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ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Ι. Ιστορία της Κύπρου (50 μονάδες) 

1. Πότε και από ποιους κατοικήθηκε η Κύπρος για πρώτη φορά; (5 μονάδες) 
 

2. Πόσο διήρκεσε η Οθωμανική κυριαρχία στην Κύπρο και ποια τα κύρια 
χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής; (5 μονάδες) 
  
 

3. Πότε ανακηρύχτηκε η Κύπρος «αποικία του στέμματος» και ποια συνθήκη 
αποτέλεσε την βάση για αυτή την εξέλιξη;  (5 μονάδες) 
 
 

4. Τι γνωρίζετε για την συνταγματική κρίση του 1963; Ποια τα πραγματικά αίτια και 
ποια η αφορμή;(5 μονάδες) 
 
 

5. Ποια η σχέση των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου με την Κύπρο;(5 μονάδες) 
 

6. Πότε και από ποιον τέθηκε το κυπριακό ζήτημα για πρώτη φορά ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών; (5 μονάδες) 
 

7. Παραθέσατε τους κυριότερους κατακτητές της Κύπρου από την άφιξη των 
Αχαιών μέχρι σήμερα. (5 μονάδες) 

 

8. Ονομάστε τους εκλελεγμένους προέδρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την 
ανεξαρτησία μέχρι και σήμερα. (5 μονάδες) 
 

9. Ποια ήταν η Ουμ-Χαράμ και πως συνδέεται με την Κύπρο;(5 μονάδες) 
 

10. Αναφέρατε σε συντομία ποιοι ήταν οι κάτωθι: (5 μονάδες) 
 

α) Στασίνος 

β) Μιχαήλ Καραολής  

γ) Πέτρος ο Α’ 

δ) Λαλά Μουσταφά Πασάς 

ε) Βερεγγάρια της Ναβάρρας 



3 
 

ΙΙ. Οικονομία της Κύπρου (50 μονάδες) 

 

1. Πως η οικονομική κρίση στην Ελλάδα  επηρέασε το κυπριακό τραπεζικό 
σύστημα; (10 μονάδες) 
 

2. Ποια η συμβολή του τουρισμού στην κυπριακή οικονομία και ποιες οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή τουριστική βιομηχανία σήμερα; (10 
μονάδες) 

 
3. Ποιοι οι κυριότεροι τομείς της κυπριακής οικονομίας; (5 μονάδες) 
 
4. Τι σημαίνει ο όρος «bail-in», πού εφαρμόστηκε και πότε; (5 μονάδες) 
 
5. Αναφέρατε σε συντομία 5 λόγους για τους οποίους η Κύπρος είναι ελκυστική 

για ένα ξένο επενδυτή. (5 μονάδες) 
 
6. Απαντήστε στα κάτωθι ερωτήματα με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχουν 

δημοσιευθεί από την Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας: (5 
μονάδες) 

 
α) Πόσο είναι το ΑΕΠ της Κύπρου; 
β) Ποιος  ο ρυθμός ανάπτυξης  στην Κύπρο; 
γ) Πόσο είναι το δημόσιο χρέος της Κύπρου; 
δ) Πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο; 
ε) Ποιο το ποσοστό πληθωρισμού στην Κύπρο; 

 
7. Η κυπριακή οικονομία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις Υπηρεσίες. Ποιοι 

κίνδυνοι ελλοχεύουν λόγω αυτού του γεγονότος; (5 μονάδες) 
 

8. Τι γνωρίζετε για το Σχέδιο της κυβέρνησης για «Κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση 
επενδυτών στην Κύπρο» (5 μονάδες) 

 
 
 
 

 


