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                                             ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                            ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Ειδικός Γραπτός Διαγωνισμός για θέσεις Ακολούθου, Εξωτερικές Υπηρεσίες της 

Δημοκρατίας 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

Αρ. 5156, ημερομηνίας 16.11.2018 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2019 

Διάρκεια: 2 ώρες (09:00-11:00) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:  ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (100 μονάδες) 

ΜΕΡΟΣ Ι- Ιστορία της Κύπρου (50 μονάδες) 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  

1. Τι γνωρίζετε για την περίοδο της «Παλμεροκρατίας»; (10 μονάδες) 

2. Τι προέβλεπε η Συνθήκη της Λωζάννης (1923) για την Κύπρο; (5 μονάδες) 

3. Τι ήταν το «Κοινό Κυπρίων»; (5 μονάδες) 

4. Αναφέρατε πέντε (5) μνημεία της Κύπρου, τα οποία βρίσκονται στον κατάλογο των 

Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. (5 μονάδες)  

5. Τι γνωρίζετε για τις «Ασσίζες»; (5 μονάδες) 

6. Ονομάστε πέντε (5) διατελέσαντες Υπουργούς Εξωτερικών της Κυπριακής 

Δημοκρατίας (5 μονάδες) 

7. Τι γνωρίζετε για τον Λουίτζι Πάλμα ντι Τσεσνόλα (Luigi Palma di Cesnola); (5 

μονάδες) 

8. Σε ποια επαρχία βρίσκεται η αρχαία Έγκωμη; (2 μονάδες) 

(α) στην επαρχία Λευκωσίας 

(β) στην επαρχία Λεμεσού 

(γ) στην επαρχία Αμμοχώστου 

(δ) στην επαρχία Κερύνειας 

 

9. Από ποιους κτίστηκαν τα Τείχη της Λευκωσίας; (2 μονάδες) 

(α) από τους Ενετούς 

(β) από τους Οθωμανούς 

(γ) από τους Βυζαντινούς 

(δ) από τους Βρετανούς  

 

10. Ποιο ναυάγιο ανακάλυψε ο δύτης Ανδρέας Καρυόλου; (2 μονάδες) 

 

(α) το ναυάγιο «Ζηνοβία» 

(β) το «Καράβι της Κερύνειας» 

(γ) το ναυάγιο του Μαζωτού 

(δ) το ναυάγιο «Βέρα» 
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11. Ποιο τέμενος είναι κτισμένο στην τοποθεσία όπου βρίσκεται, σύμφωνα με την 

παράδοση, ο τάφος της Ούμ Χαράμ; (2 μονάδες) 

(α) το τέμενος Ομεριγιέ 

(β) το τέμενος Χαλά Σουλτάν 

(γ) το τέμενος Μπαϊρακτάρ 

(δ) το τέμενος Κεπήρ 

 

12. Σε ποιον/ποια ανήκει η ποιητική συλλογή «Τα σφυρίγματα του αλήτη»; (2 μονάδες) 

 

(α) στον Τεύκρο Ανθία 

(β) στον Μιχάλη Κακογιάννη 

(γ) στη Δομνίτσα Λανίτου 

(δ) στον Τηλέμαχο Κάνθο 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ- Οικονομία της Κύπρου (50 μονάδες) 

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. 

1. Ποιοι λόγοι, κατά την άποψη σας, καθιστούν την Κύπρο ελκυστικό διεθνές 

επιχειρηματικό κέντρο; (15 μονάδες) 

2. Ποιο ρόλο θεωρείτε ότι μπορεί να διαδραματίσει η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 

οικονομία της Κύπρου;   (10 μονάδες) 

3. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο «Οικονομική Διπλωματία»; Πoιος θεωρείτε ότι είναι ο 

ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών; (10 μονάδες)  

4. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αποτελέσματα της εφαρμογής του «Σχεδίου για την κατ’ 

εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών στην Κύπρο» για την κυπριακή οικονομία; (10 

μονάδες) 

5. Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου; ( 5 μονάδες) 

 

 

 

 

 


