλ ζθνησζεί νη Άγγινη θαη 

απαηηνχζαλ απφ ηνπο Ηλδνχο πνπ πεξλνχζαλ απφ εθεί λα κπνπζνπιάλε.  

 

Reginald Dyer 

 

ηε Βξεηαλία ε θνηλή γλψκε ήηαλ δηραζκέλε 

ζρεηηθά κε ην αλ ν Dyer έπξαμε νξζά ή φρη. Οη 

αλψηεξνί ηνπ ηνλ αλάγθαζαλ λα παξαηηεζεί  θαη λα 

επηζηξέςεη πίζσ, ελψ ν Montagu ππνζηήξημε ζηε 

Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ φηη νη πξάμεηο ηνπ νδήγεζαλ 

ζε ηξνκνθξαηία θαη θπιεηηθφ εμεπηειηζκφ. Οη 

εθεκεξίδεο ηνλ αλέθεξαλ σο ν άλζξσπνο, πνπ έζσζε 

ηελ Ηλδία, θαζψο πξφιαβε κηα πεξηζζφηεξν αηκαηεξή κειινληηθή εμέγεξζε. 

Ζ ζθαγή απηή θαη ε επξεία απνδνρή πνπ είρε ζηε Βξεηαλία νδήγεζαλ ηνλ Gandhi θαη ην 

Κνγθξέζν λα πάςνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηνπο Βξεηαλνχο. Πίζηεπαλ πσο ππήξρε 

πεξηθξφλεζε γηα ηνπο Ηλδνχο θαη αδηαθνξία γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζε αληίζεζε κε φζα 

είρε ππνζρεζεί ν Montagu ην 1917. Ζ δηαξρία θάλεθε πσο δελ ήηαλ έλα βήκα πξνο ηελ 

αλεμαξηεζία, αιιά παξακνλή ησλ φπισλ ζηα ρέξηα ησλ Βξεηαλψλ γηα πάληα. ην 

Κνγθξέζν ν Gandhi δεκηνχξγεζε έλα λέν ξεχκα ην νπνίν θαη εθπξνζσπνχζε θαη ήζειε 

ηνπο Ηλδνχο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Βξεηαλνχο κε πνιηηηζκέλε θνηλσληθή αλππαθνή, 

ρσξίο βία. 
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Σελ επηινγή ηεο κε ρξήζεο βίαο ν Gandhi ηελ έθαλε φηαλ βξέζεθε ζηε Νφηην 

Αθξηθή θαη δέρηεθε θπιεηηθφ ξαηζηζκφ. Δίρε ζπνπδάζεη δηθεγφξνο ζην Λνλδίλν, αιιά 

επηζηξέθνληαο ζηελ Ηλδία δελ είρε επηηπρίεο θη έηζη αλέιαβε κηα δνπιεηά ζηε Νφηην 

Αθξηθή. Δθεί κπιέρηεθε ζηηο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Ηλδηθήο Κνηλφηεηαο θαη 

θαηάθεξε λα απνθνκίζεη θέξδε γηα εθείλε, ρξεζηκνπνηψληαο εηξεληθέο ηερληθέο, ρσξίο 

ρξήζε βίαο γεγνλφο ην νπνίν ηνλ έθαλε επξέσο γλσζηφ ηφζν ζηε Βξεηαλία φζν θαη ζηελ 

Ηλδία φπνπ έγηλε θάηη ζαλ ήξσαο.
10

 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Ηλδία θαη κεηά ηε ζθαγή ηνπ Dyer άιιαμε ζηάζε πξνο ηνπο 

Βξεηαλνχο θη άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ηηο ηερληθέο πνπ δεκηνχξγεζε ζηε Ν. Αθξηθή γηα 

λα αλαδείμεη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηνίθεζήο ηνπο. Δγθαηέιεηςε ην θνζηνχκη ηνπ 

δηθεγφξνπ θη πηνζέηεζε ην ζηπι Ηλδψλ αγξνηψλ, θνξψληαο κφλν κηα εζάξπα, θηηαγκέλε 

απφ ηνπηθφ βακβάθη. Ήζειε λα αλαβηψζεη ηηο παιηέο παξαδνζηαθέο ζπληερλίεο, ψζηε λα 

εθηνπίζνπλ ηηο κνληέξλεο δπηηθέο βηνκεραλίεο. ην Κνγθξέζν πνιινί αθνινχζεζαλ ην 

παξάδεηγκά ηνπ πεηψληαο ηε δπηηθή ελδπκαζία θαη πηνζεηψληαο ηελ παξαδνζηαθή ηλδηθή. 

Ο Jawaharlar Nehru, έλαο λένο επηζηήκνλαο πνπ ζπνχδαζε ζηελ Αγγιία, είρε 

ηνπνζεηεζεί ζηελ επηηξνπή ηνπ Κνγθξέζνπ, πνπ εξεπλνχζε ηε ζθαγή ηνπ Dyer. Απηφ 

ηνλ νδήγεζε πην θνληά ζηνλ Gandhi θαη καδί ηα επφκελα ρξφληα ζα κεηαηξέςνπλ ην 

Κνγθξέζν απφ Αγγιφθηιν ζε Ηλδφθηιν. 

Jawaharlal Nehru 

 

Ζ απάληεζε ηνπ Gandhi ζηε ζθαγή ήηαλ ε 

δηαθήξπμε, φηη θάζε ζπλεξγαζία κε ηε ζαηαληθή 

θπβέξλεζε είλαη ακαξησιή. Ο ζπκφο ηνπ ήηαλ ίδηνο κε ην 

ζπκφ ησλ πεξηζζφηεξσλ Ηλδψλ θαη εηδηθά ησλ 

πνιηηηθνπνηεκέλσλ θη απηφ ηνπο νδήγεζε φινπο ζηνπο 

δξφκνπο σο έλδεημε αλππαθνήο. Σα επφκελα ρξφληα ε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο Βξεηαλνχο ήηαλ πεξίπινθε, θαζψο 

ππήξραλ ζηηγκέο πνπ ηνπο εκπηζηεπφηαλ, φπσο φηαλ δηαθήξπηηαλ πσο ν ζηφρνο ηνπο ήηαλ 

κηα αλεμάξηεηε θπβέξλεζε ζηελ Ηλδία. Όκσο φηαλ θαηάιαβε πσο πνιινί αμησκαηνχρνη 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ππνθχςνπλ ψζηε νη Βξεηαλνί λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο κέιε 
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ηνπ Κνγθξέζνπ γηα λα παξακείλνπλ ζηελ εμνπζία, ηφηε άξρηζε ηηο θακπάληεο ηεο κε 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ θπβέξλεζε. ε θάζε κηα μεζήθσλε ηελ αλππαθνή ησλ Ηλδψλ ζε 

άδηθνπο λφκνπο ζε κεγάιν βαζκφ θάλνληαο πεξηνδείεο ζηελ επαξρία. Απηφ φκσο 

νδήγεζε θάπνηνπο ζεξκφαηκνπο Ηλδνχο λα θάςνπλ έλα αζηπλνκηθφ ηκήκα ζε έλα ρσξηφ 

καδί κε ηνπο αζηπλνκηθνχο θάλνληαο ηνλ Gandhi λα αλεζπρήζεη γηα ηε ζπλέρεηα ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ θαη λα δηαθφςεη ηελ θακπάληα. 

Ο Gandhi ζπλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο ππνθίλεζεο ηεο επίζεζεο, 

δειψλνληαο έλνρνο θαηαδηθάζηεθε ζε έμη ρξφληα θπιάθηζεο, αιιά αθέζεθε ειεχζεξνο 

ζχληνκα, θαζψο νη Βξεηαλνί θαηάιαβαλ πσο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο απφ 

απηνχο ζηελ θαηαζηνιή ηεο βίαο. Αθφκε έγηλαλ θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο γηα λα 

εηζαρζνχλ πεξηζζφηεξνη Ηλδνί θαη λα ηζνζθειηζηεί ν αξηζκφο Ηλδψλ θαη Βξεηαλψλ ζην 

ICS.  

Μεηά ηνλ πφιεκν πνπ ε Ηλδία έζηεηιε έλα εθαηνκκχξην άληξεο ζε ελίζρπζε ηεο 

Βξεηαλίαο ήζειε λα επηβάιιεη ζηελ Ηλδία λα παξέρεη ζηξαηφ θαη ρξήκαηα γηα ηηο 

βξεηαληθέο απνηθίεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ψζηε λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ πξνέθπςε ζηα 

βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα. Ο αληηβαζηιέαο αληηηέζεθε ιφγσ ηνπ φηη απηφ ζα μεζήθσλε 

ηνπο Ηλδνχο θαη ζα πξνθαινχζε ζνβαξά πνιηηηθά πξνβιήκαηα θη έηζη ε Βξεηαλία 

αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη.  

Σν 1919 θαη κεηά ηελ εκθάληζε ηεο δηαξρίαο έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

επηηξνπή πνπ ζα πξνρσξνχζε πεξεηαίξσ. Γεκηνπξγήζεθε φκσο λσξίηεξα σο έλδεημε 

θαιήο ζειήζεσο πξνο ηελ Ηλδία, αιιά ν κε δηνξηζκφο νχηε ελφο Ηλδνχ ζηελ επηηξνπή 

νδήγεζε ην Κνγθξέζν λα κπντθνηάξεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο. Ζ επηηξνπή δελ έθαλε θάηη 

γηα λα θεξδίζεη ηνπο πνιηηηθνχο αξρεγνχο ζηελ Ηλδία θαη νη κειέηεο γηα ην πψο ζα 

κπνξνχζε λα δηνηθεζεί ε ρψξα κεηά ηε δηαξρία, ζα πήγαηλαλ ρακέλεο, αλ δελ ππήξρε ν 

Attlee, έλα κέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ εξγαηηθνχ θφκκαηνο. ηηο δχν επηζθέςεηο ηεο 

επηηξνπήο απέθηεζε γλψζεηο γηα θάζε επαξρία ηεο Ηλδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα φηαλ έγηλε 

πξσζππνπξγφο αλέιαβε ν ίδηνο ηελ πνιηηηθή ηεο Ηλδίαο.  

Σν κπντθνηάδ ηεο επηηξνπήο απφ ην Κνγθξέζν είρε σο απνηέιεζκα ν 

αληηβαζηιηάο Λφξδνο Irwin λα αλαθνηλψζεη κηα ζπλάληεζε Βξεηαλψλ θαη Ηλδψλ γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ην επφκελν βήκα. Ήηαλ δειαδή απηφ πνπ ήζειε ν Gandhi θαη ν Nehru. Ζ 

εδξαίσζε ηεο επηξξνήο ηνπ Gandhi ζηηο κάδεο, αλάγθαζε ηνλ Irwin λα ηνλ 
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απειεπζεξψζεη απφ ηε θπιαθή θαη λα ηνλ πξνζθαιέζεη ζε ζπλνκηιία ζην παιάηη ηνπ. 

Δθεί ηνπ ζπκπεξηθέξζεθε κε ίζνπο φξνπο ζαλ λα ήηαλ ν αξρεγφο κηα παξάιιειεο 

θπβέξλεζεο. Γηα ηνπο Ηλδνχο   απηφ ήηαλ κηα ζεκαληηθή πξφνδνο, αιιά γηα ηνλ Churchill 

ήηαλ απαξάδεθην λα ζπλνκηινχλ κε ίζνπο φξνπο έλαο εκίγπκλνο θαθίξεο κε ηνλ 

αληηπξφζσπν ηνπ βαζηιηά.
11

 Απηφο θαη θάπνηνη ηκπεξηαιηζηέο ππνζηήξηδαλ πσο ην λα 

δνζεί ε θπξηαξρία ζηελ Ηλδία ζα ζήκαηλε ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο. Όκσο νη 

πξσζππνπξγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο Βξεηαλψλ θαη Ηλδψλ ζην Λνλδίλν, 

απέθιεηζαλ ηηο απφςεηο γηα άκεζε αλεμαξηεζία θαη ππνζηήξηδαλ κηα άκεζε ππεχζπλε 

θπβέξλεζε πηζηεχνληαο πσο απηφ ζα εξεκνχζε ηηο επηηαγέο ησλ Ηλδψλ. Απηή ε απφθαζε 

πεξηειήθζε ζηελ Ηλδηθή Πξάμε ηνπ 1935 πνπ έδηλε ζε έληεθα επαξρίεο ηεο Ηλδίαο 

απηφλνκε θπβέξλεζε, ε νπνία ζα ινγνδνηνχζε ζε έλα εθιεγκέλν Κνηλνβνχιην. 

Έηζη ν Βξεηαλφο Κπβεξλήηεο ηεο θάζε επαξρίαο απέθηεζε πιένλ απμεκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο είρε θαη ζην παξειζφλ ν κνλάξρεο θαη ην Κνγθξέζν απνθάζηζε 

λα ζπκκεηέρεη ζηηο εθινγέο δηεπξχλνληαο ην εθινγηθφ ζψκα κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ 

θαηαθέξλνληαο λα θεξδίζεη ζε νθηψ απφ ηηο έληεθα επαξρίεο. Έηζη ζρεκάηηζαλ 

θπβεξλήζεηο κε ηνπο θπβεξλήηεο θαη πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο γηα πξψηε θνξά ηελ εμνπζία 

ελφο ηφζν κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο Ηλδίαο. Όκσο φια απηά δελ θαηάθεξαλ λα απνηειέζνπλ 

αθφκε έλα βήκα πξνο ηελ αλεμαξηεζία, θαζψο παξεκπνδίζηεθαλ απφ ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ πξηγθίπσλ αιιά θαη απφ ηα ζπκθέξνληα ησλ Βξεηαλψλ Κπβεξλεηψλ. 

Οη πξίγθηπεο ήιεγραλ πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ηεο Ηλδίαο θαη είραλ ζπλάςεη ζπκκαρίεο κε 

ηνπο Βξεηαλνχο, παξαδίδνληαο ηελ εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή ζε απηνχο, θξαηψληαο ηελ 

εζσηεξηθή γηα ηνπο ίδηνπο ζπκβνπιεπφκελνη απφ έλαλ Βξεηαλφ Δπφπηε. Κπβεξλνχζαλ 

απηφλνκα σο έλα βαζκφ θαη ζπλνκηινχζαλ κφλν κε ηνλ αληηβαζηιέα θη φρη κε ηε λέα 

θπβέξλεζε ηεο Ηλδίαο. Έηζη νη Βξεηαλνί δελ ήζειαλ λα ραιάζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο πξίγθηπεο, πνπ αλέθαζελ ηνπο ππνζηήξηδαλ θαη βνεζνχζαλ ην ζηξαηφ, ψζηε λα έρεη 

ε Ηλδία κηα απηνθπβέξλεζε. 

Σν Chamber of Princes αληηπξφηεηλε ζηελ Πξάμε ηνπ 1935 ηε δεκηνπξγία ελφο 

νκνζπνλδηαθνχ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο, πνπ ζα εθπξνζσπνχζε θαη ηηο επαξρίεο θαη ηηο 

βαζηιηθέο πεξηνρέο. Οη φξνη φκσο πνπ έβαδαλ νη πξίγθηπεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
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πξφηαζήο ηνπ δελ άξεζαλ ζην Nehru, αιιά ην Κνγθξέζν ηνπο δέρηεθε ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ηα θέξδε ηεο απηνλνκίαο ηνπο πάλσ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζα ήηαλ αθφκε 

κεγαιχηεξα ηνπ ξίζθνπ. 

Ο Winston Churchill έλαο πξψελ ππνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Βξεηαλίαο θαη 

κηα κηθξή νκάδα ηκπεξηαιηζηψλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ήηαλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηεο Ηλδίαο 

ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Βξεηαλίαο. Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είρε απνκαθξπλζεί απφ 

ηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Βξεηαλίαο αιιά ηελ επνρή ηεο ζθαγήο ηνπ Dyer είρε αλακεηρζεί 

ζηηο ζπδεηήζεηο θαζψο δηαηεινχζε ππνπξγφο εμσηεξηθψλ. Δπίζεο είρε αεδηάζεη απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ Gandhi ζηε ζπλάληεζε κε ηνλ αληηβαζηιέα θαη ηελ ηζφηεηα ησλ φξσλ ζηηο  

ζπδεηήζεηο. Θεσξνχζε πσο ε απηνλνκία ζα ήηαλ αθφκε έλα βήκα πξνο πιήξε 

αλεμαξηεζία μεζεθψλνληαο ηνπο πξίγθηπεο λα ζακπνηάξνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξφηαζε. 

Ο λένο αληηβαζηιέαο φκσο πξνζπάζεζε θη έπεηζε κεξηθνχο πξίγθηπεο λα δερηνχλ ηε λέα 

λνκνζεζία κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξεο επαξρίεο λα θπβεξλνχληαη πιένλ απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπ Κνγθξέζνπ. Οη πξψηεο εθινγέο κε απηφ ην λέν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο 

έγηλαλ ην 1937, αιιά δελ έκεηλαλ φινη ηθαλνπνηεκέλνη, θαζψο νη κνπζνπικάλνη πνπ 

απνηεινχζαλ ην 1/4 ηεο Ηλδίαο δπζαξεζηήζεθαλ κε ηνπο ηλδνπηζηέο πνπ δελ ηνπο 

ζπκπεξηειάκβαλαλ ζηηο λέεο θπβεξλήζεηο. Έηζη ε Μνπζνπικαληθή Λίγθα σο ην κφλν 

θφκκα πνπ εθπξνζσπνχζε ηνπο κνπζνπικάλνπο φιεο ηεο Ηλδίαο άξρηζε κε αξρεγφ ηνλ 

Muhammad Ali Jinnah ηελ πνιηηηθή αληηπαξάζεζε κε ην Κνγθξέζν. 

Ο αληηβαζηιέαο ζπκβνχιεςε ην Κνγθξέζν λα δνζνχλ ζέζεηο ζε άηνκα πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηηο κεηνλφηεηεο θαη νη κνπζνπικάλνη ήηαλ ε κεγαιχηεξε κεηνλφηεηα. 

Όηαλ φκσο ε Λίγθα ζπγθέληξσζε κφιηο ην 5% ησλ κνπζνπικαληθψλ ςήθσλ ην 

Κνγθξέζν απνθάζηζε λα κελ ηνπο δψζεη ηίπνηα, δεκηνπξγψληαο δπζθνξία ζηε Λίγθα 

θαη ηνλ Jinnah. Ο Nehru πίζηεπε πσο φηαλ ζα θαηαιάβαηλαλ ζηε Λίγθα πσο δε ζα 

κπνξνχζαλ λα ληθήζνπλ ην Κνγθξέζν, ηφηε ζα πξνζρσξνχζαλ νηθεηνζειψο ζε απηφ. 

Σν 1939 φηαλ μέζπαζε ν Β’ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ε Ηλδία βξέζεθε θη απηή ζε 

πφιεκν επεηδή ήηαλ ε Βξεηαλία ζε πφιεκν κε ηε Γεξκαλία, ρσξίο λα ζπκβνπιεπηεί 

θαλείο ην εάλ ήηαλ δηαηεζεηκέλε. Ο Gandhi θαη ην Κνγθξέζν δήηεζαλ σο αληάιιαγκα 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ πφιεκν ηελ άκεζε αλεμαξηεζία ηνπο. Οη Βξεηαλνί φκσο δελ 

άθελαλ ηνλ αληηβαζηιέα λα πξνζθέξεη θάηη ζίγνπξν θη έηζη νη θπβεξλήζεηο ηνπ 

Κνγθξέζνπ παξαηηήζεθαλ, δείρλνληαο έηζη πσο δε ζα ζηακαηνχζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 
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λα απνθηήζνπλ απηφ πνπ ήζειαλ. Απηφ ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ θαηάηαμε 

λέσλ ζηξαηησηψλ ζηελ Ηλδία, θαζψο κε αληίζεην ην Κνγθξέζν ζηηο βξεηαληθέο επηηαγέο, 

ε εζεινληηθή θαηάηαμε θαη ζηε ζπλέρεηα εθπαίδεπζε θαη απνζηνιή ζηνλ πφιεκν ζα 

ζηακαηνχζε. Οη Βξεηαλνί πξνζπαζνχζαλ λα ηνπο πείζνπλ πσο, φπσο θαη ζηνλ Α’ 

Παγθφζκην Πφιεκν ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα είρε θαη ηα θέξδε ηεο κε ηνλ Churchill φκσο λα 

πηέδεη ηνλ αληηβαζηιέα λα κελ ππνζρεζεί ηίπνηα. 

Ζ αλάγθε ζπκκεηνρήο ησλ Ηλδψλ ζηνλ πφιεκν έγηλε πην επηηαθηηθή φηαλ ν 

ηαπσληθφο ζηξαηφο έδησμε ηνλ βξεηαληθφ απφ ηε ζάιαζζα ηεο λφηηαο Κίλαο, αθνχ είραλ 

θαηαζηξέςεη ηνλ ακεξηθαληθφ ζηφιν ζην Pearl Harbor θαη θαηέιαβαλ ηε ηγθαπνχξε θαη 

ηε Ραγθνχλ. Έηζη ν Churchill αλαγθάζηεθε λα ζθεθηεί λα δερζεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ Ηλδία πνπ έθεξε ν Attlee  θαη πεξηειάκβαλαλ ηελ ππφζρεζε 

αλεμαξηεζίαο ηεο Ηλδίαο κεηά ηνλ πφιεκν. Ο Roosevelt, κε ηελ είζνδν ησλ Ακεξηθαλψλ 

ζηνλ πφιεκν, πίεζε ηνλ Churchill λα δψζεη ζηελ Ηλδία απηφ πνπ επηδεηνχζε θαη δελ ήηαλ 

άιιν απφ ηελ απνρψξεζε ηεο απφ ηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία, απηφ δειαδή πνπ 

έπξαμαλ πξψηνη νη ακεξηθάλνη. Έζηεηιε ζηελ Ηλδία, γηα λα πείζεη ηνπο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο λα δερζνχλ ην παθέην αλεμαξηεζίαο πνπ πξφζθεξε ε Βξεηαλία, ηνλ αξρεγφ ηεο 

Βνπιήο ησλ Κνηλνηήησλ, ηνλ Cripps. Τπνιφγηδε φηη ζα απνηχγραλε θη έηζη δε ζα άθελε 

ηνπο Ηλδνχο λα αλακεηρζνχλ πεξεηαίξσ ζηελ θπβέξλεζε θαη ζα έζσδε ηελ 

Απηνθξαηνξία, πνπ ήηαλ ν πξσηαξρηθφο ηνπ ζηφρνο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πφιεκν.  

Ο Cripps ζα έδεηρλε ζηνπο Ακεξηθάλνπο φηη γίλνληαη φιεο νη πξνζπάζεηεο γηα λα 

πάξεη ε Ηλδία ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη νη χκκαρνη ηελ ηλδηθή βνήζεηα ζηνλ πφιεκν. 

Πξφζθεξε ζην Κνγθξέζν ηελ ππφζρεζε φηη κεηά ηνλ πφιεκν ε Ηλδία ζα κπνξνχζε λα 

ζπληάμεη ην δηθφ ηεο χληαγκα γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο κε ηε Βξεηαλία λα ην 

απνδέρεηαη θαη ηελ πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ησλ Ηλδψλ ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην 

ηνπ αληηβαζηιέα, ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ. Πίζηεπε πσο είρε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ Nehru θαη ησλ άιισλ αξρεγψλ θαη ζα δερφηαλ ηηο πξνηάζεηο, φκσο ην 

Κνγθξέζν ήζειε πεξηζζφηεξα, φπσο ηελ άκεζε αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο θαη κεηά ζα 

ζπλέβαιαλ ζηνλ πφιεκν, πξνζηαηεχνληάο ηελ απφ ηνπο Ηάπσλεο. Πξνζπάζεζε λα 

ζπκθηιηψζεη ηηο δχν πιεπξέο, θάλνληαο πξνηάζεηο θαη πξνο ηηο δχν, ιέγνληαο ζηνπο 

Ηλδνχο πσο ε πξνζθνξά ησλ Βξεηαλψλ είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή θαη φηη ζα 

πείζεη ηνλ αληηβαζηιέα λα έρνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην. 



 33 

Πξνζπαζνχζε απφ ηελ άιιε λα πείζεη ηνπο Βξεηαλνχο φηη δε ζα έραλε ηελ εμνπζία ηνπ ν 

αληηβαζηιέαο θαη δε ζα θηλδχλεπε ζε παξαγθσληζκφ απφ ηνπο Ηλδνχο. 

Stafford Cripps 

 

Ο Churchill φκσο δελ ήζειε λα έρνπλ ηελ 

εληχπσζε νη Ηλδνί πσο ζα πεηχραηλαλ απηφ πνπ ήζειαλ  

δειαδή κηα δηθή ηνπο αλεμάξηεηε θπβέξλεζε κε 

ζπληαγκαηηθή θεθαιή ηνλ αληηβαζηιέα. Έηζη αλαθάιεζε 

ηνλ Cripps, ηνλ νπνίν αλέθεξε ζην πκβνχιην γηα ηελ 

Ηλδία φηη ππεξέβε ηα θαζήθνληά ηνπ θη έθαλε πξνηάζεηο 

θαη δηαπξαγκαηεχζεηο ρσξίο λα έρεη ηελ εμνπζία. Απηφ 

δεκηνχξγεζε θαη δπζθνξία ζην Κνγθξέζν πνπ ζεσξνχζε 

φηη ην πεξηέπαηδε. Ο Cripps θαηάιαβε φηη δελ ίζρπαλ νη 

θαηεγνξίεο ηνπ Churchill θαη φηη ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέξνο ηεο πξνπαγάλδαο ηνπ 

πξσζππνπξγνχ πξνο ηνπο Ακεξηθάλνπο, νη νπνίνη είραλ ζηείιεη εθπξφζσπφ ηνπο γηα λα 

ηνλ βνεζήζεη ζην έξγν ηεο κεηάπεηζεο  ηνπ Κνγθξέζνπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ βξεηαληθνχ 

παθέηνπ. 

Κάπνηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ ληψζνληαο πξνδνκέλα πίζηεπαλ πσο νη Βξεηαλνί 

ζθφπεπαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμνπζία ζηελ Ηλδία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη κε 

αξρεγφ ηνπο ηνλ Bose ζα έπξεπε λα ζπκκαρήζνπλ κε ηνπο ερζξνχο ηεο Βξεηαλίαο. O 

Bose πήγε ζην Βεξνιίλν θαη κίιεζε ζην ξαδηφθσλν ιέγνληαο πσο ν άμνλαο ήηαλ απηφο 

πνπ ζα θέξεη ηελ ειεπζεξία ζηελ Ηλδία.
12

 ηε ζπλέρεηα πήγε ζην Σφθπν φπνπ ν 

πξσζππνπξγφο ηεο Ηαπσλίαο Tojo ηνπ αλέζεζε ηε δεκηνπξγία ελφο Ηλδηθνχ Δζληθνχ 

ηξαηνχ απφ ηνπο ρηιηάδεο αηρκαιψηνπο Ηλδνχο ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηε 

ηγθαπνχξε ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ επεξρφκελε ηλδηθή θαηάθηεζε. 

Ο Ηλδηθφο Δζληθφο ηξαηφο αξηζκνχζε πεξίπνπ 40000 άηνκα θαη είρε ζθνπφ λα 

δηεπθνιχλεη ηε εηζβνιή ησλ Ηαπψλσλ πξνζπαζψληαο λα απνδηνξγαλψζεη ην Βξεηαληθφ 

Ηλδηθφ ηξαηφ. Δμαηηίαο φκσο ηεο έιιεηςεο πνιεκηθψλ εθνδίσλ ν Bose ήιπηδε λα 

θαηαθέξεη λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ άληξεο ησλ βξεηαλψλ ψζηε λα κεγαιψζεη ηνλ 

αξηζκφ ηνπ ζηξαηνχ ηνπ αιιά θαη λα θιέςεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα απφ εθείλνπο. Μφιηο 
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νη ηάπσλεο θαηάθεξαλ λα δηαζπάζνπλ ηηο άκπλεο ησλ βξεηαλψλ, ν Bose ζρεδίαδε λα 

πεξάζεη κε ηνλ ζηξαηφ ηνπ ζηελ ΒΑ Αζία θαη απφ θεη λα θάλεη αληάξηηθεο επηζέζεηο. 

θφπεπε λα δεη θαη λα πξνκεζεχεηαη ηα απαξαίηεηα απφ ηνπο ληφπηνπο κέρξη λα έξζεη 

θάπνηε ε επθαηξία λα αξρίζεη κηα επαλάζηαζε. Πνιέκεζε ππφ ηηο δηαηαγέο ησλ Ηαπψλσλ 

θπξίσο ζηε Βηξκαλία. Γελ θαηάθεξε λα ειέγμεη θαλέλα ηκήκα ηεο Ηλδίαο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν γηα λα ζηξαηνινγεί άλδξεο γηα ηελ Ηαπσλία. 

Ζ βξεηαληθή Ηλδία ζπκκεηείρε ελεξγά ζην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν 

θεξχζζνληαο ηνλ πφιεκν ζηνπο Ναδί ην 1939. Σφηε ν Βξεηαληθφο Ηλδηθφο ηξαηφο 

αξηζκνχζε 200000 άλδξεο αιιά κέρξη ην 1945 ε Ηλδία έγηλε ε πξψηε ρψξα ζε εζεινληέο 

ζηξαηηψηεο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ πφιεκν κε 2,5 

εθαηνκκχξηα άηνκα. Πέξα απφ ηε βνήζεηα ζε ζηξαηηψηεο, ε Ηλδία παξήγαγε αλαγθαία 

εθφδηα γηα ηνλ πφιεκν φπσο θαγεηφ θαη ζηνιέο. Ζ Μνπζνπικαληθή Λίγθα ηάρζεθε 

ακέζσο κε ην κέξνο ησλ βξεηαλψλ ελψ ην Κνγθξέζν απαίηεζε ηελ αλεμαξηεζία πξηλ 

ηνπο βνεζήζεη. 

Οη Ηλδνί ζπκκεηείραλ ζε ζεκαληηθέο κάρεο ηφζν ζην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ ηεο 

βφξεηαο Αθξηθήο ζε νκαιία, Δξπζξαία θαη Αβεζζπλία φζν θαη ζε απηφ ηεο αλαηνιηθήο 

Αζίαο. Μάιηζηα ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζέζεο ηεο Ηλδίαο, νη Ηλδνί ήηαλ απηνί πνπ 

αλέθνςαλ ηελ πξνέιαζε ησλ Ηαπψλσλ ζηελ αλαηνιηθή Αζία πνιεκψληαο θαηά θχξην 

ιφγν ζηα εδάθε ηεο Βηξκαλίαο. Οη Ηάπσλεο θαηέιαβαλ θάπνηα ηλδηθά εδάθε ηα νπνία 

φκσο αλέθηεζαλ πίζσ ην 1945 νη Ηλδνί αθνχ ε Ηαπσλία βξηζθφηαλ ζε βαξχ βνκβαξδηζκφ 

θαη είρε ήδε ππνζηεί ζεκαληηθέο ήηηεο ζηνλ ζέαηξν ηνπ Δηξεληθνχ. Δπίζεο νη Ηλδνί ήηαλ 

ε ηξίηε κεγαιχηεξε δχλακε κεηά απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο Βξεηαλνχο θαηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Ηηαιίαο απφ ηνπο Ναδί. 

Ο θχξηνο αληίπαινο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο ήηαλ ν Churchill θη απηφ ην 

έβιεπαλ ν Gandhi θη ν Nehru πνπ παξ’ φια απηά πίζηεπαλ πσο ζα έπξεπε λα βνεζήζνπλ 

ηε Βξεηαλία. Έλησζαλ κεγάιε ζπκπάζεηα πξνο ηνλ ηφπν πνπ ζπνχδαζαλ θαη είραλ 

πνιινχο θίινπο ελψ ηαπηφρξνλα απερζάλνληαλ ην Ναδηζκφ. Ζ εθζηξαηεία ηνπ Gandhi 

γηα ‘εγθαηάιεηςε ηεο Ηλδίαο’ δελ ήζειε ηνπο Βξεηαλνχο λα παξαδψζνπλ ηε ρψξα ζηα 

ρέξηα κηαο ηλδηθήο θπβέξλεζεο, αιιά ζηα ρέξηα ηνπ Θενχ, απιά λα ηελ εγθαηαιείςνπλ 
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θαη λα θχγνπλ.
13

 Τπήξραλ φκσο θφβνη πσο απηφ ζα νδεγνχζε ζε αλαξρία θαη ζε 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κε ηελ απψιεηα ρηιηάδσλ δσψλ θαη ηνλ θίλδπλν ηεο εχθνιεο 

θαηάθηεζεο ηεο Ηλδίαο απφ ηνπο Ηάπσλεο. Ο αληηβαζηιέαο θπιάθηζε ηνλ Gandhi κφιηο 

μεθίλεζε απηή ηελ εθζηξαηεία, πξνεηνηκάδνληαο ζηξαηφ γηα ηηο αλαηαξαρέο πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ θαη ζα ήηαλ νη κεγαιχηεξεο κεηά ηελ αληαξζία.  

Ζ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κεηαμχ Γειρί θαη Καιθνχηα αλαηηλάρζεθε θαη νη 

Βξεηαλνί δελ κπνξνχζαλ λα ζηείινπλ εθφδηα ζην κέησπν ηεο Βηξκαλίαο φπνπ 

θνβφληνπζαλ ηαπσληθή εηζβνιή. Ζ θπβέξλεζε πξνζπάζεζε λα θξαηήζεη ην εζηθφ πςειφ 

θαη ζηελ Ηλδία θαη ζηε Βξεηαλία κε δηαδίδνληαο ηα λέα φπσο ην θάςηκν ησλ 

αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ κε ζάλαην αζηπλνκηθψλ, ηηο επηζέζεηο ζε Βξεηαλνχο απφ 

ζπκκνξίεο θαη ην θφςηκν ησλ θαισδίσλ ηνπ ηειεγξάθνπ. Ο αληηβαζηιέαο βιέπνληαο φηη 

ππήξρε θίλδπλνο λα κε κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ε Βξεηαλία, απνθάζηζε λα 

κεγαιψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Ηλδψλ ζην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην, ψζηε λα δείμεη ηελ 

αληαπφθξηζε ηεο ζηα ηλδηθά αηηήκαηα. Απηφ βνήζεζε ηειηθά ζην λα επαλέιζεη ν έιεγρνο 

ζηνπο Βξεηαλνχο θαη λα εμαζθαιίδεηαη πξνζσξηλά ε απηνθξαηνξηθή θπξηαξρία. 

Ο Churchill κε ηελ εθζηξαηεία ηνπ Gandhi βξήθε αθνξκή λα θπιαθίζεη ηνπο 

αξρεγνχο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη λα απαγνξεχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κνγθξέζνπ ζηελ ηλδηθή 

πνιηηηθή ζθελή, πξάμε ε νπνία σθέιεζε ηε Μνπζνπικαληθή Λίγθα. Ο Jinnah ήδε απφ 

ηηο εθινγέο ηνπ 1937 πξνζπαζνχζε λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κνπζνπικάλσλ πνπ ζα 

αθνινπζνχζαλ ηε Λίγθα, αιιά δελ κπνξνχζε λα ηα θαηαθέξεη, θαζψο απνηεινχζαλ 

κεηνςεθίεο ζε πεξηνρέο πνπ ήιεγραλ νη ηλδνπηζηέο ή άιιεο δηαζξεζθεπηηθέο  ζπκκαρίεο. 
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Muhammad Ali Jinnah 

 

Σν 1940 βξήθε απηφ πνπ ζα έλσλε φινπο ηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαη ήηαλ θάηη ζαλ ηελ αλεμαξηεζία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Gandhi γηα λα ελψζεη ηνπο Ηλδνχο. 

Ήηαλ ε ηδέα ηνπ Παθηζηάλ πνπ ζθέθηεθαλ 

κνπζνπικάλνη θνηηεηέο ζην Cambridge ιίγα ρξφληα 

λσξίηεξα θαη αθνξνχζε ηελ νκνζπνλδηνπνίεζε πέληε 

κνπζνπικαληθψλ επαξρηψλ θαη άιισλ δχν αξγφηεξα 

θαη ηελ πιήξε απφζρηζή ηνπο απφ ηελ Ηλδία. Έλα 

ζπληαγκαηηθφ ζρέδην πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδερζεί ε Μνπζνπικαληθή Λίγθα ήηαλ 

απηφ πνπ ζα εμππεξεηνχζε φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο. Οη ελφηεηεο πνπ είλαη 

γεσγξαθηθά ζε ζπλέρεηα ζα νξηνζεηνχληαλ έηζη ψζηε νη κνπζνπικάλνη, νη νπνίνη είλαη ζε 

αξηζκεηηθή πιεηνλφηεηα ζε πεξηνρέο φπσο νη λνηηνδπηηθέο θαη αλαηνιηθέο δψλεο ηεο 

Ηλδίαο, ζα ζπληζηνχζαλ ηηο αλεμάξηεηεο πνιηηείεο νη νπνίεο ζα ήηαλ απηφλνκεο θαη 

θπξίαξρεο.  

Οη δηάζπαξηνη κνπζνπικάλνη ηεο Ηλδίαο ήηαλ έλα έζλνο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη θαη 

θξάηνο. Ο Jinnah φκσο θαη πάιη δπζθνιεπφηαλ λα εληζρχζεη πεξηζζφηεξν ηε 

Μνπζνπικαληθή Λίγθα, αιιά ην 1942 ηνλ βνήζεζε ην πξνζρέδην ηεο απνζηνιήο ηνπ 

Cripps ζην νπνίν αλαθέξνληαλ πσο κεηά ηνλ πφιεκν αλ θάπνηα επαξρία δελ ήζειε λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ αλεμαξηεζία ζα κπνξνχζε λα κείλεη εθηφο Ηλδίαο θαη λα ζρεκαηίζεη 

δηθή ηεο θπβέξλεζε. Απηφ ζήκαηλε πσο αλ ε Λίγθα έπεηζε ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο 

εθινγείο ησλ επηά επαξρηψλ λα κείλνπλ εθηφο, ηφηε ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ ην 

Παθηζηάλ. Οη Βξεηαλνί δελ είραλ ζθεθηεί φηη ζα κπνξνχζε λα εμειηρζνχλ έηζη ηα 

πξάγκαηα φηαλ έθαλαλ ην πξνζρέδην ηνπ Cripps θαη ην ζπκπεξηέιαβαλ απηφ γηα λα  

πηέζνπλ ηνπο ηλδνπηζηέο λα κείλνπλ εθηφο απειεπζέξσζεο. Ο Churchill φκσο είδε ηελ 

εμέιημε απηή σο θαιή αλαηαξαρή ζηηο ηάμεηο ησλ ηλδνπηζηψλ θαη ηνπ Κνγθξέζνπ θαη 

ζεσξνχζε ηνπο κνπζνπικάλνπο σο θαινχο ζπκκάρνπο, εληζρχνληαο έηζη ηελ αθνζίσζή 

ηνπο ζηε Βξεηαλία. 

Ζ γξήγνξε αλάδεημε ηνπ Jinnah φρη κφλν ζε αξρεγφ ηεο Μνπζνπικαληθήο 

Λίγθαο, αιιά θαη ζε εγέηε φισλ ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο Ηλδίαο, έθαλε ηνλ αληηβαζηιέα 
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λα απεπζχλεηαη ζε απηφλ σο ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο αθφκε θη αλ ζηηο επαξρίεο ηνπο ηελ 

εμνπζία είρε αθφκε ην Κνγθξέζν κε ηε Λίγθα, εθηφο θάζε εμνπζίαο. Ο Cripps θαη νη 

Βξεηαλνί πίζηεπαλ φηη ε ελφηεηα ηεο Ηλδίαο ζα ήηαλ ην κεγαιχηεξν δψξν ηνπο πξνο ηνπο 

Ηλδνχο θη έηζη κηινχζαλ ζηνλ Jinnah κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, φπσο κηινχζαλ κε ηνλ 

εθπξφζσπν ησλ ηλδνπηζηψλ, έηζη ψζηε νη κεγαιχηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο λα 

θαηαιήμνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφηεηαο. Ο Jinnah φκσο φπσο θαη ν Gandhi πηνζέηεζαλ 

δεκφζηεο ζέζεηο πεξηζζφηεξν αληηβξεηαληθέο απ’ φηη νη πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο 

ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ πξνθαινχζαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

ΟΓΔΤΟΝΣΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ 

 

 

Ζ αιιαγή αληηβαζηιέα απφ ηνλ Churchill έθεξε αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ 

ηεο Ηλδίαο. Ο Churchill επέιεμε ηνλ Archibald Wavell σο αληηθαηαζηάηε ηνπ Linlithgow, 

ζεσξψληαο φηη ζα κπνξνχζε λα ζπλεξγαζηεί άλεηα καδί ηνπ θαη ζα θξαηνχζε 

θπιαθηζκέλνπο ηνπο αξρεγνχο ηνπ Κνγθξέζνπ. Ο Wavell φκσο πξφηεηλε ηελ αιιαγή ηνπ 

εθηειεζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ αληηβαζηιέα γηα λα εθπξνζσπνχληαη θαιχηεξα ηα 

ζεκαληηθφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα αιιά Churchill ηελ απέξξηςε ακέζσο. Σνλ Μάην ηνπ 

1944 ν αληηβαζηιέαο απειεπζέξσζε ηνλ Gandhi γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, θαζψο είρε 

καιάξηα θαη πέζαλε ε γπλαίθα ηνπ, αλ θαη νη Βξεηαλνί ηνλ ζπκβνχιεςαλ λα κελ ην 

θάλεη. Ο Gandhi ζπλάληεζε κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζθελή φηαλ απειεπζεξψζεθε, ην 

Κνγθξέζν ζρεδφλ δηαιπκέλν ρσξίο λα έρεη ηηο εμνπζίεο πνπ είρε πξηλ θαη ρσξίο λα δηνηθεί 

ηηο επαξρίεο πνπ πάιεςε λα θεξδίζεη θαη ηε Μνπζνπικαληθή Λίγθα πνπ απφ ηε κία απιή 

νκάδα αλαδείρζεθε ζε θεληξηθή θηγνχξα ηεο πνιηηηθήο ζθελήο ηεο Ηλδίαο. Πιένλ ην 

δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Παθηζηάλ ελέπλεε εθαηνκκχξηα θαη μεπέξαζε ηελ πνιηηηθή 

αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο πνπ απηφο εθπξνζσπνχζε.
14

 Σν επηέκβξην ηνπ 1944 ν Gandhi 

ζπλαληήζεθε κε ηνλ Jinnah, πξνηείλνληάο ηνπ έλα ζρέδην ην νπνίν απνδερφηαn κεγάιν 

ηκήκα ηεο Lahore απφθαζεο δίλνληαο έηζη κεγάια θέξδε ζηνλ Jinnah, αιιά απηφο ην 

απέξξηςε σο ππεξβνιηθά αλεπαξθέο. Σν ιάζνο ηνπ Gandhi ήηαλ φηη ζπκπεξηθέξζεθε 

ζηνλ Jinnah σο ηζάμηφ ηνπ θη φηη ππήξρε ζην ζρέδην ε επηινγή γηα ηηο κνπζνπικαληθέο 

επαξρίεο λα κείλνπλ εθηφο, πξάγκα ην νπνίν ζήκαηλε πσο είρε απνδερζεί ην Κνγθξέζν 

ηελ πηζαλφηεηα απφζρηζεο ησλ επαξρηψλ απηψλ. 

Ο Wavell βιέπνληαο ηελ αδηαιιαμία ηνπ Jinnah έγξαςε ζην Λνλδίλν πσο 

ρξεηαδφηαλ λα γίλεη μαλά πξνζπάζεηα γηα εχξεζε ιχζεο, φκσο δελ ηνπ επεηξάπε αξρηθά 

λα πάεη ζην Λνλδίλν γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπ επεηξάπε, νη 
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Βξεηαλνί δελ πείζνληαλ εχθνια θαη αλαγθάζηεθε λα πεξηκέλεη κήλεο γηα ηελ απφθαζή 

ηνπο. Σνλ Μάην ηνπ 1945 πήξε ηελ άδεηα λα βάιεη αληηπξνζψπνπο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη 

ηεο Λίγθαο ζην εθηειεζηηθφ ηνπ πκβνχιην. 

 

Archibald Wavell 

 

Ο Wavell πίζηεπε πσο ε Βξεηαλία έπξεπε 

λα έρεη ηελ Ηλδία σο ζχκκαρν κε θηιηθέο ζρέζεηο 

ζηελ Αζία, θαζψο ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηελ Άπσ 

Αλαηνιή εμαξηηφληαλ απφ ην ηη ζα ζπκβεί ζηελ 

Ηλδία. Αλ ε Ηλδία ήηαλ ερζξηθή πξνο ηε Βξεηαλία 

ηφηε ζα έραλαλ δχλακε ζην εκπφξην απφ ηελ 

επηξξνή πνπ ζα αζθνχζαλ νη Ηλδνί ζηνπο γείηνλέο 

ηνπο. Ζ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο ήηαλ θάηη ην 

αλαπφθεπθην γηα απηφλ θαζψο ππήξραλ νη 

ππνζρέζεηο ηνπ Montagu θαη ε επηβεβαίσζε ηνπ Cripps ιίγα ρξφληα λσξίηεξα. Σν 

ζπκβνχιην ηνπ αληηβαζηιέα είρε πιένλ γεκίζεη κε Ηλδνχο, ε δεκφζηα δηνίθεζε επίζεο είρε 

κεγάιν πνζνζηφ Ηλδψλ θαη νη Βξεηαλνί πνπ είραλ απνκείλεη ήηαλ πιένλ θνληά ζηελ 

απφζπξζή ηνπο αλαγλσξίδνληαο φηη θαη ε Βξεηαλία ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο Ηλδίαο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή γηα κηα λέα πξσηνβνπιία ήηαλ ε 

θαηάιιειε κε ηε Γεξκαλία λα έρεη εηηεζεί θαη ηνλ πφιεκν λα έρεη ηειεηψζεη θαη ηε 

Βξεηαλία λα εηνηκάδεηαη γηα εθινγέο κε πνιινχο Βξεηαλνχο λα ζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπ αληηβαζηιέα. 

Όηαλ ζπκθψλεζε θη ν Churchill, ν Wavell απειεπζέξσζε ηνπο ππφινηπνπο 

αξρεγνχο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηνλ Nehru, αλαθνηλψλνληαο έλα ζπλέδξην ζηε Simla ησλ 

21 θπξηφηεξσλ αξρεγψλ φισλ ησλ θνκκάησλ. Σν αληηθείκελν ηνπ ζπλεδξίνπ ζα ήηαλ ν 

ζρεκαηηζκφο ελφο εθηειεζηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα απνηεινχληαλ απφ ηνλ ίδην, ηνλ 

θπβεξλήηε θαη κε ηα ππφινηπα κέιε λα είλαη Ηλδνί, ζα πξνρσξνχζε κε ηελ αλεμαξηεζία. 

ην ζπλέδξην ε πξφηαζε ηνπ Wavell πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο ήηαλ πνιχ γελλαηφδσξε, 

αθνξνχζε ηνλ ίδην αξηζκφ κνπζνπικάλσλ θαη Ηλδψλ ζην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην, αλ θη ν 

πιεζπζκφο ηνπο απνηεινχζε κφλν ην 1/4. Οη αξρεγνί ηνπ Κνγθξέζνπ ζπκθψλεζαλ, αιιά 

ν Jinnah ηελ απέξξηςε σο αλεπαξθή, δεηψληαο επηπιένλ λα νξίδεη ε Μνπζνπικαληθή 
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Λίγθα ηνπο ππνςήθηνπο εθπξνζψπνπο ησλ κνπζνπικάλσλ. Απηφ ζεσξήζεθε 

απαξάδεθην θη απνξξίθζεθε απφ ηνλ Wavell κε ηνλ Jinnah λα απαληά πσο ε Λίγθα δε ζα 

ζπλεξγαδφηαλ ζην ζπκβνχιην. 

Ο αληηβαζηιέαο βξέζεθε ζε δχζθνιε ζέζε θαζψο έπξεπε λα θηηάμεη έλα 

ζπκβνχιην ζην νπνίν ζα θπξηαξρνχζε ην Κνγθξέζν κε ηε ζπκκεηνρή φκσο θαη ησλ 

κνπζνπικάλσλ. Καζψο φκσο απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ παξαδέρζεθε δεκνζίσο ηελ 

απνηπρία ηνπ θάλνληαο έηζη ηνλ Jinnah αλ θαη δελ είρε θεξδίζεη πνηέ ζε εθινγέο θαη 

εθπξνζσπνχζε απιά κηα κεηνλφηεηα, λα θαλεί σο ν ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο πνπ ζα 

απνθηνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξε δχλακε.
15

 

Ο πφιεκνο πνπ ζπλέρηδε αθφκε κε ηελ Ηαπσλία θαη ππνιφγηδαλ φηη ζα αξγνχζε λα 

ηειεηψζεη, έιεμε μαθληθά κε ηηο ξίςεηο ησλ αηνκηθψλ βνκβψλ απφ ηνπο Ακεξηθάλνπο, 

επεξεάδνληαο θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ ηλδηθνχ δεηήκαηνο. Ο Attlee κεηά ηελ εθινγή ησλ 

Δξγαηηθψλ απνθάζηζε λα ηειεηψλεη ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ κε ηελ Ηλδία ζέινληαο 

εθινγέο ψζηε λα αλαδεηρζνχλ λέα κέιε πνπ ζα απνηεινχζαλ έλα λνκνζεηηθφ ζψκα πνπ 

ζα αζρνινχληαλ κε ηηο ιεπηνκέξεηεο κεηά ηελ αλεμαξηεζία. Οη εθινγέο έγηλαλ ζην ηέινο 

ηνπ 1945 κε ην Κνγθξέζν λα θεξδίδεη ηεξάζηηα πνζνζηά γηα ηηο κνπζνπικαληθέο 

δεζκεπκέλεο ζέζεηο, δειαδή ζέζεηο νη νπνίεο ήηαλ απνθιεηζηηθά γηα κνπζνπικάλνπο 

ππνςεθίνπο. Έηζη ν Jinnah βξέζεθε θαη λνκηκνπνηεκέλα ν εθπξφζσπνο ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Ηλδίαο.  

Clement Attlee 

 

Βιέπνληαο ν Attlee φηη δε κπνξνχζε ν Jinnah λα 

ζπκβηβάζεη ηηο δχν πιεπξέο ησλ Ηλδψλ, έζηεηιε κηα 

απνζηνιή απνηεινχκελε απφ ηξεηο αλψηεξνπο 

ππνπξγνχο λα βνεζήζνπλ ηνπο Ηλδνχο λα έξζνπλ ζε 

ζπκθσλία γηα έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο ζα 

δεκηνπξγνχζε ην χληαγκα είηε κηαο ελσκέλεο, είηε 

κηαο δηρνηνκεκέλεο Ηλδίαο. Ήιπηδε πσο ε Ηλδία ζα 

παξέκελε ζηελ Κνηλνπνιηηεία θαη ζα ππνγξάθνληαλ κηα 
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ακπληηθή ζπλζήθε κεηαμχ ηνπο ρσξίο φκσο λα ηα απαηηεί απηά. Γλψξηδε πσο αλ νη 

κνπζνπικάλνη θαη Ηλδνπηζηέο ζπγθξνχνληαλ, νη Βξεηαλνί δε ζα είραλ ηε δχλακε λα 

θαηαζηείινπλ ηηο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο θαηαιάβαηλε πσο επεηδή ζα ήηαλ δχζθνιν λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε νηηδήπνηε νη δπν πιεπξέο, απέζπξε φζεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχζε πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζίμνπλ θαη ηα βξεηαληθά ζπκθέξνληα γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη φπνηεο 

ζπκθσλίεο ήηαλ ζε ζπδήηεζε.  

Αθφκε αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη ηηο δίθεο πνπ έθαλε ε θπβέξλεζή ηνπ γηα 

απηνχο πνπ πήξαλ ην κέξνο ηνπ Bose θαη ησλ Ηαπψλσλ θαηά ηεο Βξεηαλίαο, θαζψο απηφ 

ζεσξνχληαλ πξνδνζία θαη επίζεζε πξνο ηνλ βαζηιηά απηνθξάηνξα, πνπ ηηκσξνχληαλ κε 

ζάλαην ζχκθσλα κε ην Ηλδηθφ Πνηληθφ Γίθαην. Οη θαηεγνξνχκελνη ζεσξήζεθαλ 

παηξηψηεο απφ ηελ θνηλή γλψκε πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο θη έηζη 

ε αγγιηθή δηθαηνζχλε έπξεπε λα αθεζεί ζηελ άθξε ππφ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εθαηνκκπξίσλ Ηλδψλ. Ζ Δπηηξνπή ηνπ Attlee απνηεινχληαλ απφ ηνλ πξνεγνπκέλσο 

απνηπρεκέλν Cripps, ηνλ Lawrence πνπ είρε γίλεη ππνπξγφο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ Ηλδία 

απφ ηνλ Attlee θαη ηνλ Alexander θαη ήηαλ γλσζηή σο Cabinet Mission. Απηφ πνπ ήηαλ 

επείγνλ λα γίλεη ήηαλ κηα ζπκθσλία αλάκεζα ζην Κνγθξέζν θαη ηε Λίγθα πνπ ζα 

επέηξεπε ζηνπο ελαπνκείλαληεο Βξεηαλνχο λα θχγνπλ. Ζ Δπηηξνπή έθαλε κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο, θάλνληαο ζπλερψο πξνηάζεηο θαη ν Jinnah άθνπγε θάζε κηα ιακβάλνληάο 

ηηο ζνβαξά ππφςε. Δθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ν αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο ηεο Λίγθαο θαη νη 

κνπζνπικάλνη πνιηηηθνί ηνλ πξνζέγγηδαλ γηα λα ζηεξίμνπλ απφ θνηλνχ ηελ ηδέα ηνπ 

Παθηζηάλ θαη λα απαηηήζνπλ επηπιένλ πεξηνρέο πνπ ζπλφξεπαλ κε απηέο ησλ 

κνπζνπικαληθψλ πιεηνλνηήησλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην Κνγθξέζν δελ είρε θάπνηνλ ζεκαληηθφ εγέηε κε ηνλ 

Gandhi εθηφο θάζε επίζεκεο ζέζεο λα ζπκβνπιεχεη ηελ Δπηηξνπή λα απεπζπλζεί ζην 

Nehru, αλ θαη πνιινί πίζηεπαλ πσο ν Patel ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. 

Δπηπιένλ ζα έπξεπε ν αξρεγφο θαη ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ λα δψζνπλ φζα ρξεηαδφηαλ 

ζηνλ Jinnah ψζηε λα γιπηψζνπλ ην βέην πνπ ζα πεξηέπιεθε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. 

Αθφκε έλα πξφβιεκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Βξεηαλνί ήηαλ απηφ ησλ 

κηθξφηεξσλ θαζηψλ, νη νπνίεο ήζειαλ λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ μερσξηζηή εθινγηθή εθπξνζψπεζε. Μηα απφ απηέο ηηο θάζηεο ήηαλ θαη νη  

ίρ νη νπνίνη δήηεζαλ επηπιένλ ηε δεκηνπξγία ελφο δηθνχ ηνπο ίρ θξάηνπο. 
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Ζ επηηξνπή βιέπνληαο ηηο εμειίμεηο επηλφεζε θάηη ζαλ ζχληαγκα πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε ηξία επίπεδα.
16

 Σν ηξίην θαη ρακειφηεξν επίπεδν απνηεινχζαλ νη έληεθα 

επαξρίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο κεηαμχ ηνπο. Απηέο νη νκάδεο 

ζα απνηεινχζαλ ην δεχηεξν επίπεδν, αιιά έηζη ζα κπνξνχζαλ θαη νη κνπζνπικαληθέο 

επαξρίεο λα νκαδνπνηεζνχλ ζηελ νκάδα ηνπ Παθηζηάλ, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ηελ 

θπξηαξρία. Σν πξψην επίπεδν ήηαλ ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε φιεο ηεο Ηλδίαο, ε νπνία 

ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηελ άκπλα θαη ηηο επηθνηλσλίεο. Ο Jinnah 

ζπκθψλεζε αξρηθά αιιά δεηνχζε νη νκάδεο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

πξψηεο θαη λα είλαη ειεχζεξεο αλ δηαπξαγκαηεχνληαη ζρεηηθά κε ην πφζα δηθαηψκαηα ζα 

παξαρσξήζνπλ ζην πξψην επίπεδν. Σν Κνγθξέζν ήζειε λα ην δερζεί κε ηελ πξνυπφζεζε 

λα δεκηνπξγεζεί πξψηα ε θπβέξλεζε ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ θαη λα επηιέμεη ηηε δπλάκεηο, 

πνπ ζα παξαρσξνχληαλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα. 

ην ηέινο ν Jinnah θαη ε Μνπζνπικαληθή Λίγθα δέρζεθαλ ην ζρέδην ηεο 

επηηξνπήο γηα ηα ηξία επίπεδα θη έηζη ζπκθψλεζαλ ζε έλα ιηγφηεξν αλεμάξηεην 

Παθηζηάλ, ζεσξψληαο πσο έηζη εγθαηαιείπνληαο ηελ ηδέα ελφο θπξίαξρνπ Παθηζηάλ, ζα 

βνεζνχζε ζην λα πξνζηαηεπζνχλ νη Μνπζνπικάλνη πνπ βξίζθνληαλ ζηελ ηλδηθή 

επηθξάηεηα εθηφο ησλ επαξρηψλ ηνπο. πγθέληξσζε κεγάιε δχλακε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα ηνπ γηα ην Παθηζηάλ θαη κε ην βέην πνπ έβαδε γηα λα κπινθάξεη ηα ζρέδηα πνπ 

ζεσξνχζε φηη δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά γηα ην κέιινλ ηεο Ηλδίαο, έδεημε φηη ήζειε λα 

εμαζθαιίζεη ηε δχλακε ηεο Λίγθαο ζηηο κνπζνπικαληθέο πεξηνρέο θαη κηα ζέζε γηα ηνλ 

ίδην ζηελ θπβέξλεζε φιεο ηεο Ηλδίαο. Γε θαηλφηαλ φηη ήζειε ηφζν πνιχ ηε δεκηνπξγία 

ελφο θπξίαξρνπ ηζιακηθνχ Παθηζηάλ φζν λα έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λέα κεγάιε 

θπβέξλεζε κεηά ηελ απφθαζε ησλ Βξεηαλψλ λα απνρσξήζνπλ. 

Όηαλ ε Δπηηξνπή εμαζθάιηζε ηελ απνδνρή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηε Μνπζνπικαληθή 

Λίγθα ην Κνγθξέζν δηαθψλεζε κε ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ ζρεηηθά κε ηελ αθξηβή ζχζηαζε 

ηεο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο. Έηζη δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη θαη ηελ θνηλή απνδνρή 

νχηε γηα ην ηειηθφ ζχληαγκα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Ηλδίαο, νχηε γηα ηνλ ηξφπν θαη γηα ηελ 

θπβέξλεζε πνπ ζα ήιεγρε ηελ Ηλδία ζε απηφ ην κεηαβαηηθφ ζηάδην κέρξη λα ζρεκαηηζηεί 

έλα λνκνζεηηθφ ζψκα πνπ ζα ζπλέηαζζε απηά πνπ ρξεηαδφηαλ. Φάλεθε πσο φιε ε 
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δνπιεηά ηεο επηηξνπήο πήγε ρακέλε ηφζνπο κήλεο θη φηη γηα ηνπο Βξεηαλνχο θαη ηνλ 

Attlee ρξεηαδφηαλ έλαο λένο ηξφπνο πεηζνχο ησλ Ηλδψλ λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα 

ζπκθσλία, ψζηε λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε εξεκία γηα λα κπνξέζνπλ νη Βξεηαλνί λα 

απνρσξήζνπλ. 

O Jinnah φκσο ήηαλ απηφο, ν νπνίνο βξήθε απηφλ ηνλ λέν ηξφπν πεηζνχο πνπ ήηαλ 

ε εζθεκκέλε πξφθιεζε βίαο. Καηεγφξεζε ην Κνγθξέζν φηη έθαλε πίζσ απφ ηε ζπκθσλία 

ηεο επηηξνπήο γηαηί ήζειε λα έρεη απφιπηε δχλακε ζην θέληξν ρσξίο λα ππνινγίδεη ηηο 

κνπζνπικαληθέο επαξρίεο. Ο αληηβαζηιέαο ζρεκάηηζε κηα πξνζσξηλή θπβέξλεζε απφ 

αμησκαηνχρνπο θαη ν Jinnah ζεψξεζε πσο έρνληαο δερζεί ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, ε 

Λίγθα ζα ζπκκεηείρε ζε κηα θπβέξλεζε πνιηηηθψλ αξρεγψλ. Ο Nehru σο ν λένο 

πξφεδξνο ηνπ Κνγθξέζνπ αλαθνίλσζε πσο ζηελ επεξρφκελε ζπλάληεζε γηα ην ζχληαγκα 

θαη ην λνκνζεηηθφ ζψκα ην Κνγθξέζν δε ζα δεζκεπφηαλ απφ θακία πξνεγνχκελε 

ζπκθσλία πνπ είρε γίλεη κε ηελ Δπηηξνπή έζησ θη αλ ε Λίγθα ζπκθψλεζε λα 

ζπκκεηάζρεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη φινη ζα δεζκεχνληαλ απφ ηηο ζπκθσλίεο απηέο. 

Γηα ηνλ Jinnah θαη ηε Λίγθα θάλεθε πσο νη Βξεηαλνί θαη ην Κνγθξέζν ήζειαλ λα 

ζρεκαηίζνπλ ηελ Ηλδία ρσξίο παξαρσξήζεηο πξνο ηνπο κνπζνπικάλνπο. Έηζη 

απνθάζηζαλ ηελ ‘άκεζε δξάζε’, δειαδή ηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπληαγκαηηθψλ κεζφδσλ 

θαη ηελ αλάιεςε άιισλ βίαησλ.
17

 Ζ εκέξα πνπ νλνκάζηεθε απφ ηε Λίγθα σο ‘Ζκέξα 

Άκεζεο δξάζεο’ ήηαλ ε 16
ε
 Απγνχζηνπ 1946 θαη πέξαζε ζε φιε ηελ Ηλδία ρσξίο βία 

εθηφο απφ ηε Βεγγάιε φπνπ ε ηνπηθή κνπζνπικαληθή θπβέξλεζε ηελ αλαθήξπμε σο 

αξγία. Οη κνπζνπικάλνη ήζειαλ λα δείμνπλ φηη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ηνπο 

εκπαίδνπλ νη Βξεηαλνί  θαη ην Κνγθξέζν ην νπνίν ζεσξνχζαλ φηη ηνπο πξφδσζε γηα λα 

εμαζθαιίζεη κηα ηλδνπηζηηθή θπξηαξρία. Έγηλαλ επεηζφδηα ζηελ Καιθνχηα, άξρηζαλ λα 

αιιεινζθνηψλνληαη γηα ηξεηο κέξεο κε κνπζνπικαληθή ππαηηηφηεηα θαη ππήξμαλ καδηθά 

αληίπνηλα ησλ ηλδνπηζηψλ κε επειάζεηο πνπ εληζρχζεθαλ απφ ίρ νδεγνχο ηαμί θαη 

ιεσθνξείσλ. Όηαλ ηειείσζαλ νη ζθνησκνί ηα πηψκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζην δξφκν 

δηαζθνξπηζκέλα άξρηζαλ λα απνζπληίζεληαη θάησ απφ ηε δέζηε ηεο επνρήο θαη 

αλέξρνληαλ ζε 4,000 κε 5,000. Πνιινί έκεηλαλ άζηεγνη κε ηηο ζπκκνξίεο λα θαίλε ηα 

ζπίηηα ηνπο θη αθφκε πεξηζζφηεξνη ηξαπκαηίζηεθαλ. Όηαλ εκθαλίζηεθε ν ζηξαηφο θαη 
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ζηακάηεζαλ νη ιεειαζίεο θαη νη ζθνησκνί ηα πηψκαηα ζπγθεληξψζεθαλ ζε ρσκαηεξέο, 

αιιά ε δπζσδία απηψλ πνπ δε θαίλνληαλ θαη παξέκελαλ ζε θακέλα ζπίηηα θαη ραληάθηα 

θξάηεζαλ γηα εβδνκάδεο. 

Ο αληηβαζηιέαο επηζθέθζεθε ηελ Καιθνχηα θαη πξνεηδνπνίεζε πσο αλ δελ 

εξρφηαλ ζε ζπκθσλία γξήγνξα ην Κνγθξέζν κε ηε Λίγθα νη ζθνησκνί ζα εμαπιψλνληαλ. 

Πξνζπάζεζε λα πείζεη ην Κνγθξέζν λα ζρεκαηίζεη κηα θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ κε ηε 

Λίγθα, αιιά ν Gandhi θαη ν Nehru ζεψξεζαλ φηη ηνπο απεηινχζε θαη ηνλ απέξξηπηαλ. 

Με ζέινληαο νη Βξεηαλνί λα ππάξμεη ξήμε κε ην Κνγθξέζν δηέηαμαλ ηνλ Wavell λα κελ 

ηνπο πηέζεη. Έηζη ν Wavell βξέζεθε κε ηνλ Nehru λα είλαη ν πξφεδξνο κηα ηλδηθήο 

θπβέξλεζεο ε νπνία δελ είρε κέιε ηεο Λίγθαο. πγθξνχζηεθε κε ην Λνλδίλν θαζψο 

πίζηεπε πσο νη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη νη φξνη ηνπο πνπ είραλ γίλεη δεθηνί κε 

πεξηνξηζκνχο απφ ηε Λίγθα θαη ην Κνγθξέζν ζρεηηθά κε ηελ ελδηάκεζε θπβέξλεζε θαη 

ην λνκνζεηηθφ ζψκα ζα έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ μαλά. Ο Attlee θαη ν Lawrence 

ζεσξνχζαλ πσο ήηαλ θαιχηεξν λα είλαη δπζαξεζηεκέλνη νη κνπζνπικάλνη παξά νη 

ηλδνπηζηέο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θαηαζηξνθή. Τπεξηεξνχζαλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ζα κπνξνχζαλ κε ηε βία λα πάξνπλ ηελ 

θπβέξλεζε. 

Ζ ελδηάκεζε θπβέξλεζε θαη ην λνκνζεηηθφ ζψκα θηλδχλεπε είηε λα θπξηεπζεί απφ 

ην Κνγθξέζν, είηε λα ηνπο κπντθνηάξεη ε Λίγθα. Οη εθδειψζεηο βίαο πνπ έγηλαλ ζηελ 

Καιθνχηα εμαπιψζεθαλ κε ηνπο ηλδνπηζηέο λα δνινθνλνχληαη ζηηο επαξρίεο θνληά ζηε 

Βεγγάιε θαη νη επηδψληεο λα θαηαθεχγνπλ ζε επαξρίεο ηλδνπηζηψλ φπνπ νη πεξηγξαθέο 

ησλ απνηξφπαησλ γεγνλφησλ φζσλ έδεζαλ, έθαλαλ ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηθνχο λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ εθδίθεζε έλαληη ησλ κνπζνπικάλσλ. Ζ αζηπλνκία θνβφηαλ λα 

ζπιιάβεη άηνκα ηεο αληίπαιεο ζξεζθείαο γηα λα κελ πξνθαιέζεη θαη δίζηαδε λα 

ζπιιάβεη νκφζξεζθνπο. ε κεγάιεο πφιεηο ν ζηξαηφο ήηαλ απηφο πνπ θαηάζηειιε ηηο 

αλαηαξαρέο, θαζψο εθηεινχζε εληνιέο αλψηεξσλ ακεξφιεπηα. ε κηθξέο πφιεηο θαη 

ρσξηά δελ κπνξνχζε λα πξνζηαηέςεη ηνπο θαηνίθνπο νη νπνίνη θηλδχλεπαλ γηα πξψηε 

θνξά ζηε δσή ηνπο πνπ αλ θαη απνηεινχζαλ κεηνλφηεηεο δνχζαλ εηξεληθά γηα ηφζα 

ρξφληα.  

Ο Wavell απάληεζε ζηε βία κε έλα ζρέδην απνρψξεζεο πνπ έζηεηιε ζην Λνλδίλν 

θη έιεγε πσο αλ ζπλερηδφηαλ ε βία θαη γηλφηαλ αδχλαηε ε δηαθπβέξλεζε απφ ηνπο 
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Βξεηαλνχο, ηφηε απιά ζα έθεπγαλ παξαδίδνληαο πξψηα ηηο λφηηεο ηλδνπηζηηθέο επαξρίεο 

ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, εθθελψλνληαο ηηο Βξεηαλίδεο θαη ηα παηδηά ηνπο θαη 

ζπγθεληξψλνληαο ην ζηξαηφ ζηηο βφξεηεο επαξρίεο πξηλ ηελ ηειηθή αλαρψξεζε. Απηφ ην 

ζρέδην γηα ηνλ Attlee ήηαλ βηαζηηθφ θαη θαθνζρεδηαζκέλν, δείρλνληαο φηη ν Wavell είρε 

γίλεη εηηνπαζήο θη έπξεπε λα αληηθαηαζηαζεί.
18

 

Ο δηάδνρνο ηνπ Wavell ήηαλ ν Louis Mountbatten, πνπ ήηαλ πξψελ 

αξρηζηξάηεγνο ησλ ζπκκάρσλ ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία ππεχζπλνο λα απνθξνχζεη ηνπο 

Ηάπσλεο θαη λα πάξεη πίζσ ηηο πεξηνρέο πνπ είραλ θαηαιάβεη, φπσο έθαλε κε ηε 

Βηξκαλία. Αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ αθνχ πξψηα είρε ελεκεξσζεί πιήξσο απφ ηνπο 

δχν πξνεγνχκελνπο αληηβαζηιείο γηα ηνπο θηλδχλνπο θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφηαλ ε 

Ηλδία. Δπέβαιε θάπνηνπο φξνπο γηα λα δερζεί ηε ζέζε ηνπ αληηβαζηιέα, φπσο ηε κε 

παξέκβαζε ηνπ ππνπξγνχ γηα ην θξάηνο ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ Ηλδία ζην 

έξγν ηνπ θαη ηε δηαθήξπμε ηεο θπβέξλεζεο φηη ε βξεηαληθή θπξηαξρία ζηελ Ηλδία ζα 

ηέιεησλε ησλ Ηνχλην ηνπ 1948, θάλνληάο ηνλ έηζη ηνλ ηειεπηαίν αληηβαζηιέα ηεο Ηλδίαο. 

 

Louis Mountbatten 

 

Ο Mountbatten κε ηελ αλαθνίλσζε φηη νη 

Βξεηαλνί ζα έθεπγαλ κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, 

έθεξε ηελ αιιαγή πνπ ρξεηαδφηαλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηελ Ηλδία. Απηφ ζήκαηλε πσο αλ ην 

Κνγθξέζν θαη ε Λίγθα δελ είραλ έξζεη ζε ζπκθσλία 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, ηφηε ν νη Βξεηαλνί ζα παξέδηδαλ 

ηελ εμνπζία ζηηο ππάξρνπζεο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο. Με 

απηή ηελ θίλεζε αλάγθαζε ηνπο Ηλδνχο λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εμεχξεζε 

θάπνηαο ζπκθσλίαο, θαζψο ν ρξφλνο ζα ηειείσλε θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παθηζηάλ ζα 

ήηαλ αλαπφθεπθηε αλ απνηχγραλαλ νη ζπδεηήζεηο. Όηαλ έθηαζε ζην Γειρί ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1947 βξήθε κηα ελδηάκεζε θπβέξλεζε κε ηνλ Wavell λα πξνζπαζεί λα αλαγθάζεη ην 

Κνγθξέζν θαη ηε Λίγθα λα δνπιέςνπλ καδί, ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ λα πξνζπαζνχλ λα 
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θπξηαξρήζνπλ θαη ηα κέιε ηεο Λίγθαο λα πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ φζα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κπνξνχζαλ. Οη πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαλ απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ Κνγθξέζνπ ηξνπνπνηνχληαλ ή απνξξίπηνληαλ απφ απηνχο ηεο 

Λίγθαο, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα βιάςνπλ ηνπο ππνπξγνχο ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο. 

Ο Vallabhbhai Jhaverbhai Patel πνπ ήηαλ δεχηεξνο ζε δχλακε πίζσ απφ ηνλ 

Nehru αλάκεζα ζηνπο ππνπξγνχο ηνπ Κνγθξέζνπ, θαηάιαβε πσο ε ζπλεξγαζία κε ηε 

Λίγθα κεηά ηελ αλεμαξηεζία ζα ήηαλ αδχλαηε βιέπνληαο ηηο ηαθηηθέο πνπ αθνινχζεζε 

ήδε ζηελ ελδηάκεζε θπβέξλεζε θαη απνθάζηζε λα ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Παθηζηάλ θαη ηελ απεμάξηεζε απφ ηε Λίγθα. Σν Κνγθξέζν απνθάζηζε πσο ζα ήηαλ 

πνιχ κηθξφ ζε έθηαζε ην Παθηζηάλ θαη φηη νη επαξρίεο ηεο Βεγγάιεο θαη ηνπ Παληδάκπ 

ζα δηρνηνκνχληαλ, ψζηε λα θχγνπλ νη κνπζνπικάλνη, αιιά λα κείλεη θαη ην έδαθνο ζηελ 

Ηλδία.
19

 

Vallabhbhai Jhaverbhai Patel 

 

Σν Λνλδίλν φκσο δηέηαμε ηνλ Mountbatten λα 

πξνζπαζήζεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο, πνπ πεξηείρε 

ηε δεκηνπξγία κηα θπβέξλεζεο απνδεθηήο θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. Όηαλ φκσο ν Mountbatten ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1947 θαηάιαβε πσο επί επηά κήλεο νη πξνζπάζεηέο ηνπ 

γηα κηα θνηλή θαη απνδεθηή θπβέξλεζε ήηαλ κάηαηεο, 

άξρηζε λα ζθέθηεηαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Μηα απ’ απηέο 

ήηαλ ε απφθαζή ηνπ λα δεκηνπξγήζεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο πέληε θπξηφηεξνπο εγέηεο 

ηεο Ηλδίαο, νη νπνίνη ήηαλ νη Gandhi, Nehru, Patel, Jinnah θαη Liaquat. Οη Ηλδνί πνπ 

πξνζθιήζεθαλ ζην παιάηη ηνπ αληηβαζηιέα ήηαλ πεξηζζφηεξνη απφ φζνπο είραλ πάεη ζην 

παξειζφλ θη εθεί έδεημε πφζν θαιφο νηθνδεζπφηεο θαη θνηλσληθφο ήηαλ θεξδίδνληαο 

πξίγθηπεο, πνιηηηθνχο θαη επηρεηξεκαηίεο. πλαληνχζε θάζε έλαλ αξρεγφ μερσξηζηά θαη 

αξρηθά ζπδεηνχζε ζε πνιχ ραιαξφ θιίκα γηα ην παξειζφλ θαη ηα φπνηα θνηλά ηνπο 

ελδηαθέξνληα. Όινπο ηνπο γλψξηδε γηα πξψηε θνξά, εθηφο απφ ηνλ Nehru, ηνλ νπνίν είρε 
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ζπλαληήζεη ζην παξειζφλ ζηε ηγθαπνχξε. Με ηνλ Nehru ακέζσο ππήξμε ζπκπάζεηα θαη 

θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεσξνχζε άλζξσπν θιεηδί, θαζψο ήηαλ ν αξρεγφο ηεο ελδηάκεζεο 

θπβέξλεζεο θαη ν επηιεγκέλνο δηάδνρνο γηα ηελ αξρεγία ηνπ Κνγθξέζνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

Gandhi. Ζ ζρέζε πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο ήηαλ πνιχ θαιή θαη δε ρξεηάζηεθε 

θαηξφο γηα λα γίλεη ν Nehru νηθνγελεηαθφο θαιφο θίινο θαη λα ζπλάςεη ζηελή θηιία κε ηε 

Lady Mountbatten. Απηή ε ζρέζε ελφο Βξεηαλνχ εγεκφλα κε έλαλ εγέηε εζληθηζηψλ δελ 

είρε μαλαζπκβεί ζην παξειζφλ θαη βνήζεζε ζην λα μεπεξαζηνχλ πξνβιήκαηα θαη κεηαμχ 

ηνπο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Ηλδία. 

 

Liaquat Ali Khan 

 

ηε ζπλέρεηα ν Mountbatten είδε ηνλ Liaquat Ali 

Khan, πνπ ήηαλ ν λνχκεξν δχν κεηά ηνλ Jinnah ζηε 

Λίγθα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ Gandhi, ηνλ νπνίν θέξδηζε 

θαη πάιη ε Lady. Απηφο είρε ηε ζπλήζεηα λα πεξπαηάεη κε 

ηα ρέξηα ηνπ ζηνπο ψκνπο δχν θνξηηζηψλ καζεηψλ θαη κε 

ηε ζπκπάζεηα, πνπ έλησζε πξνο ηνπο Mountbatten 

πεξπαηνχζε ζηνπο θήπνπο ηνπ παιαηηνχ ηνπο κε ηα ρέξηα 

ζηνπο δηθνχο ηνπο ψκνπο.
20

 Μεηά ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

Jinnah, πνπ αλ θαη ηνπ ήηαλ αληηπαζήο θαη ηνλ ζεσξνχζε σο πεξίπησζε ςπρνπαζή, 

θέξδηζε αζπλήζηζηνπο επαίλνπο απφ απηφλ. ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο ζπδεηνχζαλ ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ην θξάηνο, αζθψληαο έληνλε θξηηηθή ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

Κνγθξέζνπ πνπ δελ ήηαλ πξφζπκνη λα δερζνχλ ηνπο φξνπο ηνπ, θεξδίδνληαο έηζη ηε 

ζπκπάζεηα ηνπ αξρεγνχ ησλ κνπζνπικάλσλ. 

Οη θχξηεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Mountbatten ζα γηλφηαλ κε ηνπο Nehru θαη Patel 

γηα ην Κνγθξέζν θαη ηνλ Jinnah θαη Liaquat γηα ηε Λίγθα, ζεσξψληαο ηνλ Gandhi σο 

πεξηθεξεηαθφ παίθηε πνπ ήηαλ αγαπεηφο ζε φινπο ηνπο Ηλδνχο θαη κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηεξάζηηεο κάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Gandhi είρε θηάζεη πιένλ ζε ζεκείν πνπ 

λα ζεσξεί πσο ε δεκηνπξγία ηνπ Παθηζηάλ ήηαλ αλαπφθεπθηε θαη πξφηεηλε ζηνλ 

αληηβαζηιέα ηνλ Jinnah λα ζρεκαηίζεη ηελ ελδηάκεζε θπβέξλεζε, εγθαηαιείπνληαο έηζη 
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ηελ ειπίδα κηαο ελσκέλεο Ηλδίαο. Αλ θαη γηα ην κφλν πνπ λνηαδφηαλ ήηαλ ε Ηλδία 

ελσκέλε θη φρη δηρνηνκεκέλε, θαηάιαβε πσο ην λα πάεη θφληξα ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

Κνγθξέζνπ ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ Παθηζηάλ θαη λα μεζεθψζεη ηνπο 

ηλδνπηζηέο λα αληηζηαζνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ, ζα νδεγνχζε ζε πεξηζζφηεξα επεηζφδηα 

θαη αλαηαξαρέο. Έηζη αθνζηψζεθε ζηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θάλνληαο επηζθέςεηο θαη 

απνζηνιέο εηξήλεο ζε πεξηνρέο φπνπ ζπλέρηδαλ νη δνινθνλίεο θαη νη αλαηαξαρέο.  

Ο Jinnah πιένλ άιιαμε ζηάζε θη έγηλε πην δεθηηθφο φπσο ν Gandhi ζε ζρέζε κε 

ην πφζν αδηάιιαθηνο ήηαλ ηελ επνρή ηνπ Wavell φηαλ θαη δεηνχζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ Παθηζηάλ αδηαίξεηεο φιεο ηηο επαξρίεο πνπ νη κνπζνπικάλνη ήηαλ πιεηνςεθία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έηζη θαη εθαηνκκπξίσλ ηλδνπηζηψλ. Βιέπνληαο φηη ν Mountbatten 

είρε έλα ρξνλνδηάγξακκα αλαρψξεζεο θαη ήηαλ απηφο πνπ ζα έπαηξλε ηελ ηειηθή 

απφθαζε θαη είρε ηε δηθαηνδνζία λα θιείζεη ηελ ππφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

θπξίαξρνπ Παθηζηάλ κε ηνλ ηξφπν πνπ έθξηλε εθείλνο ζσζηφ, ηνλ παξαθαινχζε λα κελ 

θάλεη ην Παθηζηάλ ηφζν κηθξφ, πνπ ζα ην έηξσγε ν ζθφξνο.
21

 Ο Mountbatten 

πξνζπαζνχζε λα πεξάζεη ην ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο, ηνλίδνληαο φηη κέζα ζε κηα έλσζε 

φιεο ηεο Ηλδίαο νη κνπζνπικαληθέο επαξρίεο ζα κπνξνχζαλ λα νκνζπνλδνπνηεζνχλ θαη 

λα ζπκπεξηιάβνπλε θαη νιφθιεξεο ηηο επαξρίεο ηεο Βεγγάιεο θαη ηνπ Παληδάκπ, πνπ 

ήηαλ πξνο δηρνηφκεζε. Ο Jinnah φκσο αξληφηαλ ππνζηεξίδνληαο πσο αθνχ ην Κνγθξέζν 

είρε δερζεί ηελ ηδέα δεκηνπξγίαο ελφο απηφλνκνπ Παθηζηάλ ζα έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί 

έλα θπξίαξρν θξάηνο θη φρη κηα νκνζπνλδνπνίεζε δεπηέξνπ επηπέδνπ. Ο αληηβαζηιέαο 

ηφληζε φκσο πσο ε επηκνλή ηνπ ζρεηηθά κε έλα θπξίαξρν Παθηζηάλ ζα ζήκαηλε ηε 

δηρνηφκεζε ησλ δχν κεηθηψλ επαξρηψλ ηεο Βεγγάιεο θαη ηνπ Παληδάκπ θαη ηελ 

παξακνλή εθηφο Παθηζηάλ ησλ κε κνπζνπικαληθψλ ηκεκάησλ. 

Ο Jinnah αλ θαη ηνπ άξεζε ε πξφηαζε ηνπ Gandhi λα αλαιάβεη απηφο ηελ 

θπβέξλεζε ηεο ελσκέλεο Ηλδίαο, πίζηεπε πσο ζηε ζπλέρεηα κεηά ηελ αλεμαξηεζία ην 

Κνγθξέζν ζα ηνλ αληηθαζηζηνχζε θαη πσο ε άκπλα δε ζα έπξεπε είλαη αληηθείκελν 

δηαρείξηζεο ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ, θαζψο θάηη ηέηνην ζα ζήκαηλε πσο ζηαδηαθά ζα 

πεξλνχζε ζηα ρέξηα ησλ ηλδνπηζηψλ. Έηζη νη κνπζνπικάλνη έπξεπε λα πξνζηαηεπζνχλ 

δεκηνπξγψληαο δηθφ ηνπο ζηξαηφ ζε δηθφ ηνπο θξάηνο θη ν Liaquat ηνλ Απξίιην ηνπ 1947 
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πξφηεηλε ζηνλ αληηβαζηιέα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ζηξαηνχ, ψζηε λα είλαη έηνηκνο γηα 

δηρνηφκεζε κεηά ηελ αλεμαξηεζία. Γηα ηνπο Βξεηαλνχο φκσο απηφ ήηαλ έθπιεμε, θαζψο 

έλησζαλ πεξήθαλνη γηα ην ζηξαηφ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη κε ηε ζπκκεηνρή αλδξψλ φισο 

ησλ ζξεζθεηψλ ζηα ίδηα ηάγκαηα, ρσξίο πξνβιήκαηα, πξνζηαηεχνληαο ηελ Ηλδία γηα 150 

ρξφληα. Δίραλ έηνηκν ζρέδην αληηθαηάζηαζεο ησλ Βξεηαλψλ αμησκαηηθψλ απφ Ηλδνχο 

έηζη ψζηε λα κελ επεξεαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηξαηνχ θαη πίζηεπαλ πσο ε 

δηρνηφκεζή ηνπ ζα είρε άζρεκεο ζπλέπεηεο. Θα ππήξρε θίλδπλνο κεηά ηε δηάιπζε ηνπ 

ζηξαηνχ νη ζηξαηηψηεο, νη νπνίνη είραλ ζηξαηησηηθή πεηζαξρία θαη δε δεκηνπξγνχζαλ 

πξνβιήκαηα κε απηνχο ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ, λα ζπκκεηάζρνπλ θη απηνί ζηηο ζθαγέο. 

Οη πςειφηεξνη αμησκαηηθνί ήηαλ ηλδνπηζηέο θη έηζη δε γηλφηαλ λα ζηειερσζεί ν ζηξαηφο 

ηνπ Παθηζηάλ άκεζα κε αμησκαηηθνχο, πξάγκα πνπ ζα νδεγνχζε ζε δηαθζνξά εληφο ηνπ 

ζηξαηνχ. Δπίζεο κε ηε δηρνηφκεζε ηνπ ζηξαηνχ ε Ηλδία δε ζα κπνξνχζε λα πξνζηαηεπζεί 

επαξθψο θαη ζα ήηαλ επάισηε πξνο ηνπο νβηεηηθνχο ηνπο νπνίνπο νη Βξεηαλνί είραλ 

ζην κπαιφ ηνπο φηη ζα ζπλέρηδαλ ηελ θνκκνπληζηηθή επέθηαζε θαη ζηε Αζία φπσο 

έθαλαλ θαη ζηελ Δπξψπε. 

Ο αληηβαζηιέαο έλαλ κήλα κεηά ηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ θαηάιαβε πσο ε 

δηρνηφκεζε ήηαλ αλαπφθεπθηε θη έζηεηιε ζην Λνλδίλν ην ζρέδην ηνπ Liaquat γηα ηε 

δηρνηφκεζε θαη ηνπ ζηξαηνχ. Όκσο ην ζρέδην απηφ απνξξίθζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο 

θαη ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο ηεο ελδηάκεζεο θπβέξλεζεο, πνπ πίζηεπαλ πσο θάηη ηέηνην ζα 

πήγαηλε θφληξα ζηηο παξαδφζεηο ηνπο. Μεηά ηελ αληαξζία ηνπ 1857 νη Βξεηαλνί 

αμησκαηηθνί ήξζαλ πην θνληά κε ηνπο Ηλδνχο ζηξαηηψηεο ηνπο, αλαπηχζζνληαο ζηελέο 

ζρέζεηο θαη γηα πνιινχο ε βνήζεηα ησλ Ηλδψλ ζηε Βξεηαλία ζηνπο πνιέκνπο ήηαλ 

ηεξάζηηα θαη νη ζάλαηνί ηνπο γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηελ απηνθξαηνξία εξσηθνί. Απηφο 

ήηαλ έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δελ είραλ εηνηκαζηεί ζρέδηα δηρνηφκεζεο ηνπ ζηξαηνχ. 

Ο Mountbatten ζπλέρηζε λα πηζηεχεη πσο κεηά ηελ απνδνρή απφ φιεο ηηο πιεπξέο 

ηεο δηρνηφκεζεο ν Jinnah ζα κπνξνχζε λα ζπκθσλήζεη ζε έλα αλψηαην ακπληηθφ 

ζπκβνχιην πνπ ζα ήιεγρε φιν ηνλ ηλδηθφ ζηξαηφ θαη ζα απνηεινχληαλ θαη απφ ηα δχν 

θξάηε. Σν πξψην ηνπ πξνζρέδην γηα αλεμαξηεζία έγηλε δεθηφ απφ ην Λνλδίλν, αιιά φηαλ 

ην έδεημε εκπηζηεπηηθά ζην Nehru απηφο αληέδξαζε βίαηα, πξάγκα πνπ εμέπιεμε ηνλ 

αληηβαζηιηά, θαζψο πίζηεπε πσο ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ βαζηζκέλν ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

είρε κε ηνλ ίδην ηνλ Nehru θαη ηνλ Patel. Ο Nehru ηνλ πξνεηδνπνίεζε πσο ην Κνγθξέζν 
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ζα ην απέξξηπηε θη απηφ ζα έθεξλε ηαξαρέο ζηελ εηξεληθή απφζπξζε ηεο Βξεηαλίαο απφ 

ηελ Ηλδία. 

Απηφ πνπ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ήηαλ κηα δηάηαμε, ε νπνία έιεγε πσο θάζε 

επαξρία πνπ είρε επηιέμεη λα δηαρσξηζηεί ζα κπνξνχζε λα απνιακβάλεη πιήξε 

δηθαηψκαηα απηνδηάζεζεο. Οη Βξεηαλνί φκσο ζθέθηνληαλ ηελ απηνδηάζεζε ήδε απφ ην 

1942 φηαλ θαη νη επαξρίεο έδεημαλ φηη ζέινπλ λα απνζρηζηνχλ, επνκέλσο απηή ε δηάηαμε 

δε ζεσξήζεθε φηη κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. Ο Nehru φκσο ηνπ ηφληζε πσο 

έηζη ζα δηλφηαλ εμαξρήο ην δηθαίσκα ζηηο επαξρίεο λα αηζζάλνληαη θπξίαξρεο θαη ε 

θεληξηθή εμνπζία, ε νπνία πξνβιεπφηαλ σο επφκελν βήκα, δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

εθηθηή, αθνχ νη επαξρίεο δε ζα παξαρσξνχζαλ απηφ ηνπο ην δηθαίσκα. Θα νδεγνχληαλ 

έηζη ζε βία θαη εκθχιην κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη απηή ε 

βαιθαληνπνίεζε ζα νδεγνχζε ζε ράνο.  

Μηα απφ ηηο πηζαλέο εμεγήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ είλαη πσο ίζσο ν 

αληηβαζηιέαο θαη ν ζχκβνπιφο ηνπ λα  έθαλαλ απηφ ην ιάζνο απφ έιιεηςε δηαχγεηαο 

εμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζρεδίσλ, ηα νπνία αλέξρνληαλ ζε ρηιηάδεο. Μηα 

άιιε εμήγεζε είλαη φηη νη εκπιεθφκελνη Βξεηαλνί θαη Ηλδνί δελ είραλ ζπλεηδεηνπνηήζεη 

πνχ φδεπαλ. Ο Attlee ζηε ζπλέρεηα ην πήγε έλα βήκα παξαπέξα ιέγνληαο πσο φινη έρνπλ 

ην δηθαίσκα ζε απηνδηάζεζε θαη ν Jinnah δελ άθεζε νχηε ζπιιαβή απ’ έμσ αξπάδνληαο 

θάζε επθαηξία. Έηζη φιε απηή ε ζπκθσλία πνπ ρξεηάζηεθε αξθεηνχο κήλεο λα γίλεη κε 

επψδπλεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πνιινχο ζαλάηνπο, ψζηε λα βξεζεί ζπλαίλεζε ζε πςειφ 

επίπεδν, δε ζα κπνξνχζε λα μαλαλνίμεη γηα δηνξζψζεηο. Όινη πίζηεπαλ πσο νη επαξρίεο 

ζα δηάιεγαλ είηε ηελ Ηλδία, είηε ην Παθηζηάλ θαη θαλείο δελ είρε ζθεθηεί πσο ίζσο 

θάπνηα φπσο ε Βεγγάιε ζα επέιεγε ηελ θπξίαξρε αλεμαξηεζία ηεο.
22

 

Σν ζρέδην απηφ απνηέιεζε έλα ηξαγηθφ ιάζνο γηα ηνπο Βξεηαλνχο θαη βαξχ 

πιήγκα γηα ηνλ αληηβαζηιέα. Ο Attlee ηνλ αλαθάιεζε γηα ιίγν ζην Λνλδίλν γηα λα ηνλ 

ζπκβνπιεπηεί θαη λα ζρεδηάζνπλ έλα λέν πιάλν δξάζεο. Έλα απφ ηα θχξηα αληηθείκελά 

ηνπ έγηλε πιένλ ε πξνζπάζεηα λα πείζεη ηηο επαξρίεο λα παξακείλνπλ ζηελ Κνηλνπνιηηεία 

κε ηνπο θαιχηεξνπο φξνπο, αιιά γλψξηδε πσο ην λα πίεδε ην Κνγθξέζν λα δερηεί θάηη 

ηέηνην, ζα δεκηνπξγνχζε ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη ζα θαηλφηαλ σο έλαο λένο 
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ηξφπνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απηνθξαηνξίαο ζηελ Ηλδία. Ωο δεηλφο φκσο δηπισκάηεο ν 

Mountbatten πξνζπάζεζε λα θάλεη ηηο επαξρίεο λα κείλνπλ απφ κφλεο ηνπο ζηελ 

Κνηλνπνιηηεία, ηνλίδνληαο ηα νθέιε ηνπο απφ απηή ηε ζπκκαρία, φπσο ε πξφζβαζε ζηε 

ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο πξνκήζεηεο. 

Υξεζηκνπνίεζε κηα δήισζε ηνπ Jinnah πνπ έιεγε φηη ήζειε ην Παθηζηάλ λα είλαη 

κέινο ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη πξνεηδνπνίεζε ην Κνγθξέζν φηη έηζη ην Παθηζηάλ ζα είρε 

ζηξαηησηηθφ πιενλέθηεκα. Σν Κνγθξέζν αλεζχρεζε θαη πξφηεηλε έλα ελαιιαθηηθφ 

πιάλν πνπ έιεγε φηη ε ππάξρνπζα θπβέξλεζε ζηελ Ηλδία ζα έπξεπε λα ιάβεη ακέζσο ηελ 

επηθπξηαξρία κε θάπνηεο ηειηθέο ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή δηαίξεζε θαη ηελ  

κειινληηθή απνρψξεζε απφ ηελ Κνηλνπνιηηεία, θάλνληαο έηζη ηελ θπβέξλεζε πνπ 

ήιεγρε ην Κνγθξέζν ηνλ πξψην θπξίαξρν κηαο αλεμάξηεηεο Ηλδίαο. Ο αληηβαζηιέαο αθνχ 

έθαλε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ κνπζνπικάλσλ 

ην έδσζε πξνο ςήθηζε ζην Cabinet, θάλνληάο ην έηζη ηε βάζε γηα κηα ηειηθή ζπκθσλία. 

Ο ζπληαγκαηηθφο ζχκβνπινο ηνπ Mountbatten, ν Menon, ν κφλνο Ηλδφο ζε 

αλψηεξε ζέζε ζην πξνζσπηθφ ηνπ αληηβαζηιηά, φληαο ππέξ ηεο παξακνλήο ηεο Ηλδίαο 

ζηελ Κνηλνπνιηηεία δνχιεςε καδί κε ηνλ Patel κε ηνλ νπνίν είρε ζηελέο ζρέζεηο, έλα 

ζρέδην πνπ ζα εμππεξεηνχζε φιεο ηηο πιεπξέο. Ο Nehru είρε δηαθεξχμεη πσο ε Ηλδία δε 

ζα παξέκελε ζηελ Κνηλνπνιηηεία ζε θακηά πεξίπησζε θαη φπνηνο ηελ ππνζηήξηδε ζα 

απνκαθξπλφηαλ. Σν ζρέδην ηνπ Patel θαη ηνπ Menon έιεγε πσο αλ ε Βξεηαλία παξέδηδε 

ηελ εμνπζία ακέζσο, αλαθεξχζζνληαο ηελ ππάξρνπζα ηλδηθή θπβέξλεζε ζε θαζεζηψο 

επηθπξηαξρίαο εληφο ηεο Κνηλνπνιηηείαο, ηφηε ην Κνγθξέζν ζα έθαλε φ, ηη κπνξνχζε γηα 

λα δηαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηεο Ηλδίαο ζηελ Κνηλνπνιηηεία. 

Μεηά ηελ απφξξηςε ηνπ ηειεπηαίνπ ζρεδίνπ ηνπ Mountbatten απφ ηνλ Nehru, 

απηφ ήηαλ έλα ζρέδην πνπ αλ θαη ζπληάρζεθε εληφο νιίγσλ σξψλ, ήηαλ εθηθηφ. Ο 

αληηβαζηιέαο πήξε γξήγνξα ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Κνγθξέζνπ θαη ηεο Λίγθαο θαη ην 

παξνπζίαζε ζην Λνλδίλν φπνπ εληφο εκεξψλ έγηλε ε βξεηαληθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ Ηλδία αλαθνίλσζε πσο ε εκεξνκελία αλεμαξηεζίαο άιιαμε θαη πήγε 

δχν κήλεο αξγφηεξα ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1948 θαη πσο ε βάζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

ζρεδίσλ δελ ήηαλ πιένλ ε αλεμαξηεζία, αιιά ν δηαρσξηζκφο ηεο βξεηαληθήο Ηλδίαο ζε 

δχν κέξε θαη ε παξάδνζή ηνπο. Έηζη νη αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

βηαζηηθά άξρηζαλ λα θαλνλίδνπλ ηε δηαίξεζε ηνπ ζηξαηνχ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη 
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ησλ κεγάισλ επαξρηψλ ηεο Βεγγάιεο θαη ηνπ Παληδάκπ. Ζ Βεγγάιε ήηαλ πνιηηηζκηθά 

ελσκέλε κε ηνπο ηλδνπηζηέο θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο λα έρνπλ δηθή ηνπο γιψζζα θαη 

γξαθή δηαθέξνληαο απφ ηνπο ππφινηπνπο Ηλδνχο. Κπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ κεηαμχ ησλ 

δπν θνηλνηήησλ δηνηθνχζαλ απφ ην 1919 θαη νη πεξηζζφηεξεο αληηβξεηαληθέο αλαηαξαρέο 

είραλ μεζπάζεη εθεί. ην ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηελ πξνζρψξεζε ζηελ Ηλδία ή ην Παθηζηάλ 

ή δηαίξεζε ςήθηζαλ ηε δηαίξεζε. Σν Παληδάκπ δελ ήηαλ πνηέ ελσκέλν κε ηνπο 

Βξεηαλνχο λα θηηάρλνπλ εθεί ηα θαιχηεξα αξδεπηηθά ζπζηήκαηα, απμάλνληαο ηελ 

παξαγσγή δεκεηξηαθψλ θαη θάλνληαο ηνπο ηλδνπηζηέο θαη ηνπο κνπζνπικάλνπο λα 

δνπιεχνπλ καδί επεηδή πινχηηδαλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ απνηεινχληαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

κνπζνπικάλνπο αιιά ππήξραλ ηλδνπηζηέο θαη ίρ. Οη αλαηαξαρέο πνπ είραλ μεζπάζεη 

ζηελ Καιθνχηα πέξαζαλ θαη εθεί κε ηνπο ίρ λα παίξλνπλ κέξνο θη απηνί. 

Δίραλ ζρεκαηίζεη κηθξέο κεηνλφηεηεο θαη δνχζαλ ζε πεξηνρέο κνπζνπικαληθέο, 

φπνπ βξέζεθαλ λα δνινθνλνχληαη ή λα δηψθνληαη απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο. Οη 

ζθνησκνί εληάζεθαλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζρεδίνπ δηρνηφκεζεο απφ ηνλ 

αληηβαζηιέα θαη ρξεηάζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο πλνξηαθήο Γχλακεο ηνπ Παληδάκπ ηελ 

1
ε
 Απγνχζηνπ κε Βξεηαλφ δηνηθεηή θαη δχν ππνδηνηθεηέο, έλαλ Ηλδφ θαη έλαλ κειινληηθφ 

Παθηζηαλφ. Ζ δχλακε κεγάισζε πνιχ γξήγνξα, αξηζκψληαο 50,000 άληξεο θαη 

απνηειψληαο ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε δχλακεο ζε έλα ζεκείν ζε πεξίνδν εηξήλεο.
23

 

Γελ έθηαλε φκσο λα ζηακαηήζεη ηνπο ζθνησκνχο θαη ηηο ιεειαζίεο, πνπ γίλνληαλ γηα ηελ 

επηθξάηεζε ηεο κίαο θνηλφηεηαο έλαληη ηεο άιιεο, αλ θαη φπνην απνηέιεζκα δε ζα είρε 

ζεκαζία, αθνχ ζα επεξρφηαλ ε δηαίξεζε ζε ιίγεο κέξεο. Οη κνπζνπικάλνη ήζειαλ φκσο 

ηηο πεξηνρέο ησλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ ίρ θαη ηλδνπηζηψλ θαη ηνπο εθδίσθαλ θαη απηνί 

κε ηε ζεηξά ηνπο θπλεγνχζαλ ηνπο κνπζνπικάλνπο απφ πεξηνρέο πνπ ζα πξνζρσξνχζαλ 

ζηελ Ηλδία. Ο Βξεηαλφο θπβεξλήηεο ηνπ Παληδάκπ θαηεγφξεζε ηνπο Patel θαη Liaquat 

φηη ελζάξξπλαλ ηηο αλαηαξαρέο. 

Σν έξγν ηεο ράξαμεο ησλ ζπλφξσλ, κε ηελ θαηαλνκή ησλ πνηακψλ, ησλ γξακκψλ 

ειεθηξνδφηεζεο, άξδεπζεο, ζηδεξνδξφκσλ, ρσξηψλ θαη πφιεσλ αλαηέζεθε ζηνλ Cyril 

Radcliffe πνπ έπξεπε λα δηαζθαιίζεη ηελ εγγχηεηα ησλ κνπζνπικαληθψλ θαη 

ηλδνπηζηηθψλ πεξηνρψλ κεηαμχ ηνπο. Γελ είρε επηζθεθζεί πνηέ ηελ Ηλδία, είρε πιήξε 
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άγλνηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη δελ ηνλ βνεζνχζε ν Mountbatten γηα λα κε θαλεί φηη ηνλ 

επεξεάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Έβαιε ρηιηάδεο Βξεηαλνχο ππαιιήινπο λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηηο πεξηνρέο, ελψ απηφο έκελε ζηελ έπαπιή ηνπ φπνπ εξρφηαλ αλαθνξέο 

απφ ηνπο επηηξφπνπο πνπ είρε ζηελ Καιθνχηα θαη ηε Lahore. Αθνχ νη αληίπαιεο πιεπξέο 

δηαθσλνχζαλ ζπλερψο πήξε κφλνο ηνπ ηηο ηειηθέο απνθάζεηο θαηαλνκήο ησλ πεξηνρψλ 

κειεηψληαο κφλνο ηνπ ζην Γειρί πνιινχο ράξηεο θαη ηηο αμηψζεηο ησλ θαηνίθσλ. 

Πξνζπαζψληαο λα απνθαζίζεη γηα ην πνχ ζα πάεη ε Καιθνχηα είδε πσο λαη κελ ε 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ηλδνπηζηέο αιιά ε κφλε πεγή εζφδσλ ηεο αλαηνιηθήο 

Βεγγάιεο ήηαλ ην χθαζκα jute, ηνπ νπνίνπ ε επεμεξγαζία κπνξνχζε λα γίλεη κφλν απφ 

κχινπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Καιθνχηα. Αλ θαη νη κνπζνπικάλνη ηφληδαλ πσο ρσξίο 

ηνπο κχινπο ε πεξηνρή ζα ήηαλ άρξεζηε, ε Καιθνχηα πήγε ζηελ Ηλδία. Αλαηνιηθά ηεο 

Βεγγάιεο ππήξραλ εθηάζεηο ιφθσλ πνπ είραλ ιίγνπο κνπζνπικάλνπο, αιιά ήηαλ εχθνια 

πξνζβάζηκεο απφ ηηο πεξηνρέο ησλ κνπζνπικάλσλ. Οη λνκάδεο πνπ δνχζαλ εθεί 

αλεζπρνχζαλ κήπσο θαηαιήμνπλ ζην Παθηζηάλ θαη ελεκέξσζαλ ηνλ Patel, ν νπνίνο κε 

ηε ζεηξά ηνπ κεηέθεξε ζηνλ αληηβαζηιέα φηη πεξίκελαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Όκσο δελ 

επεξέαζε ηνλ Radcliffe θαη νη ιφθνη θαηέιεμαλ ζην Παθηζηάλ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Παληδάκπ νη επηπηψζεηο ηεο δηρνηφκεζεο ζα ήηαλ πην 

άζρεκεο. Ο Radcliffe ζπκβνπιεχζεθε ηνπο αξρεγνχο ηεο Λίγθαο θαη ηνπ Κνγθξέζνπ θαη 

απνθάζηζαλ πσο ε δηαλνκή ζα έπξεπε λα έρεη ηειεηψζεη ζηηο 15 Απγνχζηνπ. Σα 

απνηειέζκαηα κπνξεί λα ήηαλ άζρεκα γηα κεξηθνχο αιιά ζα ήηαλ δίθαηα. Ο Mountbatten 

δελ ήζειε λα αλαθνηλσζνχλ ηα απνηειέζκαηα πξηλ ηελ εκέξα αλεμαξηεζίαο γηαηί ζα 

ραινχζαλ ηε γηνξηή ησλ Ηλδψλ γηα ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Βξεηαλνχο. Ο Radcliffe 

ηνπ ηα παξέδσζε, αιιά ηα θξάηεζε θξπθά απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ λέσλ θξαηψλ σο ηηο 

16 θαη απφ ην θνηλφ σο ηηο 17 Απγνχζηνπ. Οη Παθηζηαλνί κφιηο έκαζαλ ηα απνηειέζκαηα 

παξαπνλέζεθαλ έληνλα πσο ν Radcliffe δελ ήηαλ ακεξφιεπηνο, πιεγψλνληαο εθνχζηα ην 

Παθηζηάλ δίλνληαο ηελ πεξηνρή Gurdaspur ζηελ Ηλδία, ε νπνία ζα κπνξνχζε απφ εθεί λα 

θηηάμεη εχθνια δξφκν γηα ην δπζπξφζηην Kashmir. 

Ο δηαρσξηζκφο ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ήηαλ πην εχθνινο απφ 

απηφλ ησλ επαξρηψλ. Ο ζηξαηφο δελ πίζηεπε ζηε δηαίξεζή ηνπ, αιιά αλαγθάζηεθε λα 

επηιέμεη πιεπξά κε ηνπο ηλδνπηζηέο θαη ηνπο ίρ λα αηζζάλνληαη αλεπηζχκεηνη απφ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο θαη λα δειψλνπλ λα πάλε ζηελ Ηλδία καδί κε θάπνηνπο κνπζνπικάλνπο 
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πνπ είραλ νηθνγέλεηεο θαη πεξηνπζίεο ζε ηλδηθφ έδαθνο. ηνλ απνραηξεηηζκφ ηνπο νη 

ζηξαηηψηεο γεινχζαλ κε ηελ ηδέα φηη πιένλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ερζξνί θαη λα 

πνιεκήζνπλ κεηαμχ ηνπο. Σα ηάγκαηα ηλδνπηζηψλ θαη ίρ θεχγνληαο απφ ηηο πεξηνρέο 

πνπ ήηαλ πιένλ Παθηζηάλ ζπλάληεζαλ επηζέζεηο ζηελ πνξεία απφ λνκάδεο πνπ ήηαλ 

εμαγξησκέλνη απφ ηηο ζθαγέο ησλ κνπζνπικάλσλ θαη κεξηθνί ζθνηψζεθαλ, ελψ νη 

κνπζνπικάλνη ζηάιζεθαλ κε ηξέλν ζην Παθηζηάλ. Σα εξγνζηάζηα θαη ηα θαηαζηήκαηα 

εμνπιηζκψλ βξίζθνληαλ ζηελ Ηλδία θαη ην Παθηζηάλ είρε έηζη ειάρηζην εμνπιηζκφ ηνλ 

νπνίν πήξαλ καδί ηνπο νη ζηξαηηψηεο θαη θαζφινπ εξγνζηάζηα. Σν ίδην έγηλε θαη ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ζρεδφλ φιν ην ιεηηνπξγηθφ πιηθφ ηνπο λα κέλεη ζηελ Ηλδία. Ζ 

Ηλδία βξέζεθε λα έρεη ζην Γειρί κηα θπβέξλεζε έηνηκε απφ θηίξηα, πιηθφ θαη 

ππαιιήινπο ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη άκεζα, ελψ ην Παθηζηάλ ζην Karachi δελ είρε θακηά 

ππνδνκή γηα λα ζηεξίμεη ηε δηαθπβέξλεζε παξά κφλν θάπνηνπο αλψηεξνπο δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο.  

Έλαο θίλδπλνο πνπ απεηινχζε ηελ νκαιή κεηάβαζε ηεο δχλακεο απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο ζηα λέα θξάηε ήηαλ νη πξίγθηπεο. Ο Mountbatten δελ είρε αζρνιεζεί καδί 

ηνπο κέρξη ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηρνηφκεζεο θαη παξαπνλέζεθε πσο θαλείο δελ ηνλ 

ελεκέξσζε πσο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ πξφβιεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

αλέιζεη ζε ρεηξφηεξν απφ απηφ ηεο βξεηαληθήο Ηλδίαο. Ζ πνιηηηθή απεηιή απηήο ηεο 

νκάδαο ησλ πξηγθίπσλ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη κεγάιεο αλαηαξάμεηο θαη ε πξψηε 

θίλεζε ηνπ αληηβαζηιέα λα πξνζθέξεη ζηνπο πξίγθηπεο ηελ θπξηαξρία πάλσ ζηηο πεξηνρέο 

ηνπο. Σν 1/3 ηεο έθηαζεο ηεο ππνεπείξνπ ζα κεηαθεξφηαλ ζε απηνχο, πηζηεχνληαο πσο 

ζα δηάιεγαλ λα πξνζρσξήζνπλ ζηα λέα θξάηε, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη πξίγθηπεο δελ 

είραλ πιένλ ηα κέζα λα αζθήζνπλ ηελ θπξηαξρία θαη ε επηινγή κηαο ζπκθσλίαο κε ην 

Παθηζηάλ θαη ηελ Ηλδία ζα ήηαλ ιχζε. 

Σν πξφβιεκα απηφ ρεηξνηέξεςε απφ ηελ παξνπζία ηνπ Corfield πνπ ήηαλ 

επηθεθαιήο ηεο πνιηηηθήο ππεξεζίαο θαη ππεχζπλνο γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ δελ ήηαλ 

κέιε ηεο βξεηαληθήο θπβέξλεζεο ζηελ Ηλδία θαη ζπκβνχιεπαλ ηνπο πξίγθηπεο. Ήηαλ 

δειαδή ν θξίθνο κεηαμχ πξίγθηπα θαη απηνθξαηνξίαο θαη ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηνπ 

θαζεζηψηνο πνπ απνιάκβαλαλ, δειαδή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο κε παξάιιειε 

παξαρψξεζε ηεο άκπλαο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζηελ απηνθξαηνξία πνπ 

απνηεινχζε ηνλ πξνζηάηε θαη ζχκκαρφ ηνπο. Ζ πνιηηηθή ππεξεζία ηνπο έπεηζε λα 
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δηαηεξήζνπλ βξεηαληθή θξνπξά ζηηο πεξηνρέο ηνπο, φπσο θαη λα έρνπλ ζηδεξφδξνκν, 

ηειέγξαθν θη άιιεο ππνδνκέο πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ην ζχλνιν. Σφληδε φκσο πσο 

επεηδή νη πξίγθηπεο είραλ δψζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο γηα πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

ζηε Βξεηαλία δε ζα έπξεπε λα ηνπο πξνδψζνπλ κεηαθέξνληάο ηελ θαη ζηα λέα θξάηε 

ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. 

Ο Corfield ζεψξεζε ζσζηφ λα βνεζήζεη ηνπο πξίγθηπεο λα βξεζνχλ ζε φζν ην 

δπλαηφλ ηζρπξφηεξε ζέζε γηα λα ηχρνπλ θαιχηεξσλ φξσλ. Όια εμαξηηφληαλ απφ ην πφηε 

ζα γηλφηαλ ε κεηάβαζε θαη ν Corfield πίζηεπε πσο νη πξίγθηπεο ζα έπξεπε λα 

ππνγξάςνπλ κεηά ηελ αλεμαξηεζία. Ο Mountbatten επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Nehru 

ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν βαιθαληνπνίεζεο ηεο πεξηνρήο αλέιαβε λα πείζεη ηνπο πξίγθηπεο 

λα ππνγξάςνπλ λσξίηεξα.
24

 

Ο Nehru απείιεζε ηνπο πξίγθηπεο φηη αλ δελ ζπλεξγάδνληαλ ζα μεζήθσλε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Κνγθξέζνπ ηνπο αλζξψπνπο ηνπο ελαληίνλ ηνπο. Ο αληηβαζηιέαο ηνλ 

επέπιεμε γηαηί ζεσξνχζε πσο δε ήηαλ ηξφπνο απηφο λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία ηνπο, 

ελψ κεξηθνί απφ απηνχο ηνπο πξίγθηπεο είραλ ην ζηξαηφ θαη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμνπλ 

ηνλ μεζεθσκφ. Ο Menon κε ηνλ Patel έθηηαμαλ έλα ζρέδην ζχκθσλα κε ην νπνίν νη 

πξίγθηπεο ζα θαινχληαλ λα παξαρσξήζνπλ ηελ άκπλα, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο ηνπο ζηελ Ηλδία ή ην Παθηζηάλ, θξαηψληαο ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

ηελ νηθνλνκία ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο. Απηή ήηαλ ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηνλ Patel λα 

πείζεη ην Κνγθξέζνπ λα ζπκθσλήζεη γηα λα ηειεηψλεη ην ζέκα πξηλ ηηο 15 Απγνχζηνπ. Οη 

βαζηιηθέο πεξηνρέο ζεσξνχληαλ απφ πνιινχο ζην Κνγθξέζν σο δηεθζαξκέλεο θαη 

επηξξεπείο ζε επαλαζηάζεηο θαη ν Corfield σο ν πξνζηάηεο ηνπο. Απηφο άξρηζε λα θαίεη 

ηα έγγξαθά ηνπο θαη φηαλ ηνπ δεηήζεθαλ εμεγήζεηο απφ ηνλ Mountbatten είπε πσο 

πεξηείραλ κφλν κπζηηθέο αλαθνξέο θαη ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο θαη δελ ήηαλ πξνο 

παξάδνζε ζηα λέα θξάηε, ηα νπνία κπνξεί λα ηα θνηλνπνηνχζαλ ή λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε εθβηαζκνχο.  

Ο Patel δήηεζε λα δηαιπζεί ην παξάξηεκα ηνπ Corfield θη έηζη έγηλε κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο γηα ηηο πνιηηείεο ηεο Ηλδίαο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ν Patel σο 

ππνπξγφο, ν Menon σο επηθεθαιήο αμησκαηνχρνο θαη ν Mountbatten σο επηθεθαιήο 
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δηπισκάηεο. Σν Κνγθξέζν ζπκθψλεζε ζην ζρέδην ηνπ Menon κφλν αλ εμαζθάιηδε ηελ 

εθνχζηα πξνζρψξεζε ησλ 565 πξηγθηπηθψλ πεξηνρψλ κε ηνλ  Mountbatten λα πξνζπαζεί 

λα εμαζθαιίζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο 560. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηνρέο ζα 

πεξηέρνληαλ ζηε λέα Ηλδία, αιιά νη 14 ζπλφξεπαλ κε ην Παθηζηάλ θαη εθεί αζθνχζαλ 

πίεζε ν Jinnah κε ηνλ Liaquat γηα λα ηηο πείζνπλ λα πξνζρσξήζνπλ ζην δηθφ ηνπο 

θξάηνο, ιέγνληαο πσο ε θπξηαξρία ζα έπξεπε λα ήηαλ ν απψηεξνο ζθνπφο φισλ. Ο 

Nizam σο ν άξρνληαο ηνπ κεγαιχηεξνπ πξηγθηπηθνχ θξαηηδίνπ είρε ζθεθηεί θαη ν ίδηνο 

ηελ απηνλνκία ηνπ θαζψο ήηαλ κνπζνπικάλνο κε πιεζπζκφ πνπ απνηεινχληαλ θπξίσο 

απφ ηλδνπηζηέο. Οη ζχκβνπινη πνπ είρε ήηαλ Βξεηαλνί, νη νπνίνη είραλ ζπλεξγαζηεί ζην 

παξειζφλ ηφζν κε ηνλ βαζηιηά φζν θαη κε ηνλ Churchill αιιά θαη κε ηνλ ίδην ηνλ 

Mountbatten. Μαδί δεκηνχξγεζαλ έλα ζρέδην πνπ ην παξνπζίαζαλ ζην Λνλδίλν, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα δηαηεξνχληαλ ε δπλαηφηεηα ζηελψλ ζρέζεσλ κε ηε Βξεηαλία ή 

αθφκε θαη επηθπξηαξρίαο αθνχ δε ζα δηάιεγαλ λα πξνζρσξήζνπλ ζε θαλέλα απφ ηα δχν 

λέα θξάηε. Ζ Βξεηαλία απάληεζε πσο δε ζα αξληφηαλ άκεζεο ζρέζεηο κε νπνηαδήπνηε 

πνιηηεία πνπ ζα δηάιεγε ηελ απηνλνκία θη απηφ ζα δεκηνπξγνχζε ζε πεξίπησζε 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπ πξφβιεκα ζηελ εμαζθάιηζε ησλ 560 απφ ηνλ Mountbatten.  

Όκσο ν Mountbatten απεπζχλζεθε ζην Chamber of Princes θαη ηνπο είπε πσο ην 

ζρέδηφ ηνπ γηα δηαηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο ηνπο θπξηαξρίαο θαη ηελ παξαρψξεζε ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνπο ζην λέν θξάηνο ζα ίζρπε φπσο ήηαλ κφλν αλ ζπκθσλνχζαλ κέρξη ηηο 15 

Απγνχζηνπ, θαζψο κεηά ε λέα ηλδηθή θπβέξλεζε ζα άιιαδε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο 

θαη δε ζα ηνπο ηθαλνπνηνχζε νχηε νηθνλνκηθά, νχηε θπξηαξρηθά. Αξρηθά άξρηζε λα πηέδεη 

ηνπο πξίγθηπεο ησλ κηθξφηεξσλ πεξηνρψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηνί ζα πξνζπαζνχζαλ λα 

πείζνπλ ηνπο πξίγθηπεο ησλ κεγαιχηεξσλ πεξηνρψλ, ιέγνληαο πσο ζα έπξεπε λα δερηνχλ 

ηε ζπκθσλία φζν ζα ήηαλ δηαζέζηκε, θαζψο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Βξεηαλψλ ζα ήηαλ 

κφλνη απέλαληη ζην Κνγθξέζν. Ο Jinnah θαηεγφξεζε ηνλ Mountbatten πσο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εθβίαδε ηνπο πξίγθηπεο λα ζπκθσλήζνπλ, ελψ ν Corfield ζεσξνχζε πσο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν εμαπαηνχληαλ νη πξίγθηπεο, ψζηε λα πξάμνπλ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπο. 

Πιένλ ζηε Βξεηαλία ε ζηάζε ηνπ Churchill άιιαμε θαη είρε πεηζηεί φηη ε Ηλδία ζα 

γηλφηαλ αλεμάξηεηε αλ θη απηφ ήηαλ ελάληηα ζηελ επηζπκία ηνπ πνπ ήηαλ λα παξακείλεη 

Βξεηαληθή. Σν 1935 φηαλ ήηαλ θαηά κηαο πξννπηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Ηλδίαο είρε 

νδεγήζεη ηνπο πξίγθηπεο λα αληηζηαζνχλ ζηελ Πξάμε ηνπ 1935. Οη πξίγθηπεο έηζη είραλ 
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πιένλ ράζεη έλαλ ζχκκαρν πνπ ζα είραλ ζηελ άξλεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Mountbatten. Ο 

αληηβαζηιέαο ηνπο ζπκπεξηθέξζεθε ζαλ πνιχηηκνπο ζπκκάρνπο θαζψο πνιινί απφ 

απηνχο δηαηεξνχζαλ ζηξαηφ θαη ηνπο έπεηζε φινπο εθηφο απφ ηξείο λα ζπκθσλήζνπλ 

πξηλ ηηο 15 Απγνχζηνπ. Μαδί κε ηνλ Patel θαη ηνλ Menon ηφληδαλ πσο ε πξνζρψξεζή 

ηνπο ζηελ Ηλδία ζα ελδπλάκσλε ηελ δεμηά πηέξπγα ηνπ θνγθξέζνπ θη έηζη ζα 

ζρεκαηηδφηαλ κηα θπβέξλεζε πην θνληά ζηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. 

Αξρηθά ν Mountbatten φηαλ έγηλε θαλεξφ πσο ε δηρνηφκεζε ήηαλ αλαπφθεπθηε 

πίζηεπε πσο ε Ηλδία ζα εγθαηέιεηπε ηελ Κνηλνπνιηηεία κφιηο γηλφηαλ αλεμάξηεηε. Αιιά 

κε ην δεχηεξν ζρέδην πνπ ζπλέηαμαλ γηα ηε δηρνηφκεζε εμαζθαιίδνληαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

επηθπξηαξρίαο ακέζσο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο Ηλδίαο θαη ηνπ Παθηζηάλ θαη ε 

παξακνλή ηνπο ζηελ Κνηλνπνιηηεία έζησ γηα κηα ζχληνκε πεξίνδν. Καηά ησλ 

δηαρσξηζκφ φκσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δπν λέσλ θξαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κέρξη λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά νη ππεξεζίεο ηνπο ζα μεζπνχζαλ δηακάρεο θη έξηδεο. 

Έηζη ν Nehru πξφηεηλε ηα δχν λέα θξάηε λα έρνπλ γηα αξρή έλαλ θνηλφ Γεληθφ 

Κπβεξλήηε πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζα θαηεχλαδε ηηο 

δηαθσλίεο. Πξφηεηλε ηνλ Mountbatten αθνχ είρε ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη 

ακεξνιεςία λα δηνηθήζεη ηα θξάηε κε ηξφπν πνπ ζα ειαρηζηνπνηνχληαλ νη ηξηβέο κεηαμχ 

ηνπο.  

Αθνχ πιένλ ν Mountbatten έπαςε λα έρεη ηνλ ηίηιν θαη ηελ εμνπζία ηνπ 

αληηβαζηιέα, ην Λνλδίλν ελέθξηλε απηή ηελ ηδέα θαη εθείλνο αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ κε 

ελζνπζηαζκφ. Γελ άξγεζε φκσο λα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ Jinnah ν νπνίνο ήζειε λα είλαη ν 

ίδηνο ν πξψηνο Κπβεξλήηεο ηξαηεγφο ηνπ Παθηζηάλ θη φρη απιά ν πξσζππνπξγφο πνπ 

ηνπ πξφηεηλε.  Tνλ πίεδε λα δερζεί θαη πξνζπαζνχζε λα ηνλ πείζεη πσο ε ζέζε ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ήηαλ απηή πνπ ζα είρε ηελ πξαγκαηηθή δχλακε ζην λέν θξάηνο αιιά ν 

Jinnah ελαληηψλνληαλ ζζελαξά. Απηφ γηλφηαλ επεηδή ήμεξε πσο πέζαηλε απφ θπκαηίσζε 

θαη ήζειε λα εμαζθαιίζεη ζηνλ Liaquat ηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ ηεο θπβέξλεζεο θαζψο 

πίζηεπε φηη ην Παθηζηάλ ηνλ ρξεηαδφηαλ γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ.
25

 

Σειηθψο ν Mountbatten δηνξίζηεθε Γεληθφο Κπβεξλήηεο κφλν ηεο Ηλδίαο θαη νη 

ειπίδεο ηνπ γηα έλα αλψηεξν ακπληηθφ ζπκβνχιην θη άιινπο κεραληζκνχο ζπλεξγαζίαο 
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κεηαμχ Ηλδίαο θαη Παθηζηάλ θαηαζηξάθεθαλ. Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο αξρεγνχο ηνπ 

Κνγθξέζνπ είραλ βειηησζεί πνιχ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ηεο βξεηαληθήο θπξηαξρίαο 

ελψ νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο αξρεγνχο ηεο Μνπζνπικαληθήο Λίγθαο έκεηλαλ ζηάζηκεο. 

ηηο ηειεπηαίεο ηνπ νκηιίεο ζε Παθηζηάλ θαη Ηλδία σο αληηβαζηιέαο είρε δηαθνξεηηθφ 

ηφλν θαη ςπρνινγία. ην Karachi ήηαλ ςπρξφο θαη αλαθέξζεθε ζηνλ Jinnah σο άλζξσπν 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη θαιέο ζρέζεηο ζην κέιινλ ελψ ζην 

Γειρί φπνπ ζα ήηαλ ν λένο Κπβεξλήηεο ηξαηεγφο δήηεζε απφ ηνλ ιαφ λα ηνλ ζεσξεί σο 

έλαλ απφ απηνχο πνπ ζα αθνζησζεί ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Ηλδίαο θαη ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζέζεο δχλακεο θαη επηξξνήο πνπ ηεο αμίδεη. Ζ κε απνδνρή ηνπ απφ ην 

Παθηζηάλ σο Γεληθφ Κπβεξλήηε έθαλε ηνπο Βξεηαλνχο αιιά θαη ηνλ ίδην λα πηζηέςνπλ 

πσο ε δεκηνπξγία ηνπ Παθηζηάλ ήηαλ ιάζνο θαη πσο έπξεπε λα παξαδψζνπλ κηα 

ελσκέλε Ηλδία ζην ιαφ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο. Ζ δπζαξέζθεηά ηνπ δε θάλεθε φκσο 

εθείλε ηελ εκέξα πνπ δεκηνπξγήζεθε ε Ηλδία φηαλ ρηιηάδεο άλζξσπνη πήγαλ ζηελ νκηιία 

ηνπ. Σν πιήζνο ήηαλ ηφζν πνιχ κεγάιν πνπ μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία θη έθαλε ηελ 

άκαμα πνπ ηνλ κεηέθεξε λα κελ κπνξεί λα θηλεζεί θαη λα αλαγθάδεηαη λα δψζεη ηελ 

εληνιή έπαξζεο ηεο Ηλδηθήο ζεκαίαο εγθισβηζκέλνο.  

Αλ θαη εθείλεο νη κέξεο ήηαλ κέξεο ραξάο ζα έπξεπε λα θαηαλεκεζνχλ θαη νη 

πεξηνρέο πνπ φξηδε ην ζρέδην Radcliffe. Σν Παληδάκπ θαη ε Βεγγάιε αθφκε θαη ηφηε 

ζπληαξάζζνληαλ απφ ζθνησκνχο θη επηζέζεηο θαη ζα κπνξνχζαλ λα επηδεηλσζνχλ ηα 

πξάγκαηα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαλνκήο. Ο Gandhi δελ ήζειε λα επαλαιεθζνχλ νη 

ζθνησκνί ηεο Καιθνχηα θη απνθάζηζε λα πάεη ζηε Βεγγάιε φπνπ ζα βνεζνχζε ζηελ 

εξεκία ησλ αληίπαισλ πιένλ θνηλνηήησλ. Ζ παξνπζία ηνπ καδί κε ηνλ κνπζνπικάλν 

επηθεθαιήο αξρεγφ ηεο Βεγγάιεο Suhrawardy ήηαλ ν ιφγνο πνπ δηαηεξήζεθε  κηα 

ζρεηηθή εξεκία ζηελ επαξρία. Όηαλ νη ζθνησκνί άξρηζαλ μαλά ν Gandhi άξρηζε απεξγία 

πείλαο θαη ζα ηε ζπλέρηδε κέρξη ην ζάλαην αιιά ηα πξάγκαηα εξέκεζαλ θαη πάιη κε 

λένπο πνπ είραλ ζθνηψζεη ζπκπνιίηεο ηνπ λα πεγαίλνπλ δίπια ζην θξεβάηη ηνπ θαη λα 

απνινγνχληαη.
26

 

 Έηζη ε επηξξεπήο ζε αλαηαξαρέο θαη ε πην βίαηε επαξρία ηεο Βεγγάιεο εξέκεζε 

αιιά ην Παληδάκπ αθφκε φρη. Δθεί νη ζθνησκνί ήηαλ αξρηθά χπνπινη κε δνινθνλίεο ζε 
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ζνθάθηα ηηο λχρηεο αιιά ζηε ζπλέρεη πήξαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο κε ηε δεκηνπξγία 

νξγαλσκέλσλ νκάδσλ πνπ θπλεγνχζαλ ηνπο αληίπαινπο κεηαλάζηεο. Οη ίρ ήηαλ θπξίσο 

απηνί πνπ έθαλαλ νξγαλσκέλεο επηζέζεηο θαηά ησλ κνπζνπικάλσλ. Τπήξρε απνπζία 

αζηπλνκηθήο δχλακεο θαζψο νη αζηπλνκηθνί εγθαηέιεηπαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο λα κεηαθνκίζνπλ γξήγνξα ψζηε λα κελ πέζνπλ ζχκαηα 

επηζέζεσλ. Οη πξσζππνπξγνί Nehru θαη Liaquat ζπλαληήζεθαλ εθεί γηα λα 

πξνζπαζήζνπλ λα νξγαλψζνπλ κηα θνηλή νκάδα επηβνιήο ηεο ηάμεο αιιά δελ ηα 

θαηάθεξαλ θαζψο απηφ πνπ είρε ήδε αξρίζεη δελ γηλφηαλ λα ζηακαηήζεη εχθνια.  

Οη κεηαλάζηεο απνηεινχζαλ εχθνινπο ζηφρνπο αθνχ ήηαλ ζπλήζσο θνπξαζκέλνη 

απφ ην πεξπάηεκα ρηιηνκέηξσλ θαη ην θνπβάιεκα παηδηψλ θαη ππαξρφλησλ θαη δελ 

κπνξνχζαλ λα πνιεκήζνπλ ηνπο λεαξνχο ησλ ζπκκνξηψλ πνπ ηνπο επηηίζνληαλ. Σα 

θαξαβάληα ησλ κεηαλαζηψλ έθηαλαλ ηα 50 ρηιηφκεηξα ζε κήθνο κε απηά ησλ ίρ θαη ησλ 

ηλδνπηζηψλ λα είλαη θαιχηεξα νξγαλσκέλα θαη πξνζηαηεπκέλα, ελψ απηά ησλ 

κνπζνπικάλσλ θαηλφηαλ απνδηνξγαλσκέλα θαη πεξηζζφηεξν άηαθηα. Σα πεξηζζφηεξα 

ζχκαηα ήηαλ απφ ηελ πιεπξά ησλ κνπζνπικάλσλ κε ηνπο ίρ λα ζθνηψλνπλ φζνπο 

κνπζνπικάλνπο έβξηζθαλ ζην αλαηνιηθφ Παληδάκπ αιιά ζηελ πξσηεχνπζά ηνπ ην 

Lahore νη κνπζνπικάλνη εθδίσθαλ φπνηνλ ηλδνπηζηή θαη ίρ ππήξρε.  

Ζ πλνξηαθή Γχλακε ηνπ Παληδάκπ δελ κπνξνχζε λα θάλεη θαη πνιιά αλ θαη ν 

βξεηαλφο δηνηθεηήο ηεο έθαλε θάπνηεο γελλαίεο πξνζπάζεηεο λα πξνζηαηέςεη θάπνηεο 

νκάδεο κεηαλαζηψλ. Αλ θαη νη ζθνησκνί ζπλερηδφηαλ ε Γχλακε έπαςε λα ιεηηνπξγεί 

ηέιε Απγνχζηνπ επεηδή ηφζν ε ηλδηθή πιεπξά φζν θαη ε παθηζηαληθή ηελ θαηεγνξνχζε 

φηη δελ κπνξνχζε λα πξνζηαηέςεη επαξθψο ηνπο πνιίηεο ηνπο θαη φηη κεξνιεπηνχζε πξνο 

ηελ αληίπαιε πιεπξά. Οη βξεηαλνί πνπ ππεξεηνχζαλ εθεί αλαθνπθίζηεθαλ φηαλ 

ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία απηήο ηεο νκάδαο θαζψο θαη νη ίδηνη πίζηεπαλ πσο ήηαλ 

αλαπνηειεζκαηηθνί θαη θηλδχλεπαλ ρσξίο λα θέξνπλ απνηειέζκαηα.
27

 

Σνλ επηέκβξην ε βία επεθηάζεθε θαη ζην Γειρί κε κνπζνπικάλνπο 

θαηαζηεκαηάξρεο λα δνινθνλνχληαη απφ λεαξνχο ίρ θαη ηλδνπηζηέο θαη κνπζνπικάλνπο 

αζηπλνκηθνχο λα παξαηηνχληαη. Σν Κνγθξέζν κπξνζηά ζην θφβν λα βπζηζηεί ε 

πξσηεχνπζα ζηε βία θαη λα γίλεη έλα λέν Παληδάκπ δήηεζε απφ ηνλ Mountbatten λα 
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αλαιάβεη ηνλ πιήξε έιεγρν κηαο θπβέξλεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. Απηφο αξλήζεθε αιιά 

ζπκθψλεζε λα είλαη επηθεθαιήο κηαο αληίζηνηρεο επηηξνπήο έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ σο βνεζνί ηνπ ηφζν ν Nehru  φζν θαη ν Patel. Ο Mountbatten έζηεηιε 

πξψηα αληρλεπηέο λα αλαθέξνπλ πνπ βξίζθνληαλ ηα θαξαβάληα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ζε 

πνηεο πεξηνρέο ηνπ Γειρί θαη ηνπ Παληδάκπ ιάκβαλαλ αθφκε ρψξα ζθνησκνί θαη ζηε 

ζπλέρεηα έζηειλε φπνηνλ αμησκαηνχρν ή ππάιιειν είρε δηαζέζηκν ε θπβέξλεζε λα 

βνεζήζεη ζηε κεηαθνξά ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα πξνζηαηέςνπλ απηνχο πνπ ήηαλ κφληκνη 

θάηνηθνη. Απηφ έδεημε πσο ε λέα Ηλδηθή θπβέξλεζε ήηαλ ζε ζέζε λα θηλεηνπνηήζεη ηηο 

δπλάκεηο ηεο θαη λα θαηαπλίμεη ηελ αλαξρία ζηηο ξίδεο ηεο. Ζ ζπκκεηνρή απηή ηνπ πξψελ 

αληηβαζηιέα ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηεο Ηλδίαο ήηαλ θαη ε ηειεπηαία παξνπζία ησλ 

Βξεηαλψλ θπξίαξρσλ ζηελ πξψελ απνηθία ηνπο απηή ηεο Βξεηαληθήο Ηλδίαο. 

Μεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ην Παθηζηάλ θαη ε Ηλδία πήξαλ δηαθνξεηηθνχο 

δξφκνπο. Ζ Ηλδία δηαηήξεζε ηα εδάθε πνπ πήξε απφ ηνπο βξεηαλνχο ελψ ην Παθηζηάλ 

έραζε ηελ αλαηνιηθή Βεγγάιε κε έλα απνζρηζηηθφ θίλεκα ην 1971 πνπ νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Μπαγθιαληέο. Ο Jinnah πέζαλε έλα ρξφλν κεηά ηελ αλεμαξηεζία θαη ν 

Liaquat δνινθνλήζεθε ην 1951. Ο Nehru παξέκεηλε πξσζππνπξγφο κέρξη ην 1964 

θπβεξλψληαο κε ηέηνην ηξφπν πνπ νη δηαδηθαζίεο πνπ θηλνχζε γηα ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ ζην εζσηεξηθφ θαηλφηαλ λα είλαη αληηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

Βξεηαληθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Ο Gandhi δελ πξφιαβε λα δεη ηελ Ηλδία λα αλαπηχζζεηαη 

φπσο νλεηξεπφηαλ θαζσο δνινθνλήζεθε κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο 

απφ έλαλ εμηξεκηζηή ηλδνπηζηή. Σν θαζεζηψο επηθπξηαξρίαο ηειείσζε γηα ηελ Ηλδία φηαλ 

αλαθεξχρηεθε ζε Γεκνθξαηία ηεο Ηλδίαο ην 1950 ελψ γηα ην Παθηζηάλ φηαλ 

αλαθεξχρηεθε ζε Ηζιακηθή Γεκνθξαηία ηνπ Παθηζηάλ ην 1956. 

Ζ εκπινθή ησλ Βξεηαλψλ ζηελ Ηλδηα έγηλε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ζε κηα επνρή 

πνπ ην εκπφξην έπαηδε ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε κηα απηνθξαηνξία. Οη επθαηξίεο πνπ 

ηνπο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ππνήπεηξν ήηαλ ηέηνηεο πνπ δελ κπνξνχζαλ λα ηηο 

αγλνήζνπλ. Ζ Δηαηξία Αλαηνιηθψλ Ηλδηψλ πνπ ηδξχζεθε γηα απηνχο ηνπο εκπνξηθνχο 

ιφγνπο έθηαζε κεηά απφ ρξφληα λα κεηαηξαπεί ζε απνηθία.  

Ο Βαζηιηάο έζηειλε ζηελ Ηλδία άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ Βξεηαλψλ ζηελ πεξηνρή θαη λα πξνσζήζνπλ κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ηα 

βξεηαληθά ηδαληθά. Όηαλ θαηάιαβε πσο ε Ηλδία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξή ηνπ θηήζε 
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ηελ πήξε απεπζέηαο θάησ απφ ην ζηέκκα ηνπ κε ηελ Δηαηξία λα δηαιχεηαη. Μπνξεί νη 

απεζηαικέλνη ηα πξψηα ρξφληα παξνπζίαο ησλ Βξεηαλψλ ζην λεζί λα ππέπεθηαλ ζηε 

δηαθζνξά αιιά ε γεληά πνπ ήξζε ζηε ζπλέρεηα θαη αλέιαβε θαίξηεο ζέζεηο ην ζηακάηεζε. 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ αληηβαζηιηά, πνιινί ζέιεζαλ λα εθζπγρξνλίζνπλ ηελ Ηλδία θαη σο 

έλα βαζκφ ηα θαηάθεξαλ. Ζ βξεηαληθή παηδεία πνπ ζηαδηαθά πέξαζε ζηνπο Ηλδνχο ηνπ 

αλάγθαζε λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο αλαρξνληζηηθά έζηκα θαη πξαθηηθέο. Τπήξραλ φκσο θαη 

καχξα ζεκεία ζε φιε απηή ηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία φπσο ε αληαξζία ηνπ 1857 θαη 

κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ε ζθαγή ηνπ Dyer. Έγηλαλ πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε 

βξεηαληθή Ηλδία θαη δεκηνπξγήζεθε ην ηλδηθφ δεκφζην πνπ ακέζσο έγηλε ζηφρνο γηα 

πνιινχο λένπο Ηλδνχο. Έηζη κε ηε ζέιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά δεκηνπξγήζεθε ην 

Κνγθξέζν θαη ε Μνπζνπικαληθή Λίγθα πνπ αλέδεημαλ ηνπο λένπο πξσηαγσληζηέο ηεο 

ηλδηθήο πνιηηηθήο ζθελήο κε ζεκαληηθφηεξν φισλ ηνλ Gandhi. Απηφο άξρηζε λα ππνθηλεί 

ηνπο Ηλδνχο λα ελαληησζνχλ ζηνπο βξεηαλνχο θαη ήηαλ απηφο πνπ πίζηεςε πξψηνο ζηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο.  

Με ηε ζπκκεηνρή ησλ Ηλδψλ ζηνπο δπν Παγθφζκηνπο Πνιέκνπο θάλεθε πσο 

είραλ θαη ηε ζηξαηησηηθή δπλαηφηεηα λα πξνζηαηέςνπλ έλα δηθφ ηνπο αλεμάξηεην 

θξάηνο. Οη βξεηαλνί ηνπο έδηλαλ ππνζρέζεηο ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηά ηνπο γηα 

αλεμαξηεζία ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δχλακή ηνπο εηδηθά ζην Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν. Μεηά ηνλ πφιεκν αλαγθάζηεθαλ λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηνπο 

εγέηεο ησλ Ηλδψλ θη ελ ηέιεη λα ηνπο δψζνπλ απηφ πνπ ήζειαλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ήηαλ ζθιεξέο θαη δχζθνιεο θαη δεκηνπξγνχζαλ εληάζεηο αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ 

αλεμαξηεζία ζα γηλφηαλ κεηά απφ πάξα πνιιά ζρέδηα θαη πνιιέο αλαιχζεηο θαη ήηαλ κηα 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ πξνθάιεζε ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο ησλ 

ηλδνπηζηψλ θαη ησλ κνπζνπικάλσλ. Σα ζχκαηα ήηαλ ρηιηάδεο θη έηζη ν δηαρσξηζκφο ηεο 

Ηλδίαο ζε δπν αλεμάξηεηα θξάηε ήηαλ αλαγθαίνο. 

Αξρηθά νη Βξεηαλνί είραλ βξεη ηνπο Ηλδνχο ζε κηα άλαξρε θαηάζηαζε. Γελ 

ππήξρε θάπνην θξάηνο παξά κφλν ηα πξηγθηπηθά θξαηίδηα πνπ ήηαλ εθαηνληάδεο. Οη Ηλδνί 

δελ αηζζαλφηαλ κέιε θάπνηαο κεγαιχηεξεο νκάδαο απφ απηή πνπ ήηαλ ήδε θαη ήηαλ 

ζπλήζσο κηα ζπγθεθξηκέλε θάζηα. Έηζη θαηάθεξαλ λα ηνπο επηβιεζνχλ εχθνια νη 

Βξεηαλνί κε έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ ζηξαηνχ θαζψο ε έιιεηςε εζληθήο ζπλείδεζεο ήηαλ 

θαλεξή. ηε ζπλέρεηα απηφ φκσο άιιαμε κε ηνλ έιεγρν λα μεθεχγεη απφ ηα ρέξηα ησλ 
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βξεηαλψλ. Ζ εζληθή ηνπο ζπλείδεζε μχπλεζε θαη ήηαλ αδχλαην γηα απηνχο λα κπνξέζνπλ 

λα ειέγμνπλ ηφζα εθαηνκκχξηα πιεζπζκνχ κε ηελ ιηγνζηή δχλακε πνπ είραλ εθεί. Σα 

δεδνκέλα άιιαμαλ θαζψο νη Ηλδνί ζπζπεηξψζεθαλ γηα λα θεξδίζνπλ απηφ πνπ ήζειαλ θαη 

λα δηψμνπλ ηνπο θαθνχο πιένλ μέλνπο απφ ηε γε ηνπο. Ζ αλεμαξηεζία έηζη ήηαλ απιά 

αλαπφθεπθηε θαη ήξζε σο έλα επφκελν γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ελφο απφ ηνπο 

πνιππιεζέζηεξνπο ιανχο ζηνλ θφζκν. Ζ Ηλδία πιένλ είρε ην δηθφ ηεο θξάηνο θαη 

γξήγνξα πήξε ηε ζέζε πνπ ηεο άμηδε ζηε δηεζλή ζθελή.  
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