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ΕNOTHTA  Α: ΚΥΠΡΙΑΚΟ (100 μονάδες) 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 

1. Η Τουρκία κατά την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των 

ζώων στα εκτροφεία (ETS No. 87) – European Convention for the Protection of Animals 

kept for farming purposes-  κατέθεσε την ακόλουθη Δήλωση σε σχέση με την Κυπριακή 

Δημοκρατία,  η οποία είναι επίσης συμβαλλόμενο μέρος στην εν λόγω Σύμβαση: 

«Η Τουρκία δηλώνει ότι η κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ούτε ισοδυναμεί με 

οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης του ισχυρισμού της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης ότι 

εκπροσωπεί την εκλιπούσα «Κυπριακή Δημοκρατία» ως μέρος σε αυτή τη Σύμβαση, 

ούτε πρέπει να υπονοεί οποιαδήποτε υποχρέωση εκ μέρους της Τουρκίας να υπεισέλθει 

σε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία  με την ούτω καλούμενη Κυπριακή Δημοκρατία 

εντός του πλαισίου της εν λόγω Σύμβασης» 

Παραθέστε επιχειρηματολογία εις απάντηση των τουρκικών θέσεων. (20 μονάδες)  

2. Με ποιους τρόπους η Τουρκία επιδιώκει να ενισχύει τον έλεγχο που ασκεί στις 

κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου; Με ποιους τρόπους επιχειρείται η αλλοίωση του 

χαρακτήρα των κατεχομένων από την Τουρκία; (20 μονάδες)   

3. Η Τουρκία επικαλείται τη Συνθήκη Εγγυήσεως του 1960 για να δικαιολογήσει την 

στρατιωτική εισβολή της στην Κύπρο το 1974. Σχολιάστε.  (10 μονάδες)   

4. Μια από τις πιο θλιβερές συνέπειες της τουρκικής κατοχής είναι η συστηματική 

καταστροφή της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς στα κατεχόμενα. Αναπτύξτε 

αυτή την πτυχή του κυπριακού προβλήματος αναφερόμενοι σε τουλάχιστον μία 

υπόθεση επαναπατρισμού στην Κύπρο αρχαιοτήτων που κλάπηκαν από τα 

κατεχόμενα.  (10 μονάδες)  

5. Ποια η σημασία του Ψηφίσματος 186 (1964) του Συμβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωμένων Εθνών;  (5 μονάδες)  

6. Πώς ορίζεται η έννοια της «πολιτικής ισότητας» από τα Ηνωμένα Έθνη;  (5 μονάδες) 

7. Ποιο είναι το καθεστώς των λιμένων και αερολιμένων στo κατεχόμενο τμήμα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας;  (5 μονάδες) 

8. Τι γνωρίζετε για τη Συμφωνία της Τρίτης (3ης) Βιέννης του 1975; (5 μονάδες)  
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9. Πότε ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία; (2 μονάδες) 

(α) την 1η Αυγούστου 1960 

(β) την 16η Αυγούστου 1960 

(γ) την 16η Σεπτεμβρίου 1960 

(δ) την 1η Οκτωβρίου 1960 

 

10. Ποιος ήταν ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας κατά την εισβολή στην Κύπρο το 1974; 

(2 μονάδες) 

(α) ο Μπουλέντ Ετζεβίτ 

(β) ο Ισμέτ Ινονού 

(γ) ο Κενάν Εβρέν  

(δ) ο Τουργκούτ Οζάλ 

 

11. Ποιος από τους πιο κάτω διετέλεσε διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κύπρο; (2 μονάδες) 

 

(α) ο Ντιν Άτσεσον 

(β) ο Κόφι Ανάν 

(γ) ο Γκάλο Πλάζα 

(δ) Όλοι οι πιο πάνω 

 

12. Πότε δημιουργήθηκε η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο 

(UNFICYP); (2 μονάδες) 

 

(α) το 1960 

(β) το 1963 

(γ) το 1964 

(δ) το 1974 

 

13. Πότε έγινε η παράνομη ανακήρυξη  της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της 

Βόρειας Κύπρου»; (2 μονάδες) 

(α) στις 15.7.1974 

(β) στις 13.10.1975 

(γ) στις 15.11.1983 

(δ) στις 15.11.1985 
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14. Ποιος ήταν ο 1ος Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας; (2 μονάδες) 

(α) ο Ντερβίς Έρογλου 

(β) ο Φαζίλ Κιουτσιούκ  

(γ) ο Ραούφ Ντενκτάς 

(δ) ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ 

 

15. Ποιος είχε σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας την νομοθετική 

αρμοδιότητα για εκπαιδευτικά θέματα; (2 μονάδες) 

 

(α) η ελληνική κοινοτική συνέλευση 

(β) η Βουλή των Αντιπροσώπων 

(γ) η ελληνική κοινοτική συνέλευση και η τουρκική κοινοτική συνέλευση 

(δ) το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

16. Ποιος ήταν ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας κατά το δημοψήφισμα επί του 

Σχεδίου Ανάν το 2004; (2 μονάδες)  

 

(α) ο Ραούφ Ντενκτάς 

(β) ο Ντερβίς Έρογλου 

(γ) ο Σερντάρ Ντενκτάς 

(δ) ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ 

 

17. Μεταξύ ποιων υπεγράφη η Συνθήκη Συμμαχίας; (2 μονάδες) 

 

(α) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδος και Τουρκίας 

(β) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδος, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου 

(γ) μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Ηνωμένου Βασιλείου 

(δ) μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου 

 

18. Ποιο από τα παρακάτω ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρεται 

στην Αμμόχωστο; (2 μονάδες) 

 

(α) το 541 (1983) 

(β) το 550 (1984) 

(γ) το 1250 (1999) 

(δ) το 1251(1999) 

 

 


