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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ (100 μονάδες)   
 

ΜΕΡΟΣ Ι - Διπλωματική Ιστορία (20 μονάδες) 
 

1. Τι ήταν το «Κονσέρτο της Ευρώπης», πότε έλαβε χώραν και πού αποσκοπούσε; 
Ποιες ήταν οι σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν σε αυτό; (5 μονάδες)  
 
 

2. Τι γνωρίζετε για τη Συνθήκη των Σεβρών; Με ποια Συνθήκη αντικαταστάθηκε και 
ποιες οι κύριες πρόνοιες αυτής; (5 μονάδες)   
 
 

3.  Πότε πραγματοποιήθηκε, ποιοι ήταν οι συμμετέχοντες και ποιο το αντικείμενο της 
Συνδιάσκεψης του Πότσνταμ; (5 μονάδες) 

 
 

4. Μεταξύ ποιων χωρών έγινε πόλεμος το 1982 στο Νότιο Ατλαντικό; Ποια ήταν η αιτία; 
Ποια ήταν η έκβαση του πολέμου; (3 μονάδες) 

 
 
5. Σε ποιες χώρες και πότε έλαβαν χώραν οι πιο κάτω επαναστάσεις: (2 μονάδες)  

 
(α) Επανάσταση των Γαρυφάλλων  
(β) Επανάσταση των Ρόδων  
(γ) Βελούδινη Επανάσταση   
(δ) Οκτωβριανή Επανάσταση 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί (50 μονάδες) 
 

6. Σήμερα είναι η 19η επέτειος των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 στις ΗΠΑ. Τι γνωρίζετε για τα τρομοκρατικά κτυπήματα, ποια η αντίδραση των 
ΗΠΑ και πως αυτές άλλαξαν έκτοτε τη διεθνή πολιτική; (10 μονάδες) 
 
 

7.  Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος που καθιστά δύσκολη - εάν όχι ανέφικτη - στο παρόν 
στάδιο τη μεταρρύθμιση της δομής του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ; Αναφερθείτε 
ακολούθως και σε έναν δευτερεύοντα παράγοντα που καθιστά ένα τέτοιο εγχείρημα 
δυσεπίτευκτο. (6 μονάδες) 

 
 

8. Τι γνωρίζετε για τη Συμφωνία οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
Ελλάδας – Αιγύπτου της 6ης Αυγούστου 2020; Ποιες οι κύριες πρόνοιες της; Ποιο 
Μνημόνιο ακυρώνει η υπογραφή της; Ποιες οι κύριες πρόνοιες του Μνημονίου αυτού; 
(6 μονάδες) 
 
 

9. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της ειρηνευτικής συμφωνίας που υπογράφτηκε 
πρόσφατα μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων; Ποια η σημασία της 
στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής; (6 μονάδες)  
 
 

10. Τι προνοεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης της 25ης Φεβρουαρίου 
2019 για το αρχιπέλαγος του Chagos; Πώς σχετίζεται με την Κύπρο; (6 μονάδες) 



2 
 

 
11. Πότε υπογράφτηκε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών; Ποια Όργανα προέβλεπε αρχικά για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής των προνοιών της και ποια προβλέπει σήμερα; Γνωρίζετε 
συγκεκριμένες υποθέσεις που τόσο το Κυπριακό Κράτος όσο και Κύπριοι πολίτες 
έχουν χρησιμοποιήσει τα Όργανα αυτά (αναφέρετε ενδεικτικά δύο); (6 μονάδες)  

 
 
12. Τι είναι το Δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας»; (5 μονάδες)  

 
 

13. Πότε ιδρύθηκε ο ΟΗΕ; Πόσα και ποια είναι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ; Πόσα είναι τα μη μόνιμα μέλη και πόσα χρόνια διαρκεί η θητεία τους; (5 
μονάδες)  

 
 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (20 μονάδες) 
 
14. Τι έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η «Άνοιξη των Λαών» ή «Άνοιξη των Εθνών»; (2 

μονάδες) 
 

(α) Τα επαναστατικά κινήματα στην Ευρώπη το 1848 για κατάργηση της μοναρχίας 
και ίδρυση ανεξάρτητων εθνικών κρατών  
 
(β) Το κύμα εξεγέρσεων σε Τυνησία, Αίγυπτο, Λιβύη, Υεμένη και Συρία στα τέλη 
2010-2011 για αλλαγή των καθεστώτων στις χώρες αυτές   
 
(γ) Οι αναταραχές στις δημοκρατίες που αποτελούσαν την Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και οδήγησαν στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και 
στην ίδρυση/εδραίωση 15 αυτόνομων και ανεξάρτητων Κρατών  
 
(δ) Τα απελευθερωτικά κινήματα στη Λατινική Αμερική στις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα που πολέμησαν εναντίον των αποικιακών αυτοκρατοριών και στόχευαν στη 
δημιουργία ανεξάρτητων Κρατών   

 
 
15. Σε τι οδήγησε η επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ από τους Ιάπωνες στις 7 Δεκεμβρίου 

1941; (2 μονάδες) 
 

(α) Στην κατάληψη της Χαβάης από τους Ιάπωνες  
(β) Στην είσοδο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο  
(γ) Στην επίσπευση των σχεδιασμών των Συμμαχικών Δυνάμεων για την απόβαση 
στη Νορμανδία  
(δ) Στη ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα από τους Αμερικανούς 
 
 

16. Ποια γυναίκα θεωρείται από τους πρωτεργάτες για την υιοθέτηση της Οικουμενικής 
Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα; (2 μονάδες) 
 
(α) Ελέανορ Ρούσβελτ  
(β) Ρόζα Παρκς   
(γ) Σιμόν ντε Μποβουάρ  
(δ) Άννα Φρανκ  
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17. Ποιο ήταν το πρώτο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου μετά τη Νυρεμβέργη 
και πριν τη σύσταση του μόνιμου Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου με το Καταστατικό 
της Ρώμης; (2 μονάδες) 

 
(α) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα 
(β) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία 
(γ) Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το Νταρφούρ 
(δ) Τα Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το Κονγκό 

 
 
18. Η συμφωνία του Bretton Woods: (2 μονάδες) 

 
(α) Είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη διεθνούς εκστρατείας για διάσωση των τροπικών 
δασών 
 
(β) Ήταν συμφωνία μεταξύ αναπτυσσομένων χωρών για βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των πολιτών τους 
 
(γ) Οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (World Wildlife 
Fund, WWF) 
 
(δ) Οδήγησε στην εγκαθίδρυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας (International Monetary Fund (IMF) και World Bank) 

 
 
19. Σε τι αναφέρεται η ματωμένη Κυριακή του 1972; (2 μονάδες) 

 
(α) Στη δολοφονία μελών της Ολυμπιακής Αποστολής του Ισραήλ από μέλη της 
Παλαιστινιακής Οργάνωσης «Μαύρος Σεπτέμβρης» κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου 
 
(β) Στη μαζική δολοφονία στο Εθνικό Στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής αντιφρονούντων 
στη δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ 
 
(γ) Στη δολοφονία Ιρλανδών διαδηλωτών από Άγγλους στρατιώτες στη Βόρειο 
Ιρλανδία 
 
(δ) Στην έκρηξη του αεροπλάνου της αμερικανικής εταιρίας Pan American πάνω από 
το Λόκερμπι της Σκωτίας, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ο πρώην Λίβυος ηγέτης 
Μουαμάρ Καντάφι και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 270 ατόμων  

 
 
20. Με ποιο ιστορικό γεγονός είναι συνυφασμένη η Σρεμπρένιτσα; (2 μονάδες) 
 

(α) Τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Νεότουρκους 
  
(β) Τη σφαγή οκτώ χιλιάδων αμάχων μουσουλμάνων στη Βοσνία από τις Σερβο-
βοσνιακές δυνάμεις κατά τον πόλεμο της Βοσνίας 
 
(γ) Την ανακάλυψη μαζικού τάφου με 250 σωρούς Αλβανών του Κοσσόβου που 
δολοφονήθηκαν από τις Σερβικές δυνάμεις κατά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου 
 
(δ) Την ισοπέδωση της πόλης η οποία σήμανε την απαρχή των Νατοϊκών 
βομβαρδισμών κατά της Σερβίας   
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21. Τι εννοούμε με τον όρο «Φινλανδοποίηση»; (2 μονάδες) 
 

(α) την υιοθέτηση από ένα Κράτος του Φινλανδικού μοντέλου οικοδόμησης 
αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας  
 
(β) την εξάρτηση και τον περιορισμό κινήσεων που μια ισχυρή χώρα επιβάλλει σε μια 
μικρότερη και αδύνατη γειτονική χώρα μέσω της οποίας την αναγκάζει να 
συμμορφώνεται με τους κανόνες εξωτερικής πολιτικής της ισχυρής χώρας 
 
(γ) την εφαρμογή από ένα Κράτος του πρότυπου της Φινλανδίας για καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής η οποία έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας, δηλαδή μηδενικές εκπομπές άνθρακα, μέχρι το 2035 
 
(δ) την ένταξη στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη και τη στενή συνεργασία με τις 
δυτικές δομές ασφάλειας αλλά όχι πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ. 

 
 

22. Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι σύγγραμμα του Γερμανού φιλόσοφου, οικονομολόγου, 
ιστορικού και κοινωνιολόγου Κάρολου Μαρξ; (2 μονάδες) 
 
(α) Αθλιότητα της φιλοσοφίας 
(β) Η 18η Μπριμέρ και ο Λουδοβίκος Βοναπάρτης  
(γ) Φιλοσοφία της Ιστορίας 
(δ) Το Κεφάλαιο 
 
 

23. Σε ποιον από τους πιο κάτω Διεθνείς Οργανισμούς δεν είναι μέλος η Κύπρος: (2 
μονάδες)  
 
(α) ΟΥΝΕΣΚΟ  
(β) ΟΑΣΕ 
(γ) ΟΟΣΑ 
(δ) Κοινοπολιτεία  
 
 

ΜΕΡΟΣ ΙV - Γενικές Γνώσεις  (10 μονάδες) 
 

24. Τι είναι: (2 μονάδες) 
 

α) η NAVTEX, (β) η NOTAM  
 

25. Τι σημαίνουν τα πιο κάτω ακρωνύμια στα Ελληνικά: (4 μονάδες) 
 

(α) ΔΟΠΑ (ICAO)   (β) ΔΝΟ (IMO)  (γ) ΠΟΥ (WHO)  (δ) ΠΟΕ (WTO) 
 
 

26. Ποιοι ήταν οι: (4 μονάδες)  
 
(α) Μαχάτμα Γκάντι 
(β) Κορασόν Ακίνο  
(γ) Μιχαήλ Γκορπατσώφ 
(δ) Μάργκαρετ Θάτσερ 
(ε) Γούντροου Ουίλσον 
(στ) Φιντέλ Κάστρο 
(ζ) Εβίτα Περόν    
(η) Ουίνστον Τσώρτσιλ 


