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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΚΥΠΡΙΑΚΟ (100 μονάδες) 
 
1. Στο βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος, ο πρώην Τούρκος Πρωθυπουργός και Υπουργός 

Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, γράφει τα ακόλουθα αναφερόμενος στη σημασία της 
γεωγραφικής θέσης της Κύπρου από γεω-στρατηγική άποψη ως σημαντικό άξονα του 
κυπριακού ζητήματος:  

 
«Ο άξονας αυτός καθ’ εαυτόν είναι ζωτικής σημασίας ανεξάρτητα από το ανθρώπινο 
στοιχείο που βρίσκεται εκεί. Ακόμη και αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος 
εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα κυπριακό ζήτημα. Καμιά χώρα δεν μπορεί να μείνει 
αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου.» 

 
«Καμιά παγκόσμια και περιφερειακή δύναμη που κάνει στρατηγικούς υπολογισμούς στη 
Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη διώρυγα του Σουέζ, στην 
Ερυθρά Θάλασσα και στον Περσικό Κόλπο δεν μπορεί να παραμελήσει την Κύπρο. Η 
Κύπρος βρίσκεται σε μια τόσο εγγύς απόσταση σε όλες αυτές τις περιοχές, ώστε να έχει 
την ιδιότητα μιας παραμέτρου η οποία είναι σε θέση να επηρεάζει άμεσα όλες μαζί. Η 
Τουρκία πρέπει να βλέπει το στρατηγικό πλεονέκτημα που απέκτησε στο θέμα αυτής της 
παραμέτρου τη δεκαετία του 1970 όχι ως στοιχείο μιας αμυντικής κυπριακής πολιτικής 
που προσανατολίζεται στη φύλαξη του ισχύοντος καθεστώτος αλλά ως ένα από τα 
διπλωματικού χαρακτήρα βασικά στηρίγματα μιας επιθετικής στρατηγικής θάλασσας. Στο 
πλαίσιο αυτό η Κύπρος έχει μια ιδιαίτερη σημασία ως στοιχείο-κλειδί μιας γενικής 
στρατηγικής θάλασσας, που σχετίζεται με τη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από τον 
άξονα Κασπία - Εύξεινος Πόντος - Στενά - Αιγαίο πέλαγος - Ανατολική Μεσόγειος - Σουέζ 
- Περσικός κόλπος.» 
 
Αναλύστε το πιο πάνω απόσπασμα ως προς τις: (α) διαχρονικές θέσεις και επιδιώξεις 
της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με την Κύπρο και (β) πώς αυτές 
επηρεάζουν σήμερα τις προοπτικές επίλυσης του κυπριακού. (10 μονάδες) 
 
 

2. Είστε Κύπριος Διπλωμάτης σε χώρα Χ και μόλις λάβατε πληροφορία ότι ο 
Πρωθυπουργός της χώρας αυτής θα μεταβεί με απευθείας πτήση στα κατεχόμενα για να 
έχει συνάντηση με τον Τ/Κ ηγέτη. Σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε και γιατί; (10 
μονάδες)  

 
 
3. Σύμφωνα με την πληροφόρησή σας, κατά την πιο πάνω επίσκεψη αναμένεται ότι θα 

συζητηθούν το ενδεχόμενο σύναψης διμερών συμφωνιών για απευθείας εμπόριο, 
έναρξη απευθείας πτήσεων από τη χώρα Χ στα κατεχόμενα, προώθηση τουρισμού και 
αγοραπωλησίες κατοικιών στα κατεχόμενα. Πώς θα αποτρέπατε τους συνομιλητές σας 
από το να διεξάγουν τέτοιες συζητήσεις; (10 μονάδες)  

 
 

4. Είστε Διπλωμάτης και υπηρετείτε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σε συνομιλία σας με αξιωματούχο Πρεσβείας της χώρας Χ που υπηρετεί 
στη Λευκωσία, συνομιλητής σας αναφέρεται στην εξαγγελθείσα πρόθεση της τουρκικής 
πλευράς για άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και επιχειρηματολογεί ότι 
μια τέτοια ενέργεια θα συνδράμει στις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού. Ποια θα 
είναι η αντίδρασή σας; (10 μονάδες) 

 
 
5. Από τον Μάιο του 2019 μέχρι σήμερα, η Τουρκία έχει προβεί σε έξι παράνομες 

γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής Οικονομικής Αποκλειστικής Ζώνης, τόσο νοτίως της 
Κύπρου, όσο και στα δυτικά και νοτιοδυτικά. Ποια τα επιχειρήματα της Τουρκίας για τις 
ενέργειές της εντός των θαλάσσιων ζωνών της Κυπριακής Δημοκρατίας; Ποιες οι θέσεις 
της Κύπρου; (10 μονάδες) 
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6. Ποια είναι τα έξι κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις επίλυσης του κυπριακού τα τελευταία 

χρόνια; Ποιο ήταν το κεφάλαιο όπου η διαφωνία των δύο πλευρών οδήγησε στο ναυάγιο 
του Κραν Μοντανά; Ποια η διαφορά στις θέσεις των δύο πλευρών; (8 μονάδες)  

 
 
7. Πώς απαντάτε στο τουρκικό επιχείρημα ότι: (α) η Τουρκία με βάση τη Συνθήκη 

Εγγυήσεως του 1960 είχε δικαίωμα μονομερούς επέμβασης στην Κύπρο και (β) η 
Τουρκία επενέβη στρατιωτικά για να προστατεύσει τους Τουρκοκύπριους; (8 μονάδες) 

 
 
8. Τι δεν εγγυάται η Συνθήκη Εγγυήσεως; Ποια υποχρέωση αναλαμβάνουν η Κυπριακή 

Δημοκρατία, η Ελλάδα και η Τουρκία σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Συνθήκης αυτής; (5 
μονάδες)  
 
 

9. Τι γνωρίζετε για το αμερικανικό εμπάργκο όπλων στην Κύπρο; (4 μονάδες) 
 
 

10. Κατονομάστε τα περιγράμματα και/ή σχέδια λύσης του κυπριακού που υποβλήθηκαν 
από Γενικούς Γραμματείς του ΟΗΕ τις πιο κάτω χρονιές: (3 μονάδες) 

 
(α) 1983  
(β) 1992 
(γ) 2004 
 
 

11. Από τον πιο κάτω κατάλογο κυπριακών τοπωνυμίων, αναγράψετε στο τετράδιο 
απαντήσεων την ονομασία που αντιστοιχεί στον αριθμό της/του κάθε κατεχόμενης/ου 
πόλης/χωριού/περιοχής στον χάρτη. (4 μονάδες) 
 
Αθηαίνου, Ακανθού, Απόστολος Ανδρέας, Καραβάς, Κερύνεια, Κορμακίτης, Κυθρέα, 
Λύση, Μόρφου, Ριζοκάρπασο, Σαλαμίνα, Τρίκωμο.  
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12. Ποια χώρα είναι η συντάκτης (pen-holder) των Ψηφισμάτων για την Κύπρο στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ; (2 μονάδες) 

  
(α) Γαλλία 
(β) Ρωσία  
(γ) Ηνωμένο Βασίλειο 
(δ) Κίνα 
(ε) ΗΠΑ 

 
 
13. Μεταξύ ποιων υπογράφτηκε η δεύτερη Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου; (2 μονάδες) 

 
(α) Μακαρίου-Κουτσιούκ 
(β) Μακαρίου-Ντενκτάς 
(γ) Κυπριανού-Κουτσιούκ 
(δ) Κυπριανού-Ντενκτάς 
(ε) Κληρίδη-Ντενκτάς 

 
 
14. Κάθε πόσο καιρό ανανεώνεται η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην 

Κύπρο; (2 μονάδες)  
 
(α) Κάθε χρόνο  
(β) Κάθε δύο χρόνια 
(γ) Κάθε έξι μήνες  
(δ) Δεν ανανεώνεται  
(ε) Ανανεώνεται όταν ένα εκ των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ υποβάλει πρόταση για αλλαγή οποιασδήποτε εκ των προνοιών της εντολής  

 
 
15. Ποια/Ποιος είναι η/ο Ειδική/ός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην 

Κύπρο; (2 μονάδες) 
 
(α) Τζέιν Χολ Λουτ  
(β) Ελίζαμπεθ Σπέχαρ 
(γ) Έσπεν Μπάρθ Άϊντε  
(δ) Δεν υπάρχει καμία/κανένας τώρα που δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις  

 
 
16. Τι είναι το Εβκάφ; (2 μονάδες) 
 

(α) Το «Ανώτατο Δικαστήριο» του ψευδοκράτους 
 
(β) Το όνομα της Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας  
 
(γ) Ίδρυμα που είναι επιφορτισμένο με την εποπτεία και διοίκηση όλης της βακουφικής 
περιουσίας που ανήκει σε τεμένη, μουσουλμανικά κοιμητήρια και μουσουλμανικά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία    
 
(δ) Υπηρεσία που διαχειρίζεται τις Ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα ως 
αντίστοιχη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών που υπάρχει στη 
Δημοκρατία (γνωστής και ως «Κηδεμόνα»)  
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17. Ποιο Ψήφισμα του ΟΗΕ για την Κύπρο ψήφισε και η Τουρκία και ως εκ τούτου 

υιοθετήθηκε με ομοφωνία; (2 μονάδες)  
 
(α) Ψήφισμα 3212 της Γενικής Συνέλευσης (1 Νοεμβρίου 1974) 
(β) Ψήφισμα 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας (4 Μαρτίου 1964) 
(γ) Ψήφισμα 3395 της Γενικής Συνέλευσης (20 Νοεμβρίου 1975) 
(δ) Ψήφισμα 1250 του Συμβουλίου Ασφαλείας (29 Ιουνίου 1999) 
 
 

18. Πότε η Τουρκία επέβαλε περιοριστικά μέτρα στα υπό κυπριακή σημαία πλοία; (2 
μονάδες) 

 
(α) 1974 
(β) 1987 
(γ) 1983 
(δ) 2004     
 
  

19. Τι θεωρείται έγκλημα πολέμου σύμφωνα με την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949; 
(2 μονάδες)  
 
(α) Η μεταφορά από την κατοχική δύναμη άμαχου πληθυσμού στο έδαφος που κατέχει  

 
(β) Η καταστροφή από την κατοχική δύναμη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο έδαφος 
που κατέχει 
 
(γ) Ο σφετερισμός από την κατοχική δύναμη περιουσιών που βρίσκονται στο έδαφος 
που κατέχει και ανήκουν σε εκτοπισμένους 

 
(δ) Η αυθαίρετη και συστηματική αλλαγή από την κατοχική δύναμη των γεωγραφικών 
ονομάτων και των ιστορικών και παραδοσιακών τοπωνυμίων στο έδαφος που κατέχει   

 
 
20. Ποιο είναι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των Όρων Εντολής της Διερευνητικής 

Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), το οποίο δυσχεραίνει τις προσπάθειες 
διακρίβωσης/εξακρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων; (2 μονάδες) 

 
(α) Δεν προβλέπει τη δραστηριοποίηση της ΔΕΑ για σκοπούς διερεύνησης εκτός της 
Κύπρου  
 
(β) Δεν επιτρέπει τις εκταφές στα κατεχόμενα 
 
(γ) Επιτρέπει στη ΔΕΑ να επιλαμβάνεται υποθέσεων προσώπων που είναι αγνοούμενοι 
ως απόρροια της τουρκικής εισβολής του 1974, αλλά δεν επιτρέπει τη διερεύνηση της 
τύχης προσώπων που έχουν καταγγελθεί ως εξαφανισθέντες κατά τη διάρκεια των 
δικοινοτικών συγκρούσεων 
 
(δ) Είναι μια δικοινοτική επιτροπή οι εργασίες της οποίας εξαρτούνται αποκλειστικά από 
τη θέληση και καλή διάθεση των δύο μερών να πετύχουν πρόοδο επί της ανθρωπιστικής 
αυτής πτυχής 

 
 

    
 


