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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε:  ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ (100 μονάδες) 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  

1. Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της θεωρούνται από τα σοβαρότερα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Εξηγείστε γιατί η κλιματική αλλαγή 

συνιστά άμεση πρόκληση και ποια τα εμπόδια στην συλλογική αποτελεσματική 

αντιμετώπισή της. (15 μονάδες) 

2. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με το Ψήφισμα 1373 (2001) κάλεσε 

τα κράτη-μέλη του Οργανισμού να συνεργαστούν για την καταπολέμηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας. Αναλύστε το φαινόμενο της τρομοκρατίας και εισηγηθείτε τρόπους 

αντιμετώπισής του. (15 μονάδες) 

3. Πότε υπεγράφη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας; Τι 

σημαίνουν οι όροι:  (α) Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, (β) υφαλοκρηπίδα, (γ) χωρικά 

ύδατα, (δ) κυριαρχικά δικαιώματα. (10 μονάδες) 

4. Τι είναι το Ν.Α.Τ.Ο; Πότε ιδρύθηκε; Πού εδρεύει; Ποιος ο ρόλος του; Ποια κράτη-μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΕΝ είναι μέλη του ΝΑΤΟ και ποια μέλη του ΝΑΤΟ ΔΕΝ είναι 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; (10 μονάδες) 

5.  Στην Ειρηνευτική Διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, ποιοι κατά την άποψη σας είναι οι 

κύριοι δρώντες (κράτη, οργανισμοί, κοκ); Εξηγήστε. (10 μονάδες) 

6. Τι είναι ο Ο.Α.Σ.Ε; Πότε ιδρύθηκε; Πού εδρεύει; H Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος 

του; (5 μονάδες) 

7. Τι γνωρίζετε για το Συνέδριο του Βερολίνου του 1878 και ποια η σημασία του για την 

Κύπρο; (5 μονάδες) 

8. Ποιοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Κάμπ Ντέιβιντ το 1978; (2 μονάδες) 

(α) ο Κάρτερ, ο Σαντάτ και ο Μπεγκίν 

(β) ο Ρήγκαν, ο Σαντάτ και ο Ραμπίν 

(γ) ο Μπους, ο Μπρέζνεβ και ο Ντε Γκόλ 

(δ) ο Κάρτερ, ο Μπούτρος-Γκάλι και ο Μπεγκίν 

 

9. Ποιος ήταν ο Θεόδωρος Χέρτζλ; (2 μονάδες) 

(α) Αυστριακός δημοσιογράφος 

(β) ο συγγραφέας του βιβλίου Der Judenstaat (To Εβραϊκό Κράτος) 

(γ) ο ιδεολογικός πατέρας του πολιτικού Σιωνισμού 

(δ) όλες οι πιο πάνω απαντήσεις είναι ορθές   
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10. Πότε λειτούργησε η Διώρυγα του Σουέζ; (2 μονάδες) 

(α) το 1967 

(β) το 1948 

(γ) το 1869 

(δ) το 1974 

 

11. Τι/ποια είναι η Μαλάλα; (2 μονάδες) 

(α) Ινδή πολιτικός 

(β) Ανθρωπιστική Οργάνωση 

(γ) Πακιστανή ακτιβίστρια, βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ 

(δ) Αεροπορική εταιρεία της Μπανγκλαντές 
 
12. Τι ήταν το INF; (2 μονάδες) 

(α) Συνθήκη περιορισμού πυρηνικών όπλων και πυραύλων 

(β) Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας 

(γ) Συνθήκη για την εγκαθίδρυση οικονομικού ταμείου ανάπτυξης 

(δ) Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

 

13. Τι ήταν το Δόγμα Μονρόε; (2 μονάδες) 

(α) αμυντικό δόγμα για αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ 

(β) πρόγραμμα απελευθέρωσης και επιστροφής Αμερικανών σκλάβων στην Αφρική 

(γ) αμυντικό δόγμα αποτροπής κάθε ξένης παρέμβασης στην Αμερικανική ήπειρο 

(δ) κανένα από τα πιο πάνω 

 

14. Ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Orientalism»; (2 μονάδες) 

(α) Έντουαρντ Σάιντ (Edward Said) 

(β) Αλμπέρ Καμύ (Albert Camus) 

(γ) Μισέλ Φουκώ (Michel Foucault) 

(δ)  Έντουαρντ Λέϊν (Edward Lane) 
 
15. Τι ιδρύθηκε στο Βελιγράδι το 1961; (2 μονάδες) 

(α) το Κίνημα των Αδεσμεύτων 

(β) η Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

(γ) η Βαλκανική Αμυντική Συμμαχία 

(δ) το Νομισματικό Ταμείο Αδεσμεύτων Κρατών 
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16. Τι ήταν το SEATO; (2 μονάδες) 

(α) Οργάνωση για το Εμπόριο στην Νότιο-Ανατολική Ασία 

(β) Οργανισμός Αμυντικής Συμμαχίας στην Νότιο-Ανατολική Ασία 

(γ) Πρόγραμμα για την ανάπτυξη διαστημικής τεχνολογίας 

(δ) Οργάνωση του ΟΗΕ για την προστασία της θάλασσας  

 

17. Που έδρασε το κίνημα των Σαντινίστας; (2 μονάδες) 

(α) στη Νικαράγουα 

(β) στην Κολομβία 

(γ) στο Περού 

(δ) στην Κούβα  

 

18. Τι ήταν το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ; (2 μονάδες) 

(α) Συμμαχία μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Βρετανίας 

(β) Συμφωνία μη-επίθεσης μεταξύ της Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης  

(γ) Συμφωνία Αυστρίας και Σοβιετικής Ένωσης για ειρηνική επίλυση συνοριακών 

διαφορών 

(δ) Συμφωνία Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης που τερμάτισε τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο 

 

19. Ποιες χώρες αποτελούν την ομάδα των BRICS; (2 μονάδες) 

(α) Βραζιλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική 

(β) Βραζιλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ινδία, Κίνα και Σαουδική Αραβία 

(γ) Βραζιλία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ιράν, Κίνα και Σαουδική Αραβία 

(δ) Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία, Τσεχία και Σλοβακία 

 

20. Ποια είναι η πιο σημαντική θαλάσσια δίοδος για τη μεταφορά πετρελαίου 

παγκοσμίως; (2 μονάδες) 

(α) Διώρυγα Σουέζ 

(β) Διώρυγα του Παναμά 

(γ) Στενά του Ορμούζ 

(δ) Στενά του Βοσπόρου  
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21. Τι είναι η  «Blackwater»; (2 μονάδες) 

(α) εταιρεία ανεύρεσης και εξόρυξης υδρογονανθράκων 

(β) εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας και μισθοφόρων στρατιωτών 

(γ) διεθνής Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός για την παροχή πόσιμου νερού στην Αφρική 

(δ) διεθνής εταιρεία ΜΜΕ και Τεχνολογίας 

 

22. Ποιες σημερινές ανεξάρτητες χώρες συμπεριλάμβανε η Γαλλική Ινδοκίνα; (2 

μονάδες) 

(α) Ινδία, Κίνα και Μυανμάρ 

(β) Βιετνάμ, Κίνα και Ινδία 

(γ) Λάος, Καμπότζη και Βιετνάμ 

(δ) Λάος, Καμπότζη και Ταϋλάνδη 

 

 

 


