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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΙΙ 

«ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

1. Συμπληρώστε τα κενά στην πρόταση: 

 

Χρονικογράφος της περιόδου της Φραγκοκρατίας ήταν, εκτός από το Βουστρώνιο, 

και ο ………………………………….. ενώ Ιστορία της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας 

συνέγραψε ο ………………………… , τέλος  για να τιμήσει τις σφαγές των τούρκων  στις 

09/07/1821 ο……………………………. έγραψε το ομώνυμο ποίημα.  

 

 

2. Το 1192 αγόρασαν την Κύπρο από το Ριχάρδο, αν και θρησκευτικό τάγμα είχε 

στρατιωτική εκπαίδευση και ρόλο, ποιοι ήταν; 

 

 

3. Μετά την σφαγή του Πάσχα του 1192 μ.Χ πώλησαν την Κύπρο σε αυτόν οι 

προηγούμενοι κατέχοντες και έτσι έγινε ο γενάρχης της Φράγκικης δυναστείας της 

Κύπρου. Ποιος ήταν; 

 

 

4. Το 1426 στη μάχη της Χοιροκοιτίας νίκησαν και λεηλάτησαν το νησί 

συλλαμβάνοντας ακόμα και αυτόν τον ίδιο το Φράγκο βασιλιά Ιανό ή Γιάννο. Ποιοι 

ήταν; 

 

 

5. Τελευταία Βασίλισσα της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας, παρέδωσε την Κύπρο στους 

συμπατριώτες της Βενετούς το 1489 έναντι ανταλλαγμάτων, ποιά ήταν; 

 

 

6. Ποιοι έχτισαν τα τείχη της Λευκωσίας; 

 

 

7. Ποιοι ήταν οι υπερασπιστές της Αμμοχώστου κατά την πολύμηνη πολιορκία της 

πόλης από τους Οθωμανούς το 1570-1571; 

 

 

8. Τι γνωρίζετε για τον Ιάκωβο Διασωρινό; 

 

 

9. Πόσες πύλες και πόσους προμαχώνες έχουν τα τείχη της Λευκωσίας; 
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10. To 1571 ολοκληρώνεται η κατάληψη της Κύπρου από τους Οθωμανούς, μια 

κατάκτηση που κράτησε ως το 1878 και σημαδεύτηκε κυρίως από το φαινόμενο του 

«Λινοπάμπακου» πολίτη ως αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης και της βαριάς 

φορολογίας.  Εξηγήστε τον όρο «Λινοπάμμπακος» 

 

 

 

11. Αυτός ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, στις 09/07/1821 εκτελέστηκε από τους Οθωμανούς 

μαζί με εκατοντάδες άλλους ανώτατους Κληρικούς και προύχοντες για δήθεν 

προετοιμασία επαναστατικού κινήματος στην Κύπρο στα πλαίσια της Ελληνικής 

επανάστασης του 1821. Ποιος ήταν; 

 

 

12. Μεγάλος δραγομάνος επί τουρκοκρατίας που το σπίτι του σήμερα αποτελεί 

μουσείο ποιος είναι; 

 

 

13. Αντιστοιχίστε τις χρονολογίες με τα ιστορικά δεδομένα: 

1571-1878 Απόσχιση από Βυζάντιο 

1192-1489 Ενετοκρατία 

58π.Χ Αραβικές επιδρομές 

1960 Ανεξαρτησία 

1489-1571 Φραγκοκρατία 

330π.Χ – 58.π.Χ Τουρκοκρατία 

6ος – 9ος αιώνας Έναρξη ρωμαιοκρατίας 

1185-1191 Αγγλοκρατία 

1878-1959 Ελληνιστική-Πτολεμαική περίοδος 

 

 

14. Το 1833 έγιναν στην Κύπρο 3 επαναστατικά κινήματα χωρίς επιτυχία, πως 

ονομάζονταν οι τρεις αρχηγοί των κινημάτων; 

 

 

15. Υπογραμμίστε τα λάθη:  H Κύπρος πάντα ήταν το «μήλον της Έριδος» μεταξύ των 

εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων της ιστορίας, αν εξαιρέσουμε την περίοδο των 

Κυπριακών Βασιλείων που δεν πλήρωναν ούτε καν φόρο στην τότε υπερδύναμη 

Περσία, θα διαπιστώσουμε την τραγική μοίρα του νησιού.  Αιγύπτιοι , Πέρσες, 

Ρωμαίοι, Φρύγες, κατάκτησαν το νησί στην αρχαιότητα ενώ Φράγκοι,  Ενετοί, 

Τούρκοι, Γάλλοι και Άγγλοι  στα νεότερα ιστορικά χρόνια.  Τελικά η γεωγραφική 

θέση και ο ορυκτός και άλλος πλούτος του νησιού (Χαλκός, Κασσίτερος κ.α) από 

ευλογία έγιναν  κατάρα. 
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16. Συμπληρώστε τα κενά στην πρόταση:  Πρώτος άγγλος κυβερνήτης, μετά την 

συνθήκη της Λωζάννης,  ήταν ο ………………………… ενώ πρώτος ύπατος αρμοστής το 

1878 ήταν ο…………………………………..  Τελευταίος κυβερνήτης ήταν 

ο……………………………. ενώ η περίοδος μετά τα οκτωβριανά  

ονομάστηκε………………………………. από το όνομα του τότε Κυβερνήτη. 

 

17. Αντιστοιχίστε τις  ημερομηνίες με τα ιστορικά δεδομένα: 

01/04/1955 Πραξικόπημα της Χούντας 

03/03/1957 Ένταξη στην Ε.Ε 

21/10/1931 Υιοθέτηση Ευρώ 

13/12/1959 Οκτωβριανά 

15/01/1950 Έναρξη ενωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 

15/07/1974 Α Εισβολή Τούρκων 

15/07/2016 Β Εισβολή Τούρκων 

20/07/1974 Ενωτικό Δημοψήφισμα 

14/08/1974 Πραξικόπημα στην Τουρκία 

01/01/2008 Θάνατος Γρηγόρη Αυξεντίου 

01/05/2004 Πρώτες προεδρικές εκλογές 

 

18. Ποιοι ήταν συναρχηγοί στο λαμπρό αγώνα της ΕΟΚΑ εναντίον των ιμπεριαλιστών; 

 

19. Να αναφέρετε τα ονόματα των πιο κάτω: 

 

1. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας 

2. Πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής δημοκρατίας 

3. Πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. 

 

20. Συμπληρώστε τα κενά: Το 1963 ο πρόεδρος Μακάριος αποφάσισε να 

αλλάξει ……………σημεία του συντάγματος, αυτό χρησιμοποιήθηκε ως αφορμή από 

την Τουρκία για να δώσει εντολή εξέγερσης των ……………………….. και των εγκλεισμό 

τους σε ………………….. βάζοντας έτσι σε λειτουργία το σχέδιο της διχοτόμησης, 

μάλιστα το 1964 έκανε απόπειρα εισβολής στο νησί βομβαρδίζοντας 

την ……………………. 

 


