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ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Απαντήσεις Θεμάτων  Επαναληπτικών  Πανελλαδικών 

Εξετάσεων Ημερησίων Γενικών Λυκείων (Νέο Σύστημα)  

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΜΑ Α1 
α. Σχολικό βιβλίο, σελ. 65-66: Το όραμα της «Μεγάλη Βουλγαρίας» ανησυχούσε στο εξής 
σοβαρά, εκτός φυσικά από τους Οθωμανούς Τούρκους, τους Έλληνες, τους Σέρβους και τους 
Ρουμάνους, επειδή οι Βούλγαροι διεκδικούσαν εδάφη τα οποία οι γείτονές τους διεκδικούσαν 
ήδη ως πατρογονική κληρονομά. Ακολούθησε οξύς ανταγωνισμός των Βουλγάρων με τους 
Έλληνες για το μέλλον των τουρκικών επαρχιών που αποτελούσαν τη Μακεδονία. Ο 
ανταγωνισμός των Βουλγάρων με τους Έλληνες εκδηλώθηκε με την προσπάθεια των 
Βουλγάρων να ελέγξουν, με φιλικά προσκείμενους προς αυτούς ιερείς και δασκάλους, τις 
εκκλησίες και τα σχολεία στις πόλεις και στα χωριά της Μακεδονίας. Τις εκατέρωθεν 
προσπάθειες για τον έλεγχο των εκκλησιών και των σχολείων κλήθηκαν να στηρίξουν ένοπλες 
ανταρτικές ομάδες γηγενών, που εξοπλίζονταν άλλες από τους Έλληνες και άλλες από τους 
Βουλγάρους, καθώς και ανταρτικές ομάδες από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ήταν ο 
«Μακεδονικός Αγώνας», ένας σκληρός πόλεμος ανταρτών Ελλήνων και Βουλγάρων, οι οποίοι 
πολεμούσαν αλλήλους, καθώς και εναντίον των Τούρκων, όταν δεν μπορούσαν να αποφύγουν 
τη σύγκρουση με τις τουρκικές δυνάμεις. Ο σκληρός αγώνας στη Μακεδονία και για τη 
Μακεδονία δοκίμασε επί πέντε σχεδόν χρόνια (1904-1908) την αντοχή των γηγενών, που 
έπρεπε να επιλέξουν στρατόπεδο. Πολλοί Έλληνες έπεσαν θύματα των Βουλγάρων και πολλοί 
Βούλγαροι θύματα των Ελλήνων. Νέοι από όλη την Ελλάδα έσπευσαν να πολεμήσουν για τη 
Μακεδονία: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Ήπειρος και η Θεσσαλία, ακόμη 
και η Κύπρος, έστειλαν νέους, για να στηρίξουν τη μεγάλη υπόθεση του έθνους. Ο Παύλος 
Μελάς, ο νέος αξιωματικός από την Αθήνα, και ο καπετάν Κώτας, από το χωριό Ρούλια (σημ. 
Κώτας) της Φλώρινας, που έδωσαν τη ζωή τους στη Μακεδονία, υπήρξαν δύο από τους πιο 
αντιπροσωπευτικούς ήρωες του ελληνικού αγώνα στη μαρτυρική χώρα. Οι Βούλγαροι είχαν 
ανάλογους ήρωες, τον Γκότσε Ντέλτσεφ και τον Γιάννε Σαντάνσκυ από τη Μακεδονία και 
άλλους από τη Βουλγαρία. Την αναμέτρηση μεταξύ των Ελλήνων και των Βουλγάρων στη 
Μακεδονία διέκοψαν για λίγο το Κίνημα των Νεοτούρκων το 1908, που υποσχέθηκε ισονομία 
και ισοπολιτεία σε όλους τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ο Α' Βαλκανικός 
Πόλεμος το 1912, στον οποίο οι Έλληνες και οι Βούλγαροι βρέθηκαν σύμμαχοι εναντίον των 
Τούρκων. 
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β. Σχολικό βιβλίο, σελ. 140: Ο ανταγωνισμός των δύο μεγάλων συνασπισμών, των ΗΠΑ και 
της ΕΣΣΔ, υπήρξε έντονος σε όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής εποχής. Επειδή δεν 
εξελίχτηκε σε γενικευμένη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τους, ο ανταγωνισμός αυτός έγινε 
γνωστός ως Ψυχρός Πόλεμος. 

γ. Σχολικό βιβλίο, σελ. 163-164: Τον Φεβρουάριο του 1959, μετά τη διεκδίκηση της Τουρκίας 
για διχοτόμηση της νήσου, η ελληνική κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, με υπουργό Εξωτερικών 
τον Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα, διαπραγματεύτηκε με την Τουρκία τις Συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου, που δημιουργούσαν ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος, αποκλείοντας και την ένωση 
και τη διχοτόμηση. Η Βρετανία διατήρησε δύο στρατιωτικές βάσεις στη νήσο. Πρώτος 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέχτηκε ο Μακάριος. Η ανακήρυξη της κυπριακής ανεξαρτησίας 
έγινε τον Αύγουστο του 1960. 

ΘΕΜΑ Α2 
α → 5, β →1, γ →2, δ →8, ε →6 

ΘΕΜΑ Β1 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 84: " Στις 16/29 Αυγούστου 1916 εκδηλώθηκε το αναμενόμενο κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη ... με πρωταγωνιστές τους αντιβενιζελικούς «Επίστρατους», 
είχαν ως συνέπεια τη σκλήρυνση της θέσης της Γαλλίας έναντι του Κωνσταντίνου και την 
εκθρόνισή του". 

ΘΕΜΑ Β2 
Σχολικό βιβλίο, σελ. 132: "Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε τεράστιες ανθρώπινες και 
υλικές απώλειες σε κλίμακα παγκόσμια ... μεταξύ των νεκρών. Ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη 
της ανθρωπότητας έμεινε η εικόνα της καταστροφής στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι μετά τη 
ρίψη της ατομικής βόμβας". 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΘΕΜΑ Γ1 
α) σχολικό βιβλίο, σελ. 61: "Προκειμένου να απελευθερώσει την πολιτική ζωή της χώρας από 
την τυραννία του τοπάρχη βουλευτή ... και προώθησε γενναία εκκαθάριση του δικαστικού κλάδου 
από κομματικούς εγκαθέτους"  

και σχολικό βιβλίο, σελ. 62: "Πιστός στην εντολή αυτή και κινούμενος από την πεποίθησή του 
ότι ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας αποτελούσε εθνική ανάγκη ύψιστης προτεραιότητας, ο 
Κρητικός ηγέτης προέβη στην ευρεία μεταρρύθμιση του Συντάγματος του 1864, σε βαθμό που το 
Σύνταγμα του 1911 να θεωρείται ουσιαστικά νέο Σύνταγμα. Μείωσε την πλειοψηφία από το ήμισυ 
των βουλευτών στο ένα τρίτο, ώστε να επισπεύσει το νομοθετικό έργο της Βουλής, όρισε τη 
δυνατότητα του κράτους να απαλλοτριώνει περιουσιακά στοιχεία πολιτών, όταν το απαιτούσε το 
«συμφέρον» του δημοσίου (όχι μόνο για λόγους «ανάγκης»), προκειμένου να διευκολυνθεί η  

  

 2 



 

 

 

απαλλοτρίωση των μεγάλων γαιοκτησιών και καθιέρωσε συνταγματικά τη μονιμότητα των 
δημόσιων υπαλλήλων". 

β) σχολικό βιβλίο, σελ. 61: "Για την εμπέδωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας προέβη σε 
εξίσου γενναίες αλλαγές στα Σώματα Ασφαλείας ... περιόρισε δραστικά τη δυνατότητα των 
αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων να εκλέγονται βουλευτές" 

 και σχολικό βιβλίο, σελ. 62: "Απέκλεισε την εκλογή εν ενεργεία αξιωματικών των ενόπλων 
δυνάμεων στο αξίωμα του βουλευτή και προσκάλεσε στρατιωτικές αποστολές από τη Γαλλία και 
την Αγγλία για τον εκσυγχρονισμό του στρατού και του στόλου αντιστοίχως". 

Προτεινόμενη απάντηση 

Πρόλογος: Αναφορά στα δοθέντα κείμενα και στο θέμα αυτών. 

Μεταβατική παράγραφος: Οι σοβαρές απόπειρες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης 
αναλήφθηκαν στην Ελλάδα με μεγάλη καθυστέρηση και όχι χωρίς παλινωδίες και 
υποχωρήσεις. Στη δεκαετία του 1880 και στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας ο 
Χαρίλαος Τρικούπης προώθησε ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δημόσιων έργων. Το 
έργο του Τρικούπη συνέχισε, μετά την έλευσή του στην κεντρική ελληνική πολιτική σκηνή, 
ένας ακόμη μεγάλος εκσυγχρονιστής, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος προσκλήθηκε από 
την ηγεσία του Στρατιωτικού Συνδέσμου -που είχε ηγηθεί το 1909 του Κινήματος στο Γουδή- 
από την Κρήτη στην Αθήνα ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου στις διαπραγματεύσεις του με την 
πολιτειακή και την πολιτική ηγεσία του τόπου, με τη σαφή εντολή να προωθήσει ευρύτατες 
συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις. 

α. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης προκειμένου να απελευθερώσει την πολιτική ζωή της χώρας από την 
τυραννία του τοπάρχη βουλευτή, είναι γνωστό ότι διεύρυνε την εκλογική περιφέρεια από 
επαρχιακή σε νομαρχιακή και μείωσε κατ' αυτόν τον τρόπο στο ήμισυ τον αριθμό των βουλευτών 
και συγκεκριμένα στους εκατόν πενήντα, όπως συμπληρώνει και επιβεβαιώνει ο συντάκτης 
του πρώτου κειμένου. Ο Μαρωνίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το 1886 τα όσα ψηφίστηκαν 
για την εκλογική περιφέρεια και τον αριθμό των βουλευτών αποτέλεσαν νεωτερισμό της 
εποχής που ενίσχυσαν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του Κουμουνδούρου και του 
Τρικούπη. Αναλυτικότερα επισημαίνει ότι στόχευαν στον περιορισμό του στενού, 
προσωποποιημένου δεσμού των βουλευτών με τους εκλογείς και τους  τοπικούς  κομματικούς  
παράγοντες, καθώς και  στη  χειραγώγηση  των  τοπικών περιφερειακών  συμφερόντων. 
Επίσης, διαπιστώνει ότι οι τοπικοί κομματάρχες θα υπάκουαν περισσότερο από ό,τι στο 
παρελθόν στις βουλές του  εθνικού  κέντρου, όπου  η  ηγεσία  του  κάθε  κόμματος  διαμόρφωνε  
την κεντρική πολιτική της, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του κόμματος.  
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Αντίστοιχα ο Ελευθέριος Βενιζέλος πιστός στην εντολή να προωθήσει ευρύτατες 
συνταγματικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις μείωσε την πλειοψηφία από το ήμισυ των 
βουλευτών στο ένα τρίτο, ώστε να επισπεύσει το νομοθετικό έργο της Βουλής, όπως είναι γνωστό. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης για να καταστήσει την κρατική μηχανή ανεξάρτητη από τις κυβερνητικές 
αλλαγές, όρισε αυστηρά κριτήρια επιλογής των δημόσιων υπαλλήλων και προώθησε γενναία 
εκκαθάριση του δικαστικού κλάδου από κομματικούς εγκαθέτους, σύμφωνα με την ιστορική 
αφήγηση. Εν συνεχεία αυτού, γνωρίζουμε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος καθιέρωσε συνταγματικά 
τη μονιμότητα των δημόσιων υπαλλήλων, όπως επιβεβαιώνεται και από τον συντάκτη του 
δεύτερου κειμένου. Ο Δερτιλής αναφέρει ότι δεν υπήρχε προηγούμενη συνταγματική 
κατοχύρωση του δημόσιου υπαλλήλου με αποτέλεσμα οι σχέσεις τους με τους πολιτικούς-
προστάτες, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει, να διαμορφώνονται μέσω της πατρωνίας και της 
διαφθοράς. Αναλυτικά απαριθμεί φαινόμενα που αποδεικνύουν την παραπάνω σχέση, όπως οι  
προαγωγές  και  οι  μεταθέσεις  στα  καλά  πόστα, το προνόμιο της παραμονής σε μια υπηρεσία 
της Αθήνας ή έστω μιας άλλης μεγάλης πόλης, η απονομή της μονιμότητας στους 
ευνοούμενους έκτακτους δημόσιους  υπαλλήλους,  οι  συχνές  άδειες,  η  ποιότητα  ή  ακόμα  
και  η ποσότητα  εργασίας, τα «στραβά  μάτια»  σε  περιπτώσεις  παράλληλης απασχόλησης 
αντίθετης με το «ασυμβίβαστο» στις υψηλότερες βαθμίδες της ιεραρχίας,  η  συμμετοχή  σε  
καλοπληρωμένες  επιτροπές,  στις  περίφημες αποστολές  και  στα  ειδικά  προγράμματα  
επιμόρφωσης  στο  εξωτερικό. Όλα αυτά περιορίστηκαν με την συνταγματική κατοχύρωση των 
δημοσίων υπαλλήλων το 1911 και με διατάξεις για τις ειδικές επιτροπές που θ’ αποφάσιζαν για 
τις προαγωγές και τις μεταθέσεις αυτών, όπως επισημαίνεται από τον συντάκτη του δεύτερου 
κειμένου.  

Επιπρόσθετα γνωρίζουμε ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος προέβη στην ευρεία μεταρρύθμιση του 
Συντάγματος του 1864, σε βαθμό που το Σύνταγμα του 1911, ώστε να θεωρείται ουσιαστικά νέο 
Σύνταγμα, και  όρισε τη δυνατότητα του κράτους να απαλλοτριώνει περιουσιακά στοιχεία 
πολιτών, όταν το απαιτούσε το «συμφέρον» του δημοσίου (όχι μόνο για λόγους «ανάγκης»), 
προκειμένου να διευκολυνθεί η απαλλοτρίωση των μεγάλων γαιοκτησιών. 

β. 

Για την εμπέδωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ο Χαρίλαος Τρικούπης είναι γνωστό ότι 
προέβη σε γενναίες αλλαγές στα Σώματα Ασφαλείας και στους σχετικούς με τις προσλήψεις και 
προαγωγές στα σώματα αυτά κανονισμούς. Αναδιοργάνωσε τον στρατό και τον στόλο, με τη 
μετάκληση στρατιωτικών ειδικών από τη Γαλλία και την Αυστρία. Στην ίδια κατεύθυνση 
κινήθηκε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος  προσκάλεσε στρατιωτικές αποστολές από τη 
Γαλλία και την Αγγλία για τον εκσυγχρονισμό του στρατού και του στόλου αντιστοίχως. 
Αναλυτικές πληροφορίες για  την αναδιοργάνωση του στρατού και του στόλου παρουσιάζονται 
από τον Dakin, ο οποίος επισημαίνει ότι ο ίδιος ο Βενιζέλος ανέλαβε τα υπουργεία  
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Στρατιωτικών και Ναυτικών και  έθεσε ως βασικό του στόχο τη  βελτίωση  των  ελληνικών  
ενόπλων  δυνάμεων. Συγκεκριμένα, γαλλική  στρατιωτική  αποστολή  με  επικεφαλής  το  
στρατηγό Eydoux είχε  φτάσει  στην  Ελλάδα  τον  Ιανουάριο  του 1911 με αποτέλεσμα ο 
στρατός να αξιολογείται από ξένους παρατηρητές, ως ικανοποιητικός. Επιπλέον, ο συντάκτης 
αναφέρει ότι στάλθηκαν ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού που ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου 
και κατώτεροι αξιωματικοί που δεν ήταν καλά εκπαιδευμένοι, ως επιτελάρχες στη Γαλλία για 
εκπαίδευση. Επίσης, ιδρύθηκαν μια σχολή επιτελών και στρατιωτικές σχολές για τα διάφορα 
όπλα.  

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο ο Dakin αναφέρει ότι αξιωματικοί  του  ναυτικού  στάλθηκαν  για 
εκπαίδευση  στην  Αγγλία, ενώ από  την  Αγγλία  έφτασε  μια  αποστολή  από αξιωματικούς  
του  ναυτικού  με  επικεφαλής  το  ναύαρχο Tufnell. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Νοέμβριο  
του 1912, ο ελληνικός  στόλος να  αποτελείται από ένα  βαρύ καταδρομικό,  τρία  θωρηκτά 
(παλαιά  σκάφη  που  είχαν  επισκευαστεί),  έξι βαριά  και  οκτώ  ελαφρά  αντιτορπιλικά,  
τέσσερα  τορπιλοβόλα,  οκτώ κανονιοφόροι, τέσσερα εξοπλισμένα ατμόπλοια της γραμμής, 
ένα υποβρύχιο, και άλλα μικρότερα σκάφη. 

Ο Χαρίλαος Τρικούπης περιόρισε δραστικά τη δυνατότητα των αξιωματικών των ενόπλων 
δυνάμεων να εκλέγονται βουλευτές, ενώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος απέκλεισε την εκλογή εν 
ενεργεία αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων στο αξίωμα του βουλευτή, σύμφωνα με την 
ιστορική αφήγηση. 

Επίλογος: Ο Τρικούπης εγκατέλειψε τη χώρα ηττημένος από τον λαϊκισμό των αντιπάλων του 
και πέθανε πικραμένος δύο χρόνια αργότερα στη Γαλλία. Ωστόσο υπήρξε ο μεγάλος 
εκσυγχρονιστής που έθεσε τις βάσεις για τη συγκρότηση ενός οργανωμένου σύγχρονου 
κράτους δυτικοευρωπαϊκού τύπου. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλλιέργησε το έδαφος που 
κληρονόμησε από τον Τρικούπη και με την παράλληλη βελτίωση των οικονομικών της χώρας 
ξεπέρασε τα εμπόδια της προηγούμενης περιόδου και εκσυγχρόνισε το κράτος. Οι νομοθετικές 
και διοικητικές αλλαγές και ρυθμίσεις της περιόδου 1911-1912, που εφάρμοσε ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος, έδωσαν στη χώρα ισχυρή ώθηση για το αναγκαίο πέρασμά της σε μια εποχή γεμάτη 
προκλήσεις. 

ΘΕΜΑ Δ1 
α) σχολικό βιβλίο, σελ.152: "Τα νέα κράτη που ανέκυψαν από τη διαδικασία της 
αποαποικιοποίησης, κυρίως στην Ασία και στην Αφρική, συγκρότησαν τον Τρίτο Κόσμο" 

και σελ. 153: "Στον Τρίτο Κόσμο εντάσσονταν και ορισμένες χώρες με σημαντικές 
πλουτοπαραγωγικές πηγές (π.χ. πετρέλαιο), καθώς και η ισχυρή Ινδία, η οποία, παρά τις 
διαρκείς διαμάχες της με το γειτονικό Πακιστάν, εξελίχτηκε σε αξιόλογη ασιατική δύναμη υπό 
την ηγεσία του Τζαβάχαρλαλ («Παντίτ») Νεχρού και της κόρης του, Ίντιρα Γκάντι. Επιπλέον, 
στους κόλπους του Τρίτου Κόσμου αναπτύχθηκε το Κίνημα των Αδεσμεύτων, αλλά δε διέθετε  
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επαρκή ισχύ ή και συνοχή, ώστε να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του".  

β) σχολικό βιβλίο, σελ. 152:  

i. "Οι χώρες αυτές αντιμετώπιζαν στην πλειονότητά τους τεράστιες οικονομικές δυσχέρειες. 
Επιπλέον, έπρεπε να διαχειριστούν προβλήματα, όπως τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους 
και εσωτερικές αναταραχές, που συχνά οδηγούσαν σε σκληρότατους εμφύλιους πολέμους". 

ii. "Κύριες επιδιώξεις τους ήταν η κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας τους (ώστε να μη 
συνεχιστεί ο αποικιακός έλεγχος με άλλα μέσα, κυρίως οικονομικά) και η οικονομική τους 
ανάπτυξη". 

iii. "Το βασικό πλεονέκτημά τους ήταν ο αριθμός τους: ήδη από τη δεκαετία του 1960 διέθεταν 
την πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία όμως δε λαμβάνει δεσμευτικές 
αποφάσεις. Οι χώρες του Τρίτου Κόσμου επομένως δε διέθεταν ούτε τις οικονομικές ούτε τις 
θεσμικές προϋποθέσεις για να αμφισβητήσουν τις πραγματικότητες του διπολικού κόσμου". 

Προτεινόμενη απάντηση 

Πρόλογος: Αναφορά στα δοθέντα κείμενα και στο θέμα αυτών. 

Μεταβατική παράγραφος: Οι μεγάλες αποικιακές αυτοκρατορίες δέχτηκαν ισχυρά πλήγματα 
κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, που διεξήχθησαν στο όνομα 
της ελευθερίας, έδωσαν ώθηση στο αίτημα της εθνικής ανεξαρτησίας των αποικιοκρατούμενων 
λαών. Η πολεμική κινητοποίηση των αποικιών, ιδιαίτερα της Ινδίας, η πλήξη των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων που παρήγαγαν οι αποικίες, εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
του 1929, η ένταση των οικονομικών και κοινωνικών αναταραχών στους κόλπους τους, η 
κατάκτηση μεγάλων περιοχών της Ασίας το 1941-1942 από τους Ιάπωνες και η έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τις δύο υπερδυνάμεις να συνεχίσουν την αποικιοκρατία έδωσαν ισχυρή 
ώθηση στη διαδικασία της αποαποικιοποίησης, δηλαδή της αποχώρησης των αποικιοκρατικών 
δυνάμεων από τις περιοχές που έλεγχαν. 

α. 

Τα νέα κράτη που ανέκυψαν από τη διαδικασία της αποαποικιοποίησης, κυρίως στην Ασία και 
στην Αφρική, συγκρότησαν, όπως είναι γνωστό,  τον Τρίτο Κόσμο. Ο συντάκτης του πρώτου 
κειμένου επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η αποαποικιοποίηση και η επανάσταση μετέβαλαν 
δραματικά τον πολιτικό χάρτη του πλανήτη. Ο αριθμός των διεθνών αναγνωρισμένων 
ανεξαρτήτων κρατών στην Ασία πενταπλασιάστηκε, στην Αφρική, όπου το 1939 υπήρξε ένα 
και μόνο ανεξάρτητο κράτος, μετά την αποαποικιοποίηση υπήρχαν γύρω στα πενήντα και στη 
Λατινική  Αμερική, όπου η  πρώιμη  αποαποικιοποίηση  του  δέκατου ένατου  αιώνα  άφησε  
κάπου  είκοσι  Δημοκρατίες, η αποαποικιοποίηση πρόσθεσε ακόμη δώδεκα. 
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Στον Τρίτο Κόσμο εντάσσονταν και ορισμένες χώρες με σημαντικές πλουτοπαραγωγικές πηγές 
(π.χ. πετρέλαιο), καθώς και η ισχυρή Ινδία, η οποία, παρά τις διαρκείς διαμάχες της με το 
γειτονικό Πακιστάν, εξελίχτηκε σε αξιόλογη ασιατική δύναμη υπό την ηγεσία του Τζαβάχαρλαλ 
(«Παντίτ») Νεχρού και της κόρης του, Ίντιρα Γκάντι, σύμφωνα με την ιστορική αφήγηση. 
Επιπλέον, στους κόλπους του Τρίτου Κόσμου αναπτύχθηκε το Κίνημα των Αδεσμεύτων, αλλά δε 
διέθετε επαρκή ισχύ ή και συνοχή, ώστε να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του. 

β. 

i. Οι χώρες του Τρίτου Κόσμου αντιμετώπιζαν στην πλειονότητά τους τεράστιες οικονομικές 
δυσχέρειες. Επιπλέον, έπρεπε να διαχειριστούν μια σειρά από προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν 
η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού τους, η οποία άλλαξε  και  συνεχίζει  να  αλλάζει  την  
ισορροπία  του  παγκόσμιου πληθυσμού, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Hobsbawm. 
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η αδυναμία σίτισης αυτών και οι κυβερνήσεις με ωμό και  αλύπητο 
καταναγκασμό, όπως σχολιάζει ο συντάκτης, επέβαλαν  στους  πολίτες  τους τον έλεγχο των 
γεννήσεων ή κάποιο άλλο  είδος περιορισμού στο μέγεθος της οικογένειας. Χαρακτηριστική 
είναι η αναφορά στην εκστρατεία  στείρωσης  στην  Ινδία  στη  δεκαετία του ’70 και η πολιτική 
«μόνο ένα παιδί» στην Κίνα.   

Ένα ακόμη πρόβλημα των χωρών του Τρίτου Κόσμου ήταν η αντιμετώπιση των εσωτερικών 
αναταραχών, που συχνά οδηγούσαν σε σκληρότατους εμφύλιους πολέμους, ιδιαίτερα στις 
περιοχές της Μέσης  Ανατολής  και  του  βόρειου  τμήματος  της  Ινδικής  υπο-ηπείρου, όπως 
συμπληρώνει ο Hobsbawm. Ο συντάκτης του δεύτερου κειμένου επισημαίνει ότι κάθε περιοχή 
του Τρίτου Κόσμου είναι δυνητικά «εστία αναταραχής» και απαριθμεί μεταξύ άλλων την 
βασικότερη αιτία εκδήλωσης αυτών των πολέμων. Έτσι, αναφέρει ότι οι δύο υπερδυνάμεις, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη και η Κίνα ετοιμάζονταν να 
συγκρουστούν μεταξύ τους μέσω τριτοκοσμικών αντιπάλων, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 
της σύγκρουσης με την προθυμία τους να την ενθαρρύνουν. Για να προστατευθούν από τον 
κίνδυνο  άμεσης  αντιπαράθεσης  μεταξύ τους, τα  ανεπτυγμένα  αυτά  κράτη παρεμβαίνουν  
στους  εμφύλιους  πολέμους  άλλων,  υποστηρίζοντας  τις αντιτιθέμενες  παρατάξεις,  με  μια  
ένταση  που  συχνά  διαψεύδει  το διακηρυγμένο συμφέρον τους να αποφύγουν ένα γενικό 
παγκόσμιο πόλεμο.  

ii. Γνωστές κύριες επιδιώξεις των χωρών του Τρίτου κόσμου ήταν η κατοχύρωση της εθνικής 
ανεξαρτησίας τους (ώστε να μη συνεχιστεί ο αποικιακός έλεγχος με άλλα μέσα, κυρίως 
οικονομικά) και η οικονομική τους ανάπτυξη. 

iii. Το βασικό πλεονέκτημά τους ήταν ο αριθμός τους: ήδη από τη δεκαετία του 1960 διέθεταν 
την πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία όμως δε λαμβάνει δεσμευτικές 
αποφάσεις. Οι χώρες του Τρίτου Κόσμου επομένως δε διέθεταν ούτε τις οικονομικές ούτε τις 
θεσμικές προϋποθέσεις για να αμφισβητήσουν τις πραγματικότητες του διπολικού κόσμου. 
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Επίλογος: Η διαδικασία της αποαποικιοποίησης συντέλεσε στην απόκτηση της εθνικής 
ανεξαρτησίας πολλών χωρών του Τρίτου Κόσμου και ορισμένες από αυτές γνώρισαν, από τα 
μέσα της δεκαετίας του 1980, εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη (Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, 
Ταϊβάν, Ινδία, Κίνα). Οι περισσότερες ωστόσο αντιμετώπισαν τεράστια οικονομικά 
προβλήματα, εσωτερικές διαμάχες (πολιτικές, φυλετικές ή εθνοτικές), λιμούς και εμφύλιους 
πολέμους. Το πρόβλημα της εξαθλίωσης και της αστάθειας στον Τρίτο Κόσμο παραμένει 
ακόμη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. 
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