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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

1. Συμπληρώστε τα κενά: 

Ο ΟΗΕ ή UNO (United Nations Organization) ιδρύθηκε από 51 κράτη 

στον………………….... Η …..…… Οκτωβρίου γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο σαν 

μέρα των Η.Ε. Πριν τον ΟΗΕ υπήρχε η …………………………….., με έδρα την ………………..,. 

Έδρα του ΟΗΕ είναι η ………………………...  Γενικός γραμματέας είναι 

ο ………………………………………. από την ………………………….. που μετά την εκλογή του θα 

υπηρετήσει …………(χρόνια). 

 

 

2. Αναφέρετε τρία (3) κύρια όργανα του ΟΗΕ: 

 

 

3. Το συμβούλιο ασφαλείας αποτελείται από …………………… κράτη-μέλη από τα οποία τα 5 

(ΗΠΑ, …………….., Κίνα, ………………, Γαλλία) είναι μόνιμα και έχουν 

δικαίωμα ………………………….  

 

 

4. Που εδρεύει το Διεθνές δικαστήριο που είναι όργανο του OHE; 

 

 

5. Συμπληρώστε τα κενά 

- Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (I.L.O.) με έδρα τη ……………………….. 

-Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Η.Ε. (F.A.O.) με έδρα τη …………………… 

- Εκπαιδευτική Επιστημονική "Πολιτιστική Οργάνωση των Η.Ε." (UNESCO) με 

έδρα το ……………………………….. 

- Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.) με έδρα …………………………… 

- Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (World Bank) με έδρα την …………………… 

- Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (I.M.F.) με έδρα ……………………………….. 

  

 

6. Από τις ……………….. σταθμεύει στη Κύπρο η Ειρηνευτική Δύναμη των Η.Ε. για τη Κύπρο 

(UNFICYP).   
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7. Υπογραμμίστε τα λάθη: 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι όργανο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πρόκειται για 

διακυβερνητικό οργανισμό στόχοι του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της 

Ευρώπης και η καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων, όπως οι ρατσιστικές 

προκαταλήψεις και η μισαλλοδοξία.  Ιδρύθηκε το 1949 και ένα από τα πρώτα του 

επιτεύγματα ήταν η εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. Στη συνέχεια, δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων.  Έχει την έδρα του στο «Palais de l’Europe» στο Παρίσι της Γαλλίας.  

 

 

8. Συμπληρώστε τα κενά: 

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ 

(Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE), καλείται να 

αντιμετωπίσει, σε πολιτικό επίπεδο, απειλές διεθνικού χαρακτήρα, όπως 

την ……………………………………….., την ………………………………………., την ………………………., 

τη διασπορά των όπλων και τη διακίνηση των ναρκωτικών. Η έδρα του βρίσκετε 

στην ………………………… 

 

 

9. Συμπληρώστε τα κενά και υπογραμμίστε τα λάθη: 

Το ΝΑΤΟ (ΝORTH ΑTLANTIC ΤREATY ΟRGANISATION) είναι στρατιωτική - επιθετική 

συμμαχία χωρών της Δύσης που έχει σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 

των χωρών-μελών σε διάφορους τομείς (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

μορφωτικό), την προώθηση της αποσταθεροποίησης και την ενθάρρυνση  της 

ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες. Η έδρα του 

βρίσκεται στις…………………………………. και γενικός γραμματέας είναι ο……………………. 

από την ……………………………….  

 

 

10. Υπογραμμίστε τα λάθη: 

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΩΝ, ιδρύθηκε στη Λευκωσία το 1955 από χώρες του «τρίτου 

Κόσμου», η σύσταση όμως του κινήματός έγινε στο Βελιγράδι το 1961 όπου 

συμμετείχε και η Κύπρος με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο που ήταν και ο πρώτος 

πρόεδρος του κινήματος.   

 

 

11. Συμπληρώστε τα κενά: 

ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ, είναι οργάνωση που αποτελείται από τις πρώην ………………………….. 

της Μεγάλης Βρετανίας, ως αρχηγός είναι η ……………………………….... 

Κοινοπολιτειακοί αθλητικοί αγώνες γίνονται κάθε …………………………….. χρόνια. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Δ.Ο.Ε) (GATT), ιδρύθηκε το 1994 

στο …………………… του Μαρόκου από 118 χώρες (και η Κύπρος), ως στόχους έχει, την 

εξάλειψη των φραγμών στο διεθνές εμπόριο, τη μείωση των ………………….., και 

γενικά την οικονομική ανάπτυξη. 

 

12. Συμπληρώστε τα κενά: 

ΙΝΤΕΡΠΟΛ, έχει ως έδρα την πόλη …………………………. της Γαλλίας.  Ιδρύθηκε το 1914 

ως διεθνείς αστυνομία και σκοπό έχει την πρόληψη και πάταξη του ……………………….. 

 

13. Συμπληρώστε τα κενά: 

Ο.Π.Ε.Κ (O.P.E.C,-ORGANISATION OF PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES). Ιδρύθηκε 

στις  14/09/1960 από τις ………………………………………χώρες, εκτός των Η.Π.Α, Αγγλίας, 

Ρωσίας, και Νορβηγίας. 

 

 

14. Συμπληρώστε τα κενά: 

CERN, Οργανισμός για έρευνα της ………………………………………. 

 

  

15. Συμπληρώστε τα κενά: 

G8 (Group 8), αποτελείται από τις 8 μεγαλύτερες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου: ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, και τη Ρωσία.  

Φέτος δεν συμμετέχει η ……………………………… 

 

 

16. Πόσες χώρες είναι σήμερα μέλη της Ε.Ε και πόσες από αυτές δεν έχουν υιοθετήσει 

το ευρώ ως νόμισμα; 

 

 

17. Υπογραμμίστε τα λάθη: 

Ο κύκλος των χρυσών αστεριών πάνω στην σημαία της Ε.Ε εκφράζει την αλληλεγγύη και 

την πειθαρχία μεταξύ των κρατών της Ευρώπης με ηγέτιδα χώρα την Γερμανία.  Ο 

αριθμός των αστεριών εξαρτάται από τον αριθμό των κρατών μελών. Είναι 28 αστέρια, 

επειδή παραδοσιακά ο αριθμός αυτός συμβολίζει την τελειότητα, την πληρότητα και 

τον εξαναγκασμό.  

 

 

18. Συμπληρώστε τα κενά:                                                                                                                                

Η μελωδία του Ευρωπαϊκού ύμνου προέρχεται από την Ενάτη Συμφωνία που συνέθεσε 

το 1823 ο …………………………………... Για το τελευταίο μέρος της συμφωνίας αυτής, ο 

προαναφερθείς μελοποίησε την ………………………………… που έγραψε το 1785 
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ο ………………………….... Ο ύμνος,  εκφράζει τις ιδέες της ελευθερίας, της ειρήνης και 

της …………………………… 

 

19. Ανάφερε ονομαστικά τους ευρωβουλευτές που έχει η Κύπρος και σε ποιό κόμμα 

ανήκουν;  

 

20. Αντιστοιχίστε: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ  Εναλλαγή κάθε χρόνο (Πάφος, Ώρχους Δανία) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Τρόικα (Πριν Σλοβακία, τώρα Μάλτα 
ακολουθεί η Εσθονία από 01/07 ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 Jean-Claude Juncker Λουξεμβουργιανός 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Μάριο Ντράγκι Ιταλός Φρανκφούρτη 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 Μέλη του είναι οι πρόεδροι ή/και οι 
πρωθυπουργοί των κρατών, προεδρεύει ο 
Ντόναλντ Τουσκ Πολωνός 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  27 δικαστές και 8 γενικούς εισαγγελείς 

ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε (Προεδρία 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) 

 Μέλη του είναι υπουργοί από κάθε χώρα της 
Ένωσης (συνέρχεται στις Βρυξέλλες και 
Λουξεμβούργο) 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ  Αντόνιο Ταγιάνι, Ιταλός 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 Χρήστος Στυλιανίδης 
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