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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ 100 ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 

 

Ιστορία της Κύπρου (60 μονάδες)  

 

1. Πώς επηρέασε την Κύπρο η Ειρήνη του Καλλία (448 π.Χ.); Πώς οι Πέρσες 

επιχείρησαν να εκμεταλλευθούν πολιτικά το Φοινικικό στοιχείο για να εδραιώσουν 

την κυριαρχία τους στο νησί, και πώς επέδρασε στην προσπάθεια αυτή η άνοδος 

του Ευαγόρα  Α΄ στον θρόνο της Σαλαμίνας; (10 μονάδες) 

 

2. Περιγράψτε τις κοινωνικές συνθήκες στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της 

Φραγκοκρατίας. Αναφερθείτε στην κατάσταση που περιήλθε ο ντόπιος πληθυσμός 

και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου. (10 Μονάδες) 

 

3. Αξιολογήστε το Νομοθετικό Συμβούλιο που ιδρύεται με βάση το σύνταγμα που 

εκχωρήθηκε από τους Βρετανούς στην Κύπρο το 1882. Αναφερθείτε στη σύνθεση 

του Συμβουλίου, τις εξουσίες και τον τρόπο λειτουργίας του. (10 μονάδες) 

 

4. Τι γνωρίζετε για το «Αρχιεπισκοπικό Ζήτημα» του 1900 – 1910; Ποιοι ήταν οι 

διεκδικητές του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ποια η πολιτική γραμμή και από ποια 

στρώματα του πληθυσμού της Κύπρου υποστηριζόταν ο κάθε ένας εξ’ αυτών; 

Αξιολογήστε τα πολιτικά αίτια της σύγκρουσης. (10 μονάδες)  

 

5. Ποια ιστορικά γεγονότα καταγράφονται στο έργο του Αγίου Νεοφύτου του 

Έγκλειστου «Περί των Κατά Χώραν Κύπρο Σκαιών»; (5 μονάδες) 

 

6. Με ποιο τρόπο περνά ο έλεγχος της Κύπρου από τους Φράγκους στους Ενετούς; 

(5 Μονάδες) 

 

7. Ποιος ο συγγραφέας και ποια περίοδο γράφτηκε το ποίημα «Η 9η Ιουλίου του 1821 

εν Λευκωσία Κύπρου». Σε ποιά γεγονότα αναφέρεται το ποίημα; (5 μονάδες) 

 

8. Περιγράψτε τα γεγονότα του 1931 που έμειναν γνωστά με τον όρο Οκτωβριανά. 

Ποια ήταν η αφορμή τους και πώς ονομάστηκε η περίοδος που ακολούθησε; (5 

μονάδες)   
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Οικονομία της Κύπρου (40 Μονάδες) 

 

1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στους κύριους 

οικονομικούς δείκτες της Κύπρου (ΑΕΠ, Εργασία, Πληθωρισμός, δημοσιονομικό 

ισοζύγιο, και δημόσιο χρέος); Ποιοι τομείς της οικονομίας επηρεάσθηκαν 

περισσότερο κατά την άποψή σας; (5 μονάδες)   

 

2. Ποιοι είναι οι βασικοί οικονομικοί στόχοι που επιδιώκονται μέσα από την 

αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στο 

Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών για την 

περίοδο 2021 – 2023; (5 μονάδες)   

 

3. Τι γνωρίζετε για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου που 

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουλίου 2021; Ποιο είναι το 

συνολικό ποσό του Σχεδίου, ποια η περίοδος υλοποίησης και ποιοί οι πυλώνες του;  

(5 μονάδες)   

 

4.  Τι είναι η ΜΟΚΑΣ; Ποιες οι εξουσίες και αρμοδιότητές της; Πώς κατά την άποψή 

σας συμβάλλει στην οικονομία της Κύπρου; (5 μονάδες)   

 

5. Στις 12 Απριλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη δύο μέτρων σχετικά 

με το χαλλούμι. Ποια είναι τα μέτρα αυτά και ποια η σημασία τους για την Κυπριακή 

οικονομία;  (5 μονάδες)   

 

6. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για την πράσινη μετάβαση 

στον τομέα της ενέργειας στην Κύπρο;  (5 μονάδες)   

 

7. Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές που προωθούνται στο πλαίσιο της γενικής 

μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και ποιους στόχους θα εξυπηρετήσουν; (5 

μονάδες)   

 

8. Η Κύπρος είναι κυρίως εισαγωγική ή εξαγωγική χώρα; Ποια είναι τα κύρια προϊόντα 

που εισήχθηκαν και ποια τα κύρια προϊόντα που εξήχθηκαν το 2020;  (5 μονάδες)   

 

 


