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Ποιος ήταν ο Dante Alighieri;
α.	 Ιταλός	ποιητής,	συγγραφέας	και	πολιτικός
β.	 Ιταλός	τραγουδιστής	της	δεκαετίας	του	‘90
γ.	 Ζωγράφος	της	Αναγέννησης
δ.	 Ιταλός	θεατρικός	συγγραφέας

Ποιος πλανήτης βρίσκεται πιο κοντά στον 
ήλιο;
α.	 Γη
β.	 Ερμής
γ.	 Ουρανός
δ.	 Αφροδίτη

Ποιος έγραψε τον ιταλικό εθνικό ύμνο;
α.	 Mameli
β.	 Bach
γ.	 Mogol
δ.	 Hendrix

Βρείτε τον επόμενο αριθμό της ακολουθίας 
12 17 23 30 38...
α.	 47
β.	 44
γ.	 38
δ.	 19
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Ποια χώρα δεν είναι ιδρυτικό μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α.	 Ισπανία
β.	 Γαλλία
γ.	 Ιταλία
δ.	 Γερμανία

Πότε εγκρίθηκε η Διακήρυξη του 
Ανθρώπινου Δικαίου;
α.	 1945
β.	 1789
γ.	 1917
δ.	 1948

Ποιο από αυτά δεν είναι κοινωνικό δίκτυο;
α.	 Amazon
β.	 Linkedln
γ.	 Instagram
δ.	 Twitter

Ποια αθλήματα συμπεριλαμβάνονται στο 
Τρίαθλο;
α.	 Κολύμβηση,	ποδηλασία,	τρέξιμο
β.	 Βόλεϊ,	τένις,	τρέξιμο
γ.	 Ποδόσφαιρο,	μπάσκετ,	χόκεϊ
δ.	 Γκολφ,	ιππασία,	τοξοβολία
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Πόσες ιταλικές περιοχές έχουν ειδικό 
καθεστώς;
α.	 5
β.	 20
γ.	 2
δ.	 10

Ποιος ανακάλυψε τη βαρύτητα;
α.	 Νεύτωνας	Ισαάκ
β.	 Γαλιλαίος	Γαλιλέει
γ.	 Αϊνστάιν	Άλμπερτ
δ.	 Ντάργουιν

Τι είναι ο Δαβίδ του Μιχαήλ Αγγέλου;
α.	 Ένα	μαρμάρινο	γλυπτό
β.	 Ένα	τραγούδι
γ.	 Μια	ιταλική	ταινία
δ.	 Ένας	πίνακας

Ποιος από αυτούς τους χαρακτήρες δεν 
ταιριάζει με τους υπόλοιπους;
α.	 Francesco	Guccini
β.	 Rosa	Balistreri
γ.	 Luigi	Pirandello
δ.	 Mia	Martini
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Τι σημαίνουν τα 12 αστέρια στη σημαία της ΕΕ;
α.	 Ιδανικά	ενότητας,	αλληλεγγύης	και	αρμονίας	

μεταξύ	των	λαών	της	Ευρώπης
β.	 Αριθμός	χωρών	που	συμμετέχουν	στην	ΕΕ	όταν	

έγινε	η	σημαία
γ.	 Κύκλος	της	ζωής
δ.	 Ο	αριθμός	των	πρώτων	άρθρων	του	Συντάγματος

Σύμφωνα με το ιταλικό Σύνταγμα η δημι-
ουργία ένωσης μεταξύ των ανθρώπων είναι;
α.	 Παράνομη
β.	 Ελεύθερη
γ.	 Δυνατόν	μόνο	εάν	εγκριθεί
δ.	 Επικίνδυνη	για	τη	δημοκρατική	τάξη

Τι θα μπορούσε να είναι μια πράξη 
εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο;
α.	 Βάζοντας	ένα	«Μου	αρέσει/like»	σε	μια	ανάρτηση	

που	χρησιμοποιεί	κακές	λέξεις	για	να	προσβάλει	
κάποιον

β.	 Δημοσιεύοντας	μια	ντροπιαστική	εικόνα	ενός	
συμμαθητή	που	δεν	σου	αρέσει

γ.	 Γράφοντας	κακές	λέξεις	που	προσβάλουν	κάποιον
δ.	 Όλα	τα	πιο	πάνω

Ποια είναι η Beatrice Vio;
α.	 Ηθοποιός
β.	 Τραγουδίστρια
γ.	 Αθλήτρια
δ.	 Πολιτικός
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Ποιο λουλούδι υπήρξε σύμβολο 
επανάστασης για τους Πορτογάλους;
α.	 Κρίνος
β.	 Γαρίφαλο
γ.	 Τουλίπα
δ.	 Ίριδα

Πόσα χρωμοσώματα φύλου υπάρχουν στον 
άνθρωπο;
α.	 23
β.	 2
γ.	 3
δ.	 16

Ποιος ήταν ο Luciano Pavarotti;
α.	 Ένας	Ιταλός	τενόρος
β.	 Ένας	Ιταλός	αρχιτέκτονας
γ.	 Ένας	Ιταλός	αθλητής
δ.	 Ένας	Ιταλός	ζωγράφος

Ποιος είναι ο μήνας που δεν ταιριάζει;
α.	 Δεκέμβριος
β.	 Σεπτέμβριος
γ.	 Νοέμβριος
δ.	 Οκτώβριος
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Ποιο είναι το τελευταίο κράτος που 
προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 Εσθονία
β.	 Κύπρος
γ.	 Βουλγαρία
δ.	 Κροατία

Πότε είναι η ημέρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων;
α.	 10	Δεκεμβρίου
β.	 25	Απριλίου
γ.	 9	Νοεμβρίου
δ.	 22	Απριλίου

Ποιο είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο 
κοινωνικό δίκτυο;
α.	 Facebook
β.	 Instagram
γ.	 WeChat
δ.	 Twitter

Πού θα διεξάγονταν οι Ολυμπιακοί αγώνες 
του 2020;
α.	 Εμιράτα
β.	 Ελλάδα
γ.	 Τόκιο
δ.	 Ισπανία
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Πότε ψήφισαν οι γυναίκες στην Ιταλία για 
πρώτη φορά;
α.	 1945
β.	 1968
γ.	 1918
δ.	 1946

Η λέξη «οικολογία» προέρχεται από μια 
ελληνική λέξη «oikos». Τι σημαίνει;
α.	 Σπίτι
β.	 Ζωντανά	όντα
γ.	 Φύση
δ.	 Σειρά

Ποιος ζωγράφισε το παρεκκλήσι Sistine;
α.	 Γιώτο
β.	 Μιχαήλ	Άγγελος
γ.	 Ραφαφέλο
δ.	 Μποτιτσέλι

Βρείτε τη λέξη που που δεν ταιριάζει:
α.	 Ριζότο
β.	 Πίτσα
γ.	 Ζυμαρικά	Carbonara
δ.	 Μουσακάς
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Πότε γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 1991
β.	 1987
γ.	 1993
δ.	 1945

Ποια είναι τα «μπλε κράνη»;
α.	 Οι	ειρηνευτικές	δυνάμεις	του	ΟΗΕ
β.	 Οι	ένοπλες	δυνάμεις	του	ΟΗΕ
γ.	 Ο	αμερικανικός	στρατός
δ.	 Οι	Ιταλοί	εθελοντές

Ποια πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί 
hashtag;
α.	 Instagram
β.	 Snapchat
γ.	 Twitter
δ.	 Facebook

Πόσα Παγκόσμια Κύπελλα κέρδισε στο 
ποδόσφαιρο η Ιταλία;
α.	 6
β.	 3
γ.	 4
δ.	 9
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Ποιος ήταν ο Piersanti Mattarella, αδελφός 
του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας;
α.	 Ηθοποιός	που	κέρδισε	το	βραβείο	Όσκαρ
β.	 Πολιτικός	που	δολοφονήθηκε	από	τη	Μαφία
γ.	 Ιερέας	που	πολέμησε	ενάντια	στην	αδικία
δ.	 Ο	πρώτος	κολυμβητής	της	Σικελίας	που	κέρδισε	

τους	Ολυμπιακούς	Αγώνες

Ποιος είναι ο αστερισμός που, σύμφωνα με 
την ιστορία, είναι μια ελληνική βασίλισσα;
α.	 Υδροχόος
β.	 Κασσιόπη
γ.	 Μεγάλη	Άρκτος
δ.	 Μικρή	Άρκτος

Ποιος Ιταλός τραγουδιστής τραγούδησε το 
“Nel blu dipinto di blu”;
α.	 Domenico	Modugno
β.	 Renzo	Arbore
γ.	 Albano
δ.	 Jovanotti

Ολοκληρώστε την ακολουθία 4 8 6 12 10...
α.	 20
β.	 12
γ.	 11
δ.	 5
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Ποιο είναι το επαρκές έγγραφο για έναν Ευ-
ρωπαίο πολίτη που ταξιδεύει στην Ευρώπη;
α.	 Διαβατήριο
β.	 Τουριστική	βίζα
γ.	 Ταυτότητα
δ.	 Βίζα	εργασίας

Ποιο από αυτά δεν είναι στόχος της 
αειφόρου ανάπτυξης;
α.	 Ισότητα	των	φύλων
β.	 Ελευθερία	έκφρασης
γ.	 Ποιοτική	εκπαίδευση
δ.	 Μειωμένη	ανισότητα

Πόσα άτομα είναι χρήστες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης;
α.	 3,	96	δισεκατομμύρια
β.	 2,	45	δισεκατομμύρια
γ.	 1,	87	δισεκατομμύρια
δ.	 5,	90	δισεκατομμύρια

Ποιος Ιταλός αθλητής κέρδισε το χρυσό 
μετάλλιο στην κολύμβηση;
α.	 Tania	Cagnotto
β.	 Federica	Pellegrini
γ.	 Eleonora	Lo	Bianco
δ.	 Flavia	Pennetta
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Σε ποια ιταλική πόλη είναι το κουσκούς ένα 
παραδοσιακό πιάτο;
α.	 Τράπανι
β.	 Μπολόνια
γ.	 Ρώμη
δ.	 Μιλάνο

Ποια είναι η αρχική πηγή ενέργειας;
α.	 Νερό
β.	 Ήλιος
γ.	 Άνθρακας
δ.	 Άνεμος

Πού είναι η «Κοιλάδα των Ναών»;
α.	 Σικελία
β.	 Καμπανία
γ.	 Τοσκάνη
δ.	 Λάτσιο

Βρείτε τον χαρακτήρα που δεν ταιριάζει με 
τους υπόλοιπους:
α.	 Giuseppe	Verdi
β.	 Aldo	Moro
γ.	 Gioachino	Rossini
δ.	 Giacomo	Puccini

cards-el.indd   6cards-el.indd   6 10/05/2022   17:08:1010/05/2022   17:08:10



6

Πόσα κράτη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 30
β.	 12
γ.	 27
δ.	 32

Τι θα μπορούσε να είναι έκφραση της 
ισότητας των φύλων;
α.	 Άνδρες	και	γυναίκες	πληρώνονται	με	τον	ίδιο	

τρόπο	για	την	ίδια	δουλειά
β.	 Οι	άνδρες	και	οι	γυναίκες	έχουν	τα	ίδια	δικαιώματα
γ.	 Οι	άνδρες	μπορούν	να	έχουν	τους	ίδιους	μήνες	

άδειας	με	απολαβές,	όπως	οι	γυναίκες	όταν	
γίνουν	πατέρες

δ.	 Όλα	τα	πιο	πάνω	είναι	σωστά

Τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τις 
ψεύτικες ειδήσεις;
α.	 Μοιραζόμαστε	κάτι	μόνο	όταν	προέρχεται	από	

φίλους	μας
β.	 Μοιραζόμαστε	μόνο	άρθρα	με	σαφή	επικεφαλίδα
γ.	 Καμιά	δεν	είναι	η	σωστή	απάντηση
δ.	 Διαβάζουμε	και	επαληθεύουμε	τις	ειδήσεις,	

πριν	τις	μοιραστούμε

Πόσοι κύκλοι υπάρχουν στο σύμβολο των 
Ολυμπιακών αγώνων;
α.	 6
β.	 9
γ.	 5
δ.	 3
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Ποιο είναι το πιο κοντινό ιταλικό νησί στην 
Αφρική;
α.	 Μάλτα
β.	 Λαμπεντούσα
γ.	 Isola	d’Elba
δ.	 Capri

Ποιο είναι το όνομα της γυναίκας που 
ενέπνευσε το κίνημα «Παρασκευή για το 
μέλλον» ενάντια στην κλιματική αλλαγή;
α.	 Isabel	Allende
β.	 Michelle	Obama
γ.	 Greta	Thunberg
δ.	 Nilde	lotti

Ποιος Ιταλός καλλιτέχνης ζωγράφισε το 
έργο «Η Δημιουργία του Αδάμ»;
α.	 Bernini
β.	 Giotto
γ.	 Τiziano
δ.	 Michaelangelo

Ολοκληρώστε την ακολουθία 1 2 3 5 8 13;
α.	 22
β.	 21
γ.	 11
δ.	 7
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Ποιοι αποτελούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;
α.	 Αρχηγοί	κρατών	και	κυβερνήσεων	των	

κρατών	μελών	της	ΕΕ
β.	 Εκπρόσωποι	των	εθνικών	διοικήσεων
γ.	 Οικονομικοί	εμπειρογνώμονες	κάθε	κράτους
δ.	 Κοινοί	πολίτες	που	ψηφίζονται	από	τον	κόσμο

Πόσα είναι τα δικαιώματα της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;
α.	 12
β.	 30
γ.	 18
δ.	 42

Αρχικά, μόλις λειτούργησε η Amazon, ποιο 
προϊόν πωλούσε;
α.	 Κινητά	τηλέφωνα
β.	 Βιβλία
γ.	 CD	και	DVD
δ.	 Υπολογιστές

Ποιος είναι ο Alessandro Del Piero;
α.	 Τραγουδιστής	των	Blues
β.	 Ποδοσφαιριστής
γ.	 Ιταλός	ηθοποιός
δ.	 Παίκτης	καλαθόσφαιρας
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Ποια ήταν η πρώτη ιταλική πρωτεύουσα;
α.	 Ρώμη
β.	 Τορίνο
γ.	 Μιλάνο
δ.	 Μπάρι

Ποιο σχήμα έλαβε υπόψη ο Πυθαγόρας για 
το θεώρημά του;
α.	 Ισοσκελές	τρίγωνο
β.	 Ένα	τρίγωνο	σκαληνό	σε	σχέση	με	ένα	

ορθογώνιο	τρίγωνο
γ.	 Ορθογώνιο	τρίγωνο
δ.	 Κύλινδρος

Ποια ήταν η πιο ισχυρή οικογένεια της 
Ιταλικής Αναγέννησης;
α.	 Medici
β.	 Cervi
γ.	 De	Andrè
δ.	 Tomasi

Οι Ιταλοί είναι σκιέρ. Οι σκιέρ μπορούν 
να είναι παίκτες τένις. Βρείτε τα ακόλουθα 
συμπεράσματα που μπορούν να συμπλη-
ρωθούν με τον προτεινόμενο συλλογισμό
α.	 Ορισμένοι	τενίστες	είναι	Ιταλοί
β.	 Οι	Ιταλοί	είναι	παίκτες	τένις
γ.	 Οι	Ιταλοί	δεν	ξέρουν	να	παίζουν	τένις
δ.	 Οι	Ιταλοί	μπορούν	να	είναι	παίκτες	τένις
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Ποιο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ψηφίζεται 
από τους Ευρωπαίους πολίτες;
α.	 Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο
β.	 Ευρωπαϊκή	Επιτροπή
γ.	 Ευρωπαϊκό	Συμβούλιο
δ.	 Ευρωπαϊκή	Κεντρική	Τράπεζα

Τι σημαίνει «ειρήνη»;
α.	 Η	απόρριψη	όπλων	μαζικής	καταστροφής
β.	 Η	απουσία	σύγκρουσης	και	η	ύπαρξη	

διαλόγου,	κατανόησης	και	συνεργασίας
γ.	 Η	απουσία	σύγκρουσης
δ.	 Η	δίκαιη	ύπαρξη	διαλόγου,	κατανόησης	και	

συνεργασίας

Τι δημιούργησε ο Mark Zuckerberg;
α.	 Google
β.	 Facebook
γ.	 Vimeo
δ.	 Youtube

Ποιος έκανε ρεκόρ στα 100mt με 9,58 
δευτερόλεπτα;
α.	 Usain	Bolt
β.	 Fiona	May
γ.	 Pietro	Mennea
δ.	 Maurice	Greene
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Πού είναι το μεγαλύτερο θέατρο στην Ιταλία;
α.	 Μιλάνο
β.	 Ρώμη
γ.	 Νεάπολη
δ.	 Παλέρμο

Ποια ήταν η Rita Levi Montalcini;
α.	 Η	πρώτη	γυναίκα	Πρόεδρος	της	Ιταλικής	

Δημοκρατίας
β.	 Η	πρώτη	Ιταλίδα	που	πήγε	στο	φεγγάρι
γ.	 Ιταλίδα	επιστήμονας	που	κέρδισε	το	Νόμπελ
δ.	 Ηθοποιός	που	κέρδισε	το	Όσκαρ

Ποιο είναι το όνομα της γυναίκας που είναι 
ζωγραφισμένη στο Gioconda;
α.	 Beatrice
β.	 Lisa
γ.	 Giulia
δ.	 Terenzia

Εάν είναι καλά την Κυριακή, η Paula θα 
πάει στη θάλασσα και θα κολυμπήσει. Αν ο 
Μάρκ θέλει να πάει κολύμπι θα πάει μαζί 
της. Την Κυριακή, ο Mark είναι στην παιδι-
κή χαρά. Συνεπάγεται σίγουρα ότι:
α.	 Η	Paula	δεν	πήγε	στην	παραλία	για	να	κολυμπήσει
β.	 Η	Paula	δεν	ήταν	καλά
γ.	 Ο	Μαρκ	δεν	ήθελε	να	κολυμπήσει
δ.	 Ο	Μαρκ	δεν	ένιωθε	καλά
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Πού βρίσκονται τα σημαντικότερα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα;
α.	 Βρυξέλλες,	Στρασβούργο
β.	 Παρίσι,	Λιοντάρι
γ.	 Ρώμη,	Μαδρίτη
δ.	 Βερολίνο,	Άμστερνταμ

Τι είναι τα Ηνωμένα Έθνη;
α.	 Ένα	ευρωπαϊκό	θεσμικό	όργανο
β.	 Ένα	ιταλικό	ίδρυμα
γ.	 Ένα	διεθνές	ίδρυμα
δ.	 Ένα	αμερικανικό	ίδρυμα

Πότε δημιουργήθηκε το Facebook;
α.	 2009
β.	 2010
γ.	 2004
δ.	 1998

Πόσοι παίκτες υπάρχουν σε μια ομάδα 
υδατοσφαίρισης;
α.	 11
β.	 9
γ.	 7
δ.	 13
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Σε ποιο βιβλίο του Manzoni, ο κύριος χαρα-
κτήρας ονομάζεται Renzo;
α.	 Φάρμα	των	ζώων
β.	 Οι	αρραβωνιασμένοι
γ.	 Φανταστικά	ζώα	και	πού	να	τα	βρείτε
δ.	 Λεοπάρδαλη

Ποιο είναι το ζώο που έχει τη μεγαλύτερη 
περίοδο κύησης;
α.	 Ελέφαντας
β.	 Σκύλος
γ.	 Καμηλοπάρδαλη
δ.	 Ρινόκερος

Για ποιο θέατρο είναι διάσημη η Νάπολη;
α.	 Θέατρο	San	Carlo
β.	 Θέατρο	Massimo
γ.	 Θέατρο	Fenice
δ.	 Θέατρο	Scala

Ολοκλήρωση της ακολουθίας: 10 14 7 9; ; 12
α.	 3,	6
β.	 20,	25
γ.	 13,	10
δ.	 7,	9
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Τι είναι το ΝΑΤΟ;
α.	 Διεθνής	οργανισμός
β.	 Αμερικανική	κυβερνητική	υπηρεσία
γ.	 Ευρωπαϊκός	οργανισμός
δ.	 Ερευνητικό	ίδρυμα

Η ψηφοφορία σύμφωνα με το ιταλικό 
Σύνταγμα είναι:
α.	 Υποχρεωτική
β.	 Ελεγχόμενη
γ.	 Προσωπική	και	δημόσια
δ.	 Προσωπική,	ιδιωτική	και	δωρεάν

Τι σημαίνει ο όρος ψεύτικες ειδήσεις;
α.	 Ειδήσεις	που	παρουσιάζονται	σε	άρθρα	με	

επινοημένες,	παραπλανητικές	ή	διαστρε-
βλωμένες	πληροφορίες

β.	 Ειδήσεις	που	αναφέρθηκαν	μέσω	των	κοινωνι-
κών	δικτύων

γ.	 Άρθρα	γραμμένα	με	παραπλανητικές	πληροφο-
ρίες	και	έχουν	δημοσιευτεί	αποκλειστικά	μέσω	
ιστολογίου

δ.	 Ειδήσεις	κακές	που	αναφέρθηκαν	από	το	Facebook

Για πόσο καιρό διαρκούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες;
α.	 Δεκαέξι	ημέρες
β.	 Ένα	μήνα
γ.	 Δέκα	ημέρες
δ.	 Μια	εβδομάδα
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Ποιο είναι το όνομα της μεγαλύτερης 
ιταλικής λίμνης;
α.	 Λίμνη	Κόμο
β.	 Λίμνη	Ιζέο
γ.	 Λίμνη	Γκάρντα
δ.	 Λίμνη	Mατζόρε

Ποιο είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο στην 
Ιταλία;
α.	 Αίτνα
β.	 Βεζούβιος
γ.	 Σοπραμόντε
δ.	 Κρόνιο

Ποια ταινία σκηνοθέτησε ο Roberto 
Benigni, η οποία κέρδισε το Όσκαρ;
α.	 Η	ζωή	είναι	όμορφη
β.	 Τίποτα	δεν	μένει	παρά	να	κλαίω
γ.	 Τζόνι	Στέτσινο
δ.	 Η	τίγρη	και	το	χιόνι

Όλα τα θηλαστικά θηλάζουν τα μικρά τους. 
Κανένα φίδι δεν θηλάζει. Δεδομένων των 
δύο υποθέσεων, ποιο είναι το συμπέρασμα 
του ακόλουθου συλλογισμού;
α.	 Έτσι	κανένα	θηλαστικό	δεν	είναι	φίδι
β.	 Έτσι	κανένα	φίδι	δεν	είναι	θηλαστικό
γ.	 Έτσι	κανένα	θηλαστικό	δεν	θηλάζει	τα	μικρά	του
δ.	 Έτσι,	μερικά	φίδια	ταΐζουν	τα	μικρά	τους
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Ποιο κράτος εγκατέλειψε πρόσφατα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 Βέλγιο
β.	 Πολωνία
γ.	 Σουηδία
δ.	 Μεγάλη	Βρετανία

Ποιο θεσμικό όργανο του ΟΗΕ είναι υπεύ-
θυνο για την προώθηση και την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
α.	 Το	Γραφείο	του	Ύπατου	Αρμοστή	για	τα	

Ανθρώπινα	Δικαιώματα
β.	 Το	Γραφείο	του	Ύπατου	Αρμοστή	για	τους	

Πρόσφυγες	και	τους	αιτούντες	άσυλο
γ.	 Το	Διεθνές	Νομισματικό	Ταμείο
δ.	 Ο	Οργανισμός	Τροφίμων	και	Γεωργίας	των	

Ηνωμένων	Εθνών

Για ποιο λόγο παράγονται ψεύτικες ειδήσεις;
α.	 Σφάλματα
β.	 Παραπληροφόρηση
γ.	 Αστείο
δ.	 Δημιουργούνται	αυτόματα	από	τη	μηχανή	αναζήτησης

Ποια χώρα κέρδισε τους περισσότερους τίτ-
λους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου;
α.	 Ιταλία
β.	 Γερμανία
γ.	 Βραζιλία
δ.	 Ισπανία
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Πόσες είναι οι μοναρχίες στην Ευρώπη;
α.	 2
β.	 0
γ.	 12
δ.	 7

Ποιο είναι το ζώο που επηρεάζεται περισ-
σότερο από την κλιματική αλλαγή;
α.	 Λέοντας
β.	 Πολική	αρκούδα
γ.	 Άλογο
δ.	 Πάνθηρας

Ποιο τραγούδι τραγουδήθηκε κατά την 
ιταλική αντίσταση;
α.	 Μπέλλα	Τσιάο
β.	 Εξάμηνο	ανά	εξάμηνο
γ.	 Κυανό
δ.	 Φουτούρα

Η ακόλουθη ακολουθία έχει μια συγκεκρι-
μένη λογική. Ποια είναι η τιμή του Χ; 
2 - 5 - 10 - 17 - 26 - 37 - X - 65
α.	 52
β.	 46
γ.	 50
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω
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Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης;
α.	 Αγγλική
β.	 Ιταλική
γ.	 Γαλλική
δ.	 Καμία	από	τις	προηγούμενες	απαντήσεις	

δεν	είναι	σωστή

Πόσοι είναι οι στόχοι της αειφόρου 
ανάπτυξης;
α.	 5
β.	 12
γ.	 9
δ.	 17

Πότε εφευρέθηκε ο πρώτος υπολογιστής 
στον κόσμο;
α.	 1972
β.	 1918
γ.	 1943
δ.	 1889

Πόσο συχνά διεξάγονται οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες;
α.	 Κάθε	5	χρόνια
β.	 Κάθε	2	χρόνια
γ.	 Κάθε	4	χρόνια
δ.	 Κάθε	7	χρόνια
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Ποιος Έλληνας ποιητής βραβεύτηκε με Νόμπελ 
και μέρος του έργου του σχετίζεται με την Κύπρο;

α.	 Κωστής	Παλαμάς
β.	 Γιώργος	Σεφέρης
γ.	 Γιάννης	Ρίτσος
δ.	 Τάσος	Λειβαδίτης

Ποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι άφθονη 
στην Κύπρο;

α.	 Ηλιακή	ενέργεια
β.	 Αιολική	ενέργεια
γ.	 Ηλεκτρική	ενέργεια
δ.	 Χημική	ενέργεια

Ποιος εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό 
τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι FUEGO 
το 2018;

α.	 Σάκης	Ρούβας
β.	 Άννα	Βίσση
γ.	 Ελένη	Φουρέιρα
δ.	 Αντώνης	Ρέμος

Μέσα σε ένα οικόπεδο, υπάρχει ένα δέ-
ντρο. Η σκιά του δέντρου διπλασιάζεται κάθε 
μέρα. Την 9η ημέρα η σκιά του δέντρου κάλυ-
ψε ολόκληρο το οικόπεδο. Ποια μέρα η σκιά 
του δέντρου κάλυψε το μισό του οικοπέδου;

α.	 2η	μέρα
β.	 4η	μέρα
γ.	 5η	μέρα
δ.	 8η	μέρα
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Πότε έγινε η Κύπρος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;
α.	 2004
β.	 2008
γ.	 2011
δ.	 2000

Ποια είναι η διάρκεια της στρατιωτικής 
θητείας στην Κύπρο;
α.	 24	μήνες
β.	 12	μήνες
γ.	 14	μήνες
δ.	 16	μήνες

Πόσοι χρήστες κοινωνικών μέσων 
υπάρχουν στην Κύπρο;
α.	 1	000	000
β.	 800.000
γ.	 500.000
δ.	 400.000

Ο Κύπριος αθλητής Κυριάκος Ιωάννου 
διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στο 
Βερολίνο. Σε ποιο άθλημα συμμετείχε;
α.	 Άλμα	εις	ύψος
β.	 Άλμα	εις	μήκος
γ.	 Τρέξιμο
δ.	 Κολύμπι
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Ποιο μέταλλο σχετίζεται με το όνομα της 
Κύπρου;
α.	 Ασήμι
β.	 Χρυσός
γ.	 Χαλκός
δ.	 Σίδερο

Ποιο ζώο θεωρείται το σύμβολο της Κύπρου;
α.	 Αγρινό
β.	 Λιοντάρι
γ.	 Πρόβατο
δ.	 Ζέβρα

Ποιος ήταν ο Μιχαήλ Κάσιαλος;
α.	 Μουσικός
β.	 Ζωγράφος
γ.	 Ηθοποιός
δ.	 Αρχιτέκτονας

Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τού-
βλο. Πόσα κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;
α.	 2	κιλά
β.	 3	κιλά
γ.	 4	κιλά
δ.	 5	κιλά
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Τα αστέρια σε κύκλο της σημαίας της ΕΕ 
συμβολίζουν ...
α.	 Το	πλανητικό	μας	σύστημα
β.	 Το	φως	του	πολιτισμού
γ.	 Το	μέλλον
δ.	 Τα	ιδανικά	της	ενότητας,	της	αλληλεγγύης	και	

της	αρμονίας	μεταξύ	των	λαών	της	Ευρώπης
Η χαμηλότερη βαθμολογία της Κύπρου στην 
ισότητα των φύλων ανήκει στον τομέα ...;
α.	 Υγεία	(ικανοποίηση	υγείας,	πρόσβαση	σε	

υγειονομική	περίθαλψη)
β.	 Δύναμη	(πολιτική	δύναμη)
γ.	 Εργασία	(συμμετοχή	στην	απασχόληση)
δ.	 Γνώση	(εκπαίδευση)

Ποια είναι η πιο διάσημη πλατφόρμα κοινωνι-
κών μέσων στην Κύπρο;
α.	 Facebook
β.	 LinkedIn
γ.	 Κελάδημα
δ.	 Ίνσταγκραμ

Ποιος κέρδισε το πρώτο μετάλλιο για την Κύ-
προ στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, στο 
ανδρικό λέιζερ ιστιοπλοΐας;
α.	 Κυριάκος	Ιωάννου
β.	 Παύλος	Κοντίδης
γ.	 Ελένη	Αρτύματα
δ.	 Αντώνης	Νικολαΐδης
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Πότε γιορτάζει η Κύπρος την ανεξαρτησία της;
α.	 28	Μαΐου	1940
β.	 28	Οκτωβρίου	1940
γ.	 1η	Οκτωβρίου	1960
δ.	 1	Μαΐου	1960

Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στην Κύπρο;
α.	 Όλυμπος
β.	 Μαχαιράς
γ.	 Σταυροβούνι
δ.	 Πενταδάκτυλος

Ποιο χωριό φημολογείται ότι επισκέφτηκε ο 
Leonardo Davinci;
α.	 Όμοδος
β.	 Λεύκαρα
γ.	 Βαβατσινιά
δ.	 Καλοπαναγιώτης

Ο Γιάννης έχει 20 ευρώ περισσότερα από τη 
Γεωργία. Εάν προσθέσει 10 ευρώ στα μισά από 
τα χρήματά του, τότε θα έχει τα ίδια χρήματα 
με τη Γεωργία. Πόσα χρήματα έχει η Γεωργία;
α.	 60	ευρώ
β.	 50	ευρώ
γ.	 30	ευρώ
δ.	 40	ευρώ
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Κάθε πόσα χρόνια διεξάγονται προεδρικές 
εκλογές στην Κύπρο;
α.	 3
β.	 4
γ.	 5
δ.	 6

Η υψηλότερη βαθμολογία της Κύπρου στην 
ισότητα των φύλων ανήκει στον τομέα ..,?
α.	 Υγεία	(ικανοποίηση	από	την	υγεία,	

πρόσβαση	σε	υγειονομική	περίθαλψη)
β.	 Δύναμη	(πολιτική	δύναμη)
γ.	 Γνώση	(εκπαίδευση)
δ.	 Χρόνος	(δραστηριότητες	φροντίδας,	κοινωνικές	

δραστηριότητες)
Στην ΕΕ, η Κύπρος δραστηριοποιείται περισσότερο …
α.	 Πραγματοποίηση	τηλεφωνικών	κλήσεων	

ή	βιντεοκλήσεων	μέσω	Διαδικτύου	(Skype,	
Viber,	WhatsApp	κ.λπ.)

β.	 Κοινωνική	δικτύωση	(Facebook,	Instagram,	
Twitter	κ.λπ.)

γ.	 Παρακολούθηση	διαδικτυακών	μαθημάτων
δ.	 Συμμετοχή	σε	διαδικτυακή	διαβούλευση

Πότε πραγματοποιήθηκαν οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες στην Κύπρο;
α.	 2004
β.	 2008
γ.	 1980
δ.	 Ποτέ
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Από πότε η Κύπρος είναι χωρισμένη σε δύο 
τμήματα (Βόρειο και Νότιο τμήμα);
α.	 1821
β.	 1960
γ.	 1963
δ.	 1974

Πότε υιοθέτησε η Κύπρος το ευρώ;
α.	 2004
β.	 2008
γ.	 2010
δ.	 2012

Πού μπορούμε να βρούμε τα πιο εξελιγμέ-
να σχέδια και μοτίβα κυπριακών δαντέλων;
α.	 Κάτω	Δρις
β.	 Όμοδος
γ.	 Βάβλα
δ.	 Λεύκαρα

Ποιο είναι πιο βαρύ; ένα κιλό σιδήρου, ένα 
κιλό χρυσού ή ένα κιλό βαμβάκι;
α.	 Σίδερο
β.	 Βαμβάκι
γ.	 Χρυσός
δ.	 Το	ίδιο
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Euroscola προσφέρει τη 
δυνατότητα στους μαθητές του Λυκείου:

α.	 Να	αποκτήσουν	γνώσεις	σχετικά	με	τις	νέες	τεχνολογίες
β.	 Να	αναπτύξουν	τη	φαντασία	τους	και	να	αποκτήσουν	

νέες	καλλιτεχνικές	δεξιότητες
γ.	 Να	εκφράσουν	τις	προσδοκίες	και	τα	σχέδιά	τους	για	

την	ΕΕ
δ.	 Να	διδαχτούν	τις	αξίες	και	τους	κανόνες	του	

Χριστιανισμού

Ποιος είναι ο ρόλος του εθνικού σχεδίου δράσης 
για την πρόληψη και τον χειρισμό της οικογενεια-
κής βίας (2008-2013);

α.	 Παρακολούθηση	της	έκτασης	της	βίας	στην	οικογένεια
β.	 Ευαισθητοποίηση	του	κοινού	καθώς	και	των	σχετικών	

επαγγελματιών
γ.	 Προώθηση	υπηρεσιών	που	ασχολούνται	με	όλες	

τις	πτυχές	του	προβλήματος	και	συγκεκριμένα	για	
υποστήριξη	και	προστασία	των	θυμάτων

δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Ποτε κατεστη εκτελεστοσ ο γενικοσ κανονισμοσ 
για την προστασία των δεδομενων (gdpr) στην 
κυπρο ;

α.	 2014
β.	 2016
γ.	 2018
δ.	 2020

Ποια κυπριακη ομαδα ηταν η πρωτη που μπηκε 
στη φαση των ομιλων του Champions League;

α.	 Ανόρθωση
β.	 AΠΟΕΛ
γ.	 Ομόνοια
δ.	 ΑΕΚ
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Ποια/ες είναι η/οι επίσημη/ες γλώσσα/ες της Κύπρου;

α.	 Ελληνική
β.	 Τούρκικη
γ.	 Ελληνική	και	τούρκικη
δ.	 Ελληνική,	τούρκικη,	αγγλική

Πότε έλαβε η Κύπρος το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων 
ευρώ για οικονομική διάσωση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (ΕΚ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) / Τρόικα;

α.	 2011-2012
β.	 2012-2013
γ.	 2013-2014
δ.	 2015-2016

Ποιος θεωρείται παραδοσιακός κυπριακός χορός;

α.	 Ζεϊμπέκικο
β.	 Τατσιά	(Χορός	των	ποτηριών)
γ.	 Χορός	της	κοιλιάς
δ.	 Χασάπικο

Ένας σκιέρ ξυπνά την αυγή και ετοιμάζεται να κάνει σκι. 
Σε ένα συρτάρι έχει 4 μαύρα και 8 μπλε γάντια. Δυστυχώς, 
το δωμάτιο είναι πολύ σκοτεινό για να διακρίνει το χρώμα 
τους. Πόσα γάντια πρέπει να πάρει μαζί του για να βεβαιω-
θεί ότι έχει δύο του ίδιου χρώματος;

α.	 3
β.	 4
γ.	 5
δ.	 6
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Η Κύπρος πραγματοποίησε την εξάμηνη 
Προεδρία της ΕΕ το ...
α.	 2011
β.	 2012
γ.	 2014
δ.	 2015

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να 
σπουδάσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ
α.	 Ναι
β.	 Όχι
γ.	 Εναπόκειται	στον	πολίτη	του	κάθε	κράτους	μέλους
δ.	 Ναι,	αλλά	θα	πληρώνουν	υψηλότερα	δίδακτρα

Η ικανοτητα προσβασησ, κριτικησ αξιολο-
γησησ και δημιουργιασ ή χειρισμου των 
μεσων ενημερωσησ ονομαζεται...
α.	 Μεροληψία	μέσων
β.	 Προκατάληψη	επιβεβαίωσης
γ.	 Αλφαβητισμός	στα	μέσα	ενημέρωσης
δ.	 Κυκλική	αναφορά

Ποιος Κύπριος τενίστας πέτυχε την υψηλό-
τερη κατάταξη Single ATP για την Κύπρο;
α.	 Στέφανος	Τσιτσιπάς
β.	 Μάρκος	Παγδάτης
γ.	 Πέτρος	Χρυσοχός
δ.	 Φώτης	Καλίας
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Η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. 
Ποιες είναι οι τρεις ήπειροι;

α.	 Ευρώπη,	Αφρική,	Ασία
β.	 Ευρώπη,	Αφρική,	Αμερική
γ.	 Αφρική,	Ασία,	Αυστραλία
δ.	 Ευρώπη,	Αφρική,	Αυστραλία

Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής τόπος για καταδύσεις 
στην Κύπρο;

α.	 Ζηνοβία
β.	 Κυρία	Θέτις
γ.	 Πράσινος	Κόλπος
δ.	 Σπηλιές

Ποιο θεωρείται παραδοσιακό μουσικό όργανο στην 
Κύπρο;

α.	 Πιθκιάβλι
β.	 Βιολί
γ.	 Λαούτο
δ.	 Μπουζούκι

Έχουμε 3 κουτιά, το ένα περιέχει σοκολάτες, το άλλο 
μπισκότα και το τρίτο περιέχει καραμέλες. Κάθε κουτί έχει 
μια ετικέτα στην οποία γράφεται το περιεχόμενό του. Οι 
ετικέτες, ωστόσο, είναι λάθος και στα τρία κουτιά. Ποιος είναι 
ο μικρότερος αριθμός κουτιών που πρέπει να ανοίξουμε για 
να δούμε τι περιέχει κάθε κουτί;

α.	 0
β.	 1
γ.	 2
δ.	 3
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Τι περιέχει το οικόπεδο Αφροδίτης στην Κυ-
πριακή Αποκλειστική Οικονομική ζώνη (ΑΟΖ);
α.	 Βενζίνη
β.	 Φυσικό	αέριο
γ.	 Καύσιμο
δ.	 Ουράνιο

Ποιοι νόμοι σχετίζονται με την ισότητα 
των φύλων;
α.	 Ο	νόμος	περί	προστασίας	της	μητρότητας
β.	 Η	γονική	άδεια	και	άδεια	για	λόγους	νόμου	

ανωτέρας	βίας
γ.	 Ο	νόμος	για	τη	βία	στην	οικογένεια	(πρόληψη	

και	προστασία	των	θυμάτων)
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Ποιο ήταν το 1ο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανά-
λι στην Κύπρο;
α.	 Σίγμα
β.	 Λόγος
γ.	 Αντέννα
δ.	 Άλφα

Ποια ομάδα μπάσκετ κέρδισε την 3η θέση 
στο FIBA   EuroCup;
α.	 ΑΕΚ
β.	 Απόλλωνας
γ.	 ΑΕΛ
δ.	 AΠΟΕΛ
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Ποιος κάηκε ζωντανός στο κρησφύγετό του 
κατά τη διάρκεια μιας μάχης με βρετανικά 
στρατεύματα το 1957;
α.	 Γρίβας	Διγενής
β.	 Κυριάκος	Μάτσης
γ.	 Γρηγόρης	Αυξεντίου
δ.	 Φώτης	Πίττας

Σε ποια παραθαλάσσια πόλη οι χελώνες 
Green Chelonia και οι χελώνες Caretta caretta, 
γεννούν τα αυγά τους και αναπαράγονται;
α.	 Λάρνακα
β.	 Αμμόχωστος
γ.	 Λεμεσός
δ.	 Πάφος

Ποιος από τους παρακάτω ποιητές είναι 
Κύπριος και το έργο του είναι στην κυπρι-
ακή διάλεκτο;
α.	 Οδυσσέας	Ελύτης
β.	 Δημήτρης	Λιμπέρτης
γ.	 Κωνσταντίνος	Καβάφης
δ.	 Κική	Δημουλά

Ολόκληρη η Κύπρος είναι έδαφος της ΕΕ.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Το πολιτικό σύστημα της Κύπρου είναι ...
α.	 Κοινοβουλευτική	δημοκρατία
β.	 Απόλυτη	μοναρχία
γ.	 Προεδρική	Δημοκρατία
δ.	 Δικτατορία

Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ προστα-
τεύονται από:
α.	 Την	αρμόδια	αρχή	κάθε	χώρας
β.	 Τον	Χάρτη	των	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων
γ.	 Το	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο
δ.	 Τον	Ευρωπαίο	Επίτροπο

Ποιος εφηύρε την εφημερίδα;
α.	 James	Augustus	Hickey
β.	 Johann	Carolus
γ.	 Walter	Olson
δ.	 Matt	Drudge

Ποιος Κύπριος αθλητής κέρδισε το πρώτο 
χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς 
Αγώνες;
α.	 Καρολίνα	Πελεντρίτου
β.	 Αντώνης	Αρέστη
γ.	 Αλεξάνδρα	Δημόγλου
δ.	 Ανθή	Καραγιάννη
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Ποιο μνημείο στην περιοχή της Λάρνακας 
έχει αναγνωριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς από την UNESCO από το 1998;
α.	 Εκκλησία	του	Αγίου	Λαζάρου
β.	 Μεσαιωνικό	Κάστρο	Κολοσσίου
γ.	 Κούριο
δ.	 Χοιροκοιτία

Ποιος είναι ο κύριος πυλώνας της οικονο-
μίας της Κύπρου;
α.	 Τσιμέντο	και	γύψος
β.	 Πετρέλαιο
γ.	 Επεξεργασία	τροφίμων	και	ποτών
δ.	 Τουρισμός

Πώς ονομάζεται η προφορική ποίηση της 
Κύπρου;
α.	 Τσιαττιστά
β.	 Zειμπεκιές
γ.	 Μαντινάδες
δ.	 Ζάντες

Είτε η Κύπρος είναι στην Ευρώπη είτε η 
Ελλάδα στην Ασία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Με πόσους βουλευτές εκπροσωπείται η 
Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
α.	 3
β.	 4
γ.	 5
δ.	 6

Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα 
να διαμένουν ελεύθερα οπουδήποτε στην 
Ευρώπη;
α.	 Ναι
β.	 Όχι
γ.	 Υπό	ορισμένες	συνθήκες
δ.	 Μόνο	σε	ορισμένες	ευρωπαϊκές	χώρες

Η «λογοκλοπή» ορίζεται ως…
α.	 Σύνθεση	αποσπασμάτων	ή	πηγών	για	μια	είδηση
β.	 Αντιγραφή	των	λεγόμενων	ή	των	ιδέεων	

κάποιου	άλλου
γ.	 Προσποίηση	ότι	είναι	κάποιος	δημοσιογράφος	

για	να	πάρει	συνέντευξη
δ.	 Αποδοχή	δώρων	ή	δωροδοκιών	από	πηγές

Ποιος αθλητής διορίστηκε «Πρέσβης κατά 
των Διακρίσεων» (Διακοπή Διακρίσεων) για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 Καρολίνα	Πελενδρίτου
β.	 Αντώνης	Αρέστη
γ.	 Αλεξάνδρα	Δημόγλου
δ.	 Ανθή	Καραγιάννη
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Ποιο μνημείο στην Κύπρο χρησιμοποιεί-
ται ως χώρος για θεατρικές και μουσικές 
παραστάσεις;
α.	 Κούριο
β.	 Πατίχιο
γ.	 Ελευθερία
δ.	 Ριάλτο

Γιατί η Κύπρος έχει υψηλά υγιή πρότυπα;
α.	 Λόγω	των	καιρικών	συνθηκών
β.	 Είναι	απαλλαγμένη	από	σοβαρές	

μολυσματικές	ασθένειες	και	έχει	καλές	
δημόσιες	και	ιδιωτικές	υπηρεσίες	υγείας

γ.	 Λόγω	του	ήλιου
δ.	 Λόγω	της	γεωγραφικής	της	θέσης	

Πού αναπτύχθηκε η εφυαλωμένη κεραμική 
τον 14ο αιώνα;
α.	 Καραβάς
β.	 Λάπηθος
γ.	 Ακανθού
δ.	 Κερύνεια

Είναι ψευδές ότι η Κύπρος έχει δύο επίση-
μες ευρωπαϊκές γλώσσες: την ελληνική και 
την τουρκική γλώσσα.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

cards-el.indd   21cards-el.indd   21 10/05/2022   17:08:1010/05/2022   17:08:10



21

Ποιος είναι ο ρόλος της Green Dot Κύπρου;

α.	 Προώθηση	της	ανακύκλωσης
β.	 Αποτελεσματική	χρήση	των	πόρων
γ.	 Προώθηση	σωστών	στάσεων	και	συνηθειών
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Ποιος είναι ο κύριος στόχος του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Άμυνας;

α.	 Η	βελτίωση	των	στρατιωτικών	
δυνατοτήτων	των	κρατών	μελών

β.	 Μια	Ευρώπη	χωρίς	στρατούς
γ.	 Η	επέκταση	της	εδαφικής	κυριαρχίας	της	Ευρώπης
δ.	 Η	έναρξη	του	Γ	‘Παγκοσμίου	Πολέμου

Ποια ειναι η ελληνικη λεξη για τη διαδοση πλη-
ροφοριων -γεγονοτα, επιχειρηματα, φημεσ, μισεσ 
αληθειεσ ή ψεματα- με σκοπο την επορροη στην 
κοινη γνωμη;

α.	 Προπαγάνδα
β.	 Κακή	πληροφορία
γ.	 Πλαστά	νέα
δ.	 Μεροληπτικά	νέα

Ποια ποδοσφαιρική ομάδα έχει πετύχει προκρι-
ματικά για τους προημιτελικούς στο Champion 
League;

α.	 AΠΟΕΛ
β.	 Ομόνοια
γ.	 Ανόρθωση
δ.	 Απόλλωνας
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Σε ποιον κυπριο απονεμηθηκε το πρωτο 
βραβειο νομπελ στισ οικονομικεσ επιστη-
μεσ το 2010;
α.	 Χάρης	Γεωργιάδης
β.	 Γιώργος	Βασιλείου
γ.	 Μάκης	Κεραυνός
δ.	 Χριστόφορος	Πισσαρίδης

Ποιο θεώρημα δηλώνει ότι το άθροισμα των 
τετραγώνων στα πόδια ενός δεξιού τριγώνου 
είναι ίσο με το τετράγωνο στην υποτείνουσα 
(η πλευρά απέναντι από την ορθή γωνία);
α.	 Πυθαγόρειο	θεώρημα
β.	 Θεμελιώδες	θεώρημα	της	Άλγεβρας
γ.	 Θεώρημα	Prime	Number
δ.	 Νόμος	περί	τετραγωνικής	αμοιβαιότητας

Ποιος είναι ο στιχουργός του Εθνικού 
Ύμνου της Κύπρου;
α.	 Διονύσιος	Σολωμός
β.	 Σόλων	Μιχαηλίδης
γ.	 Κωνσταντίνος	Καβάφης
δ.	 Γιώργος	Σεφέρης

Η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ Ευρώπης ή 
Ασίας ή Αφρικής.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Σε ποια θέση βρίσκεται η Κύπρος στον Δείκτη Στό-
χων Αειφόρου Ανάπτυξης (CDG) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;

α.	 8η
β.	 10η
γ.	 18η
δ.	 28η

Σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, κάθε 
πολίτης της Ένωσης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, 
έχει το δικαίωμα:

α.	 Για	να	ψηφίζει	και	να	είναι	υποψήφιος	στη	χώρα	της	
ΕΕ	στην	οποία	ζει

β.	 Για	προστασία	των	προσωπικών	του	δεδομένων
γ.	 Για	δίκαιη	δίκη,	πολιτική	ή	εγκληματική
δ.	 Για	ελευθερία	έκφρασης

Πώς επικοινώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος 
Γ́  για να δηλώσει ότι ήταν ζωντανός, μετά την 
ψευδή ανακοίνωση ότι ήταν νεκρός από τους 
πραξικοπηματίες;

α.	 Διαδίκτυο
β.	 Εφημερίδα
γ.	 Ραδιόφωνο
δ.	 Τηλεόραση

Ποιο είναι το πιο διάσημο άθλημα στην Κύπρο;
α.	 Ποδόσφαιρο
β.	 Μπάσκετ
γ.	 Τένις
δ.	 Βόλεϊ
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Ποιο είναι το όνομα του παραδοσιακού 
τυριού της Κύπρου;
α.	 Σαγανάκι
β.	 Κότειτζ
γ.	 Χαλλούμι
δ.	 Φέτα

Ποιο ήταν το νόμισμα της Κύπρου πριν 
από το ευρώ;
α.	 Λίρα
β.	 Δολάριο
γ.	 Ιαπωνικό	γεν
δ.	 Βρετανική	λίρα

Πού είναι οι καταρράκτες του Άδωνη;
α.	 Αμμόχωστος
β.	 Λάρνακα
γ.	 Πάφος
δ.	 Λεμεσός

Εάν η Κύπρος βρίσκεται νότια της ακτής 
της Τουρκίας, τότε η Κύπρος βρίσκεται 
ανατολικά της Ελλάδας.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
ισότητας και του κράτους δικαίου είναι:

α.	 Αξίες	που	εφαρμόζονται	από	λίγα	μόνο	κράτη	μέλη
β.	 Κοινές	αξίες	της	ΕΕ
γ.	 Μη	ασφαλείς	αξίες
δ.	 Αξίες	που	παραβιάζονται

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
εδρεύει:

α.	 Στις	Βρυξέλλες
β.	 Στο	Λουξεμβούργο
γ.	 Στη	Φρανκφούρτη
δ.	 Στο	Στρασβούργο

Ποιο δεν είναι χαρακτηριστικό των ψεύτικων ειδήσεων;

α.	 Αληθινές	πληροφορίες	που	παρουσιάζονται	ως	νέα
β.	 Πληροφορίες	σχεδιασμένες	να	είναι	παραπλανητικές
γ.	 Πληροφορίες	σχεδιασμένες	να	χειραγωγούν	την	κοινή	

γνώμη
δ.	 Μια	ιστορία	με	πληροφορίες	ή	μια	άποψη	που	δεν	

αρέσει	ή	συμφωνεί	ένας	καταναλωτής

Σύμφωνα με την IPC (Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή) ποιος 
είναι ο επίσημος λόγος για τον οποίο αυτό το παγκόσμιο 
πολυ-αθλητικό γεγονός ονομάζεται Παραολυμπιακοί Αγώνες;

α.	 Ήταν	αρχικά	για	αθλητές	που	πάσχουν	από	παραπληγία
β.	 Διεξάγoνται	παράλληλα	με	τους	Ολυμπιακούς	

Αγώνες
γ.	 Οι	αθλητές	είναι	υπόδειγμα	των	αθλημάτων	τους
δ.	 Παρακολουθούνται	από	μεγάλο	αριθμό	παραϊατρικών

cards-el.indd   23cards-el.indd   23 10/05/2022   17:08:1010/05/2022   17:08:10



24

Ποια θεά γεννήθηκε στην Πέτρα του Ρω-
μιού μέσα από τη θάλασσα;
α.	 Αφροδίτη
β.	 Αθηνά
γ.	 Άρτεμις
δ.	 Ήρα

Τι απεικονίζεται στα κέρματα του ενός και 
των δύο ευρώ στην Κύπρο;
α.	 Το	αρχαίο	πλοίο	της	Κερύνειας
β.	 Οι	πέτρες	της	Ρώμης
γ.	 Το	σταυροειδές	ειδώλιο	του	Πωμού
δ.	 Το	ζώο	αγρίνο	(mouflon)

Τα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύ-
πρου είναι από ...
α.	 Κύπρος
β.	 Ελλάδα
γ.	 Γαλλία
δ.	 Διαφορετικές	χώρες

Η Κύπρος είναι μεγαλύτερη από τη Μάλτα, 
εάν η Γερμανία είναι μεγαλύτερη από την 
Ιταλία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα ζει η πλειοψηφία 
των Κυπρίων;
α.	 Ιταλία
β.	 Ισπανία
γ.	 Ηνωμένο	Βασίλειο
δ.	 Γερμανία

Πότε γιορτάζουμε τα δικαιώματα των 
παιδιών;
α.	 20	Νοεμβρίου
β.	 2	Ιουνίου
γ.	 20	Σεπτεμβρίου
δ.	 2	Δεκεμβρίου

Ποιος είναι ο κωδικός κλήσης για την 
Κύπρο;
α.	 +33
β.	 +32
γ.	 +357
δ.	 +44

Ποια ήταν η κατάταξη της Κύπρου στα παι-
χνίδια των Μικρών κρατών της Ευρώπης, 
το 2019;
α.	 2η
β.	 4η
γ.	 6η
δ.	 8η
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Ποιος ήταν ο Ελ Γκρέκο;
α.	 Έλληνας	ζωγράφος	και	γλύπτης
β.	 	Έλληνας	τραγουδιστής	της	δεκαετίας	του	’70
γ.	 Φιλόσοφος	του	Μεσαίωνα
δ.	 Διάσημος	βυζαντινός	αυτοκράτορας

Ποιος θεωρείται ως ‘πατέρας’ των Μαθη-
ματικών;
α.	 Αριστοτέλης
β.	 Περικλής
γ.	 Πυθαγόρας
δ.	 Νικίας

Μία λύρα στην αρχαία Ελλάδα ήταν…
α.	 Είδος	φλάουτου
β.	 Είδος	κιθάρας
γ.	 Είδη	οκτάβας
δ.	 Έγχορδο	όργανο

Σε ποια παράδοση / παραδόσεις η “λογική” 
εμφανίστηκε ως ρητή ανάλυση της συλλο-
γιστικής;
α.	 Στην	Κίνα
β.	 Στην	Ινδία
γ.	 Στην	Ελλάδα
δ.	 Σε	όλες	τις	παραπάνω
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Ποιο είναι το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης;

α.	 Λεμεσός
β.	 Το	νησί	της	Γαύδου
γ.	 Κρήτη
δ.	 Πάφος

«Ποιος/α διάσημος/η με ελληνική καταγωγή φιλο-
ξένησε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 
που διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2006;

α.	 Μαρία	Μενούνος
β.	 Τζένιφερ	Άνιστον	
γ.	 Νίκος	Αλιάγας
δ.	 Κανείς,	η	οικοδέσποινα/ο	οικοδεσπότης	δεν	είχε	

ελληνική	καταγωγή

Ποια διάσημη προσωπικότητα με Ελληνική κα-
ταγωγή παρουσίασε τον διαγωνισμό τραγουδιού 
Eurovision που διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2006;

α.	 Μαρία	Μενούνος
β.	 Τζένιφερ	Άνιστον
γ.	 Νίκος	Αλιάγας
δ.	 Καμία	που	να	έχει	ελληνική	καταγωγή

Ποιος κέρδισε τον πρώτο σύγχρονο ολυμπιακό 
μαραθώνιο το 1986;

α.	Γιάννης	Κούρος
β.	Σπυρίδων	Λούης		
γ.	Χαρίλαος	Βασιλάκος	
δ.	Στυλιανός	Κυριακίδης	
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Από πότε χρονολογείται η χρήση του Ελλη-
νικού αλφαβήτου;
α.	 Από	τον	7ο	αιώνα	π.Χ.
β.	 Από	καταβολής	κόσμου
γ.	 Από	τα	τέλη	του	9ου	ή	αρχές	του	8ου	αιώνα	π.Χ.
δ.	 Από	τον	10ο	αιώνα	π.Χ.

Ο Ευκλείδης (325-265 π.Χ.) ήταν διάσημος 
για…
α.	 Τα	έργα	του	στη	Φιλοσοφία
β.	 Τα	έργα	του	στη	Γεωμετρία
γ.	 Τις	κατασκευές	του	στην	Αλεξάνδρεια	της	

Αιγύπτου
δ.	 Τις	δημόσιες	ομιλίες	του	κατά	τη	διάρκεια	του	

Πελοποννησιακού	πολέμου

Τί σημαίνει η λέξη ‘’ώπα’’;
α.	 ‘Τραγούδησε	μαζί	μου’’
β.	 ‘Χόρεψε	μαζί	μου
γ.	 Είναι	μια	παραδοσιακή	έκφραση
δ.	 Χρησιμοποιείται	για	ρυθμό

Πόσες παραδόσεις ‘λογικής’ αναπτύχθηκαν 
στην αρχαία Ελλάδα;
α.	 Μία
β.	 Δύο
γ.	 Τρεις
δ.	 Τέσσερις
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Ποιο από τα ακόλουθα ιστορικά σημεία 
έχει βραβευθεί με το Σήμα Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς;
α.	 Η	Καρδιά	της	Αρχαίας	Αθήνας
β.	 Ο	ναός	του	Ποσειδώνα	στο	Σούνιο
γ.	 Το	αρχαιολογικό	μνημείο	των	Δελφών
δ.	 Ο	Αρχαιολογικός	Χώρος	Ηραίου	Περαχώρας

Πότε καταργήθηκε επίσημα η δουλεία στην 
Ελλάδα;
α.	 1013
β.	 1423
γ.	 1823
δ.	 1903

Οι γονείς του Ζακ Γαλιφιανάκη…
α.	 Είναι	και	οι	δύο	ελληνικής	καταγωγής
β.	 Μόνο	ο	πατέρας	του	έχει	ελληνική	

καταγωγή
γ.	 Μόνο	η	μητέρα	του	έχει	ελληνική	καταγωγή
δ.	 Κανένας	από	τους	δύο	δεν	έχει	ελληνική	καταγωγή

Ποιο από τα παρακάτω επιτραπέζια παι-
χνίδια που προέρχεται από την Ασία είναι 
πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα;
α.	 Σκάκι
β.	 Πινγκ-πονγκ
γ.	 Τάβλι
δ.	 Αίγυπτος
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Ποιος από τους ακόλουθους ποιητές έγρα-
ψε την Ιλιάδα;
α.	 Αισχύλος
β.	 Όμηρος
γ.	 Σοφοκλής
δ.	 Αγάθωνας

Ο όρκος του Ιπποκράτη λαμβάνεται από 
τους…
α.	 Ιατρούς
β.	 Νοσοκόμες
γ.	 Κοινωνικούς	Λειτουργούς
δ.	 Παραϊατρικό	προσωπικό

Πώς αποκαλούμε τον χορό του Ζορμπά;
α.	 Μπουζούκι
β.	 Χασάπικο
γ.	 Ζεϊμπέκικο
δ.	 Συρτάκι

Ποια/ποιες από τις παρακάτω φράσεις 
εξηγεί τη φιλοσοφία του Παρμενίδη περί 
λογικής;
α.	 «το	«είναι»	υπάρχει,	το	«δεν	είναι»	δεν	υπάρχει»
β.	 “Το	ον	δεν	είναι	δυνατό	να	παραχθεί	από	το	«μη	

ον»”
γ.	 Το	α	&	το	β
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω
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Η Ελλάδα διαθέτει…
α.	 Τη	μακρύτερη	ακτογραμμή	στην	Ευρώπη
β.	 Την	4η	μακρύτερη	ακτογραμμή	στην	Ευρώπη
γ.	 Τη	2η	μακρύτερη	ακτογραμμή	στην	Ευρώπη
δ.	 Την	3η	μακρύτερη	ακτογραμμή	στην	Ευρώπη

Ποιος έβαλε την Αθήνα στο δρόμο προς τη 
δημοκρατία;
α.	 Σόλωνας
β.	 Λυκούργος
γ.	 Δράκοντας
δ.	 κανένα	από	τα	παραπάνω

Πότε έγινε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση 
στην Ελλάδα;
α.	 Το	1966
β.	 Το	1954
γ.	 Το	1973
δ.	 Το	1961

Η Κυνίσκα, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 
τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, ήταν…
α.	 Σπαρτιάτισσα	πριγκίπισσα
β.	 Σκλάβος
γ.	 Πολεμίστρια
δ.	 Τίποτα	από	τα	παραπάνω
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Ποιος ήταν ο Περικλής;
α.	 Έλληνας	πρόεδρος	στη	δεκαετία	του	’70
β.	 Έλληνας	τραγουδιστής
γ.	 Αρχαίος	Έλληνας	βασιλιάς
δ.	 Αρχαίος	Έλληνας	πολιτικός

Ποιος έγραψε το έργο “Περί τα ζώα ιστορί-
αι”, ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα της 
βιολογίας;
α.	 PΠλάτωνας
β.	 Αριστοτέλης
γ.	 Σωκράτης
δ.	 Ηρόδοτος

Η Μελίνα Μερκούρη ήταν διάσημη Ελλη-
νίδα…
α.	 Μυθιστοριογράφος
β.	 Συγγραφέας
γ.	 Τραγουδίστρια	της	όπερας
δ.	 Ηθοποιός,	τραγουδίστρια	και	πολιτικός

Ποιο από τα παρακάτω είναι απαραίτητο 
στοιχείο της “γλώσσας”;
α.	 Οι	λέξεις
β.	 Οι	φθόγγοι
γ.	 Η	γραφή
δ.	 Η	διάλεκτος
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Πότε ανέλαβε η Ελλάδα για πρώτη φορά 
την Προεδρία του Συμβουλίου των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων;
α.	 Το	1983
β.	 Το	1988
γ.	 Το	1994
δ.	 Το	2003

Η θανατική ποινή καταργήθηκε από όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ εκτός από…
α.	 Τη	Βουλγαρία
β.	 Την	Ελλάδα
γ.	 Την	Κροατία
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω

Ποιες από τις ακόλουθες εφευρέσεις έγιναν 
από Έλληνες;
α.	 Ο	γερανός
β.	 Το	βαρούλκο
γ.	 Ο	αστρολάβος
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Ποιος Έλληνας αθλητής / αθλήτρια έχει 
κερδίσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια 
στους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες;
α.	 Πύρρος	Δήμας
β.	 Κωστής	Τσικλητήρας
γ.	 Α	και	β
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω
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Σε ποιόν από τους ακόλουθους Έλληνες 
ποιητές έχει απονεμηθεί το βραβείο Νό-
μπελ Λογοτεχνίας;
α.	 Ανδρέας	Κάλβος
β.	 Κωστής	Παλαμάς
γ.	 Κωνσταντίνος	Καβάφης
δ.	 Οδυσσέας	Ελύτης

Ποια ήταν μία από τις πρώτες διάσημες 
γυναίκες μαθηματικούς, καταγόμενη από 
την Ελλάδα; 
α.	 Δεινώ
β.	 Πολύγνωτος
γ.	 Θεανώ
δ.	 Υπατία

Ποιος είναι ο ‘’πατέρας’’ της θεωρίας της 
Μουσικής στην αρχαία Ελλάδα;
α.	 Πυθαγόρας
β.	 Ορφέας
γ.	 Αριστόξενος
δ.	 Μεσομήδης

Η διαλεκτική λογική του Θουκυδίδη είναι 
ευρέως γνωστή ως…. 
α.	 Ο	διάλογος	του	Θουκυδίδη
β.	 Ο	ιστορικός	διάλογος
γ.	 Ο	διάλογος	των	Μηλίων
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω
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Οι κεντρικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανα-
γνωρίζονται από το Ελληνικό Σύνταγμα είναι…

α.	 Δημοκρατία,	σεβασμός	στα	ανθρώπινα	δικαιώματα,	
αλληλεγγύη

β.	 Ανεκτικότητα,	δικαιοσύνη,	έκφραση	ελευθερίας
γ.	 Σεβασμός	στην	ανθρώπινη	αξιοπρέπεια	και	τα	

ανθρώπινα	δικαιώματα,	ελευθερία,	δημοκρατία,	
ισότητα	και	κράτος	δικαίου

δ.	 Ισότητα,	δημοκρατία,	σεβασμός	στην	ανθρώπινη	
αξιοπρέπεια

Γιατί τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προστατεύσουν 
τα δικαιώματα του παιδιού;

α.	 Δεν	έχουν	το	δικαίωμα	και	την	αυτονομία	να	
λαμβάνουν	μόνα	τους	αποφάσεις	

β.	 Δεν	μπορούν	να	προστατεύσουν	τους	εαυτούς	τους
γ.	 έχουν	συγκεκριμένες	ανάγκες	για	εκπαίδευση,	

διατροφή,	προστασία,	κ.α.
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Τι είναι ο GDPR;

α.	 Ένα	νέο	δίκαιο	της	ΕΕ
β.	 Ένα	νέο	χρηματοδοτικό	πρόγραμμα
γ.	 Μια	νέα	τηλεοπτική	σειρά
δ.	 Μια	νέα	διαδικτυακή	πλατφόρμα

Τι είναι το σύγχρονο πένταθλο;

α.	 Είναι	ένας	ετήσιος	χειμερινός	διαγωνισμός
β.	 Είναι	ένα	άθλημα	που	περιλαμβάνει	πέντε	

διαφορετικά	αθλήματα
γ.	 Είναι	ένας	ετήσιος	αγώνας	ποδηλασίας
δ.	 Είναι	μέρος	της	καλλιτεχνικής	γυμναστικής
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Ο Ηρόδοτος ήταν…
α.	 Πολιτικός
β.	 Ποιητής
γ.	 Μαθηματικός
δ.	 Ιστορικός

Ποια από τις παρακάτω εφευρέσεις θεω-
ρείται ως μία από τις σημαντικότερες των 
Ελλήνων επιστημόνων;
α.	 Πυξίδα
β.	 Νερόμυλος
γ.	 Χαρτί
δ.	 Ηλεκτρισμός

Ποια Ελληνίδα σοπράνο αποκαλούσαν 
“Θεά της όπερας”;
α.	 Τζένη	Ντριβάλα
β.	 Agnes	Baltsa	Αγνή	Μπάλτσα
γ.	 Σόνια	Θεοδωρίδου
δ.	 Μαρία	Κάλλας

Η μέθοδος της απόδειξης ενός πράγματος 
υποθέτοντας το ακριβώς αντίθετο και 
δείχνοντας ότι αυτή η υπόθεση οδηγεί σε 
λανθασμένο συλλογισμό είναι γνωστή ως…
α.	 Επαγωγή	και	απαγωγή
β.	 Αφαίρεση
γ.	 Υπόθεση
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω
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Η Ελλάδα συνορεύει με…
α.	 1	Ευρωπαϊκό	κράτος	–	μέλος
β.	 2	Ευρωπαϊκά	κράτη	–	μέλη
γ.	 3	Ευρωπαϊκά	κράτη	–	μέλη
δ.	 4	Ευρωπαϊκά	κράτη	–	μέλη

Ομάδες μειονοτήτων, όπως η μουσουλμα-
νική μειονότητα στη Θράκη, έχουν τα ίδια 
ανθρώπινα δικαιώματα με άλλες μειονότη-
τες στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ;
α.	 Εξαρτάται	από	τη	χώρα	και	τη	νομοθεσία	της
β.	 Όχι	τα	ίδια
γ.	 Τα	ίδια
δ.	 Δεν	ξέρω

Ποια είναι η εφεύρεση που έκανε τον 1ο αι. 
π.Χ. ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς;
α.	 Αυτόματες	πόρτες
β.	 Το	πρώτο	μηχάνημα	αυτόματης	πώλησης
γ.	 Α	και	β
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω

Ο Μαραθώνιος Δρόμος είναι αγώνας 
αντοχής δρόμου κάλυψης επίσημης από-
στασης…
α.	 42,195	χιλιομέτρων
β.	 40,195	χιλιομέτρων
γ.	 32,195	χιλιομέτρων
δ.	 10,00	χιλιομέτρων
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Πόσες χώρες έχουν τα Ελληνικά ως επίση-
μη γλώσσα τους;
α.	 Μία
β.	 Δύο
γ.	 Τρεις
δ.	 Τέσσερις

Η λέξη ‘μαθηματικά’ είναι…
α.	 Ελληνικής	προέλευσης
β.	 Λατινική
γ.	 Αιγυπτιακή
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω

Ποιος έχτισε τον Παρθενώνα στην Αθήνα;
α.	 Ο	Φειδίας,	ο	Ικτίνος	και	ο	Καλλικράτης
β.	 Ο	Περικλής,	ο	Κίμων	και	ο	Θεμιστοκλής
γ.	 Ο	Αριστοτέλης,	ο	Πλάτων	και	ο	Σοφοκλής
δ.	 Ο	Ξενοφών,	ο	Παυσανίας	και	ο	Θουκυδίδης

Ποια είναι η ονομασία της τυπικής συλλο-
γής των έξι έργων λογικής του Αριστοτέλη;
α.	 Όργανον
β.	 Μεταφυσικά
γ.	 Πολιτικά
δ.	 Ηθικά	Νικομάχεια
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Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην 
Κέρκυρα, στις 24 – 25 Ιουνίου 1994, πόσες χώ-
ρες προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 Μία
β.	 Δύο
γ.	 Τρεις
δ.	 Καμία

Στις 28 Μαΐου 1952, ποιο σημαντικό 
ορόσημο επιτεύχθηκε για την ισότητα των 
φύλων στην Ελλάδα;
α.	 Οι	γυναίκες	απέκτησαν	το	δικαίωμα	διαζυγίου
β.	 Οι	γυναίκες	απέκτησαν	το	δικαίωμα	ψήφου
γ.	 Οι	γυναίκες	απέκτησαν	το	δικαίωμα	στην	εργασία
δ.	 Οι	γυναίκες	απέκτησαν	το	δικαίωμα	να	φορούν	

παντελόνι
Ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο είναι 
μια μορφή εκφοβισμού / παρενόχλησης, η 
οποία χρησιμοποιείται σε…
α.	 Μέσα	κοινωνικής	δικτύωσης
β.	 Φόρουμ	συζήτησης	και	πλατφόρμες	παιχνιδιών
γ.	 Κινητά	τηλέφωνα
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Πότε ήταν η τελευταία φορά που διοργα-
νώθηκαν οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα;
α.	 1996
β.	 2000
γ.	 2004
δ.	 2008
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Τί είναι οι Δελφοί;
α.	 Πατίνια
β.	 Ένα	μυθολογικό	πλάσμα
γ.	 Ένας	ιερός	χώρος	στην	αρχαιότητα
δ.	 Διάσημο	καλοκαιρινό	φεστιβάλ	στην	Κρήτη

Το ξεκίνημα της Ελληνικής αστρονομίας 
αποδίδεται στον…
α.	 Ερατοσθένη
β.	 Αρίσταρχο	τον	Σάμιο
γ.	 Θαλή	τον	Μιλήσιο
δ.	 Αναξιμένη	τον	Μιλήσιο

Τί είναι η ‘’Νίκη της Σαμοθράκης’’;
α.	 Διάσημη	γυναίκα	από	τη	Σαμοθράκη
β.	 Αρχαιοελληνικός	πίνακας
γ.	 Αρχαιοελληνικό	άγαλμα
δ.	 Μούσα	της	Ελληνικής	Μυθολογίας

Λογικοί σύνδεσμοι/κυκλώματα σχηματίζο-
νται από Πύλες συνδυασμών…
α.	 Μόνο	από	συνδυασμούς	πυλών	‘ΚΑΙ’
β.	 Μόνο	από	συνδυασμούς	πυλών	‘Ή’
γ.	 Μόνο	από	συνδυασμούς	πυλών	‘ΟΧΙ’
δ.	 Σχηματίζονται	από	συνδυασμούς	πυλών	

ΚΑΙ,	Ή,	ΟΧΙ
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Από πού πήρε το όνομά της η ‘Ευρώπη’;
α.	 Από	μία	όμορφη	πριγκίπισσα	που	συνάντησε	ο	

Αστερίξ
β.	 Από	μία	βασίλισσα	των	Βίκινγκς
γ.	 Από	τον	αρχαιοελληνικό	μύθο	της	Ευρώπης
δ.	 Από	την	κόρη	του	βασιλιά	της	θάλασσας	στο	

διήγημα	του	Χανς	Κρίστιαν	Άντερσεν

Στον 21ο αιώνα, ποιο είναι το πιο επίμονο 
εμπόδιο στην επίτευξη της ισότητας των 
φύλων στην Ευρώπη και παγκοσμίως;
α.	 Μικρή	συμμετοχή	στη	λήψη	αποφάσεων
β.	 Έλλειψη	πρόσβασης	σε	πόρους	και	υπηρεσίες
γ.	 Άνιση	πρόσβαση	στην	εκπαίδευση
δ.	 Το	χάσμα	στις	αμοιβές	μεταξύ	των	δύο	φύλων

Ο Νίκος Αλιάγας είναι…
α.	 Ελληνο-ιταλός
β.	 Ελληνο-γάλλος
γ.	 Ελληνοαμερικανός
δ.	 Ελληνο-καναδός

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι Έλληνας…
α.	 Ποδοσφαιριστής
β.	 Μπασκετμπολίστας
γ.	 Τενίστας
δ.	 Παίκτης	πινγκ-πονγκ
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Ο Κάρολος Κουν (1908 – 1987), εξέχων Έλληνας 
θεατρικός σκηνοθέτης, κέρδισε το 1ο βραβείο 
στο παρισινό Φεστιβάλ των Εθνών το 1962 με την 
παραγωγή του έργου ‘Οι Όρνιθες’. Ποιος κωμικός 
δραματουργός έγραψε το έργο ‘Οι Όρνιθες’;

α.	 Αριστοφάνης
β.	 Αισχύλος
γ.	 Ευριπίδης
δ.	 Σοφοκλής

Τι είναι η φωτοσύνθεση;

α.	 Μεσαιωνική	ασθένεια
β.	 Εργαστηριακός	ιός
γ.	 Φυσική	διαδικασία
δ.	 Λογισμικό	υπολογιστή	κατά	των	ψηφιακών	ιών

Από πού προέρχεται η λέξη ‘’μουσική’’;

α.	 Από	την	αρχαιοελληνική	λέξη	‘’μέλος’’
β.	 Από	την	αρχαιοελληνική	λέξη	‘’μέτρον’’
γ.	 Από	την	αρχαιοελληνική	λέξη	‘’μούσα’’
δ.	 Από	τη	λέξη	‘’μουσείο’’

Ποια είναι η πρόταση (x) που λείπει από τον 
ακόλουθο συλλογισμό;

Π1: Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί./Π2: X/Συμπέ-
ρασμα: Ο Σωκράτης είναι θνητός.

α.	 Ο	Σωκράτης	είναι	αθάνατος
β.	 Ο	Σωκράτης	είναι	άνθρωπος
γ.	 Οι	άνθρωποι	έχουν	δύο	πόδια
δ.	 Οι	θεοί	είναι	αθάνατοι
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Ποιος υπέγραψε τη Συνθήκη Προσχώρησης της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

α.	 Ανδρέας	Παπανδρέου
β.	 Κωνσταντίνος	Καραμανλής
γ.	 Κωνσταντίνος	Στεφανόπουλος
δ.	 Κωνσταντίνος	Μητσοτάκης

Πότε ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που 
αναβλήθηκαν οι εχθροπραξίες για να συμβεί ένα 
πολιτιστικό δρώμενο;

α.	 Κατά	τη	διάρκεια	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	στην	
Αρχαία	Ολυμπία

β.	 Κατά	τη	διάρκεια	των	Χριστουγέννων	στους	
Μεσαιωνικούς	χρόνους

γ.	 Κατά	τη	διάρκεια	των	εορτασμών	προς	τιμήν	του	
Διόνυσου	στην	Αρχαία	Αθήνα

δ.	 Κατά	τη	διάρκεια	του	φεστιβάλ	‘Σατουρνάλια’	στη	Ρώμη

Η κεντρική θέρμανση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά σε ποιο ιστορικό μνημείο στην αρχαία Ελλά-
δα (περίπου 300 π.Χ.); 

α.		Στο	ναό	της	Αρτέμιδος	στην	Έφεσο
β.		Στον	Παρθενώνα	
γ.			Στον	ναό	του	Σουνίου	
δ.			Στον	ναό	της	Αφαίας

Τι άκουσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο σχολείο;
α.	 «Δεν	είσαι	Έλληνας,	είσαι	Αφρικανός	γιατί	είσαι	μαύρος»
β.	 «Δεν	είσαι	Αφρικανός,	είσαι	Έλληνας	γιατί	γεννήθηκες	και	

μεγάλωσες	στην	Ελλάδα»
γ.	 Και	τα	δύο	α	και	β
δ.	 «Μας	φαίνεσαι	σαν	Βραζιλιάνος-Πορτογαλέζος»
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Η Αφροδίτη της Μήλου είναι…
α.	 Αρχαία	Ελληνίδα	ποιήτρια
β.	 Μία	διάσημη	κυρία	της	Αρχαιότητας
γ.	 Μία	Ελληνίδα	ηθοποιός	της	δεκαετίας	του	’70
δ.	 Ένα	αρχαιοελληνικό	άγαλμα

Το « πείραμα του Ερατοσθένη» αφορά στον 
υπολογισμό:
α.	 Της	περιφέρειας	της	γης
β.	 Της	απόστασης	γη-σελήνη
γ.	 Της	ταχύτητας	του	φωτός
δ.	 Του	αριθμού	π	(μαθηματική	σταθερά)

Τί αποκαλούμε Ελληνική τραγωδία;
α.	 Μια	μουσική	φόρμα
β.	 Μια	φόρμα	θεάτρου
γ.	 Μια	φόρμα	μουσικού	διαγωνισμού
δ.	 Μια	ποιητική	τεχνοτροπία

Ποια είναι η Ελληνική λέξη που χρησιμο-
ποιείται σε όρους λογικής για να καταδείξει 
ότι μια δήλωση είναι αληθής υπό οποιαδή-
ποτε κατάσταση;
α.	 Κύκλος
β.	 Ταυτολογία
γ.	 Μεταφορά
δ.	 Τακτική
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Πότε και πού άκμασε για πρώτη φορά η 
δημοκρατία;
α.	 Στην	πόλη-κράτος	των	Αθηνών	κατά	τη	

διάρκεια	του	5	αι.	π.Χ.
β.	 Στη	Ρώμη	περί	τον	1ο	αι.	μ.Χ.
γ.	 Στη	Γαλλία	μετά	την	Επανάσταση	του	1789
δ.	 Στην	πόλη-κράτος	της	Σπάρτης	περί	τον	4ο	αι.	π.Χ.

Η πρώτη φεμινίστρια που αγωνίστηκε για 
τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα 
ήταν...
α.	 Η	Καλλιρρόη	Παρέν	(1861-1940)
β.	 Η	Eugénie	Niboyet	(1796-1883)
γ.	 Η	Jeanne	Deroin	(1805-1894)
δ.	 Η	Κόμισσα	Αμαλία	φον	Στέρνφελντ	(1808-1888)

Τι αναφέρεται ως ο πρώτος γνωστός ανα-
λογικός υπολογιστής;
α.	 Ο	μηχανισμός	των	Αντικυθήρων
β.	 Οι	μηχανές	Enigma
γ.	 Ο	υπολογιστής	ΕNIAC
δ.	 Η	μηχανή	arcade

Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες περιλάμ-
βαναν…
α.	 Τένις	και	τρέξιμο
β.	 Ποδόσφαιρο	και	τρέξιμο
γ.	 Τρέξιμο	και	πανγκράτιο
δ.	 Άλμα	εις	μήκος	και	μπάσκετ
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Το Εθνικό Μνημείο της Σκωτίας στον λόφο ‘Κάλτον Χιλ’ του 
Εδιμβούργου είναι εμπνευσμένο από…

α.	 Τον	Παρθενώνα	στην	Αθήνα
β.	 Τον	Ναό	του	Ποσειδώνα	στο	Σούνιο
γ.	 Την	Ακρόπολη	της	Λίνδου	στο	νησί	της	Ρόδου
δ.	 Ο	Ναός	του	Δία	στην	Ολυμπία

Το τεστ ‘ΠΑΠ’ είναι μία μέθοδος εργαστηριακής διερεύνησης 
που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση…

α.	 Δυνητικά	προ-καρκινικών	και	καρκινικών	
καταστάσεων	στον	γυναικείο	τράχηλο

β.	 Καρκίνου	του	Θυρεοειδούς
γ.	 Αυξημένη	χοληστερόλη	στο	αίμα
δ.	 Αλλεργικής	αντίδρασης	στην	παπάγια

Η Ιθάκη είναι ένα Ελληνικό νησί, αλλά και τόπος καταγωγής του 
ήρωα Οδυσσέα. Είναι επίσης τίτλος ποιήματος. Ποιος είναι ο 
ποιητής του;

α.	 Άγγελος	Σικελιανός
β.	 Κωνσταντίνος	Καβάφης
γ.	 Γιώργος	Σεφέρης
δ.	 Κώστας	Παλαμάς

Η Πυθία ήταν η εκάστοτε Πρωθιέρεια του Θεού Απόλλωνα στο 
Μαντείο των Δελφών η οποία, ευρισκόμενη σε έκσταση, μετέ-
φερε τη χρησμοδότηση του Θεού προς τον ενδιαφερόμενο με 
τρόπο συνήθως λακωνικό, δυσνόητο και αινιγματικό. Ποια από 
τις ακόλουθες προφητείες προβλέπει τη γέννηση αγοριού;

α.	 Αγόρι	όχι	κορίτσι
β.	 Όχι	αγόρι,	κορίτσι
γ.	 Αγόρι,	όχι	κορίτσι
δ.	 Αγόρι,	όχι,	κορίτσι
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Ποιος επέτρεψε τη θεμελιώδη αξία του σεβασμού 
όλων των θρησκευτικών ομάδων στην αυτοκρα-
τορία του;

α.	 Ο	Μέγας	Αλέξανδρος
β.	 Ο	Θεοδόσιος	Ά
γ.	 Ο	Ιούλιος	Καίσαρας
δ.	 Ο	Ιουστινιανός	Ά

According to Protagoras’ story in Plato’s Protagoras, 
Zeus feared the obliteration of human beings and 
arranged for Hermes to send:

α.	 Αιδώ	και	δικαιοσύνη	σε	όλους	τους	ανθρώπους
β.	 Ισότητα	σε	όλους	τους	ανθρώπους
γ.	 Ελευθερία	της	ναυσιπλοΐας	σε	όλους	τους	ανθρώπους
δ.	 Ελευθερία	του	εμπορίου	σε	όλους	τους	ανθρώπους

Ποιος Έλληνας καθηγητής του ΜΙΤ είναι ο ιδρυτής 
του οργανισμού ‘Ένας Φορητός Υπολογιστής για 
Κάθε Παιδί’;

α.	 Διομήδης	Σπινέλλης
β.	 Κωνσταντίνος	Δασκαλάκης
γ.	 Μιχαήλ	Δερτούζος
δ.	 Νικόλαος	Νεγκροπόντε

Η Ελληνίδα πρώην αθλήτρια πετοσφαίρισης στην 
άμμο, Βάσω Καραντάσιου, έχει κερδίσει...

α.	 Στην	Κέρκυρα
β.	 Στη	Μύκονο
γ.	 Στη	Σαντορίνη
δ.	 Στην	Κρήτη
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Η διάσημη φράση ‘Οι Έλληνες δεν πολε-
μούν όπως οι ήρωες. Οι ήρωες πολεμούν 
όπως οι Έλληνες’ αποδίδεται στον / στην…
α.	 Ουίνστον	Τσώρτσιλ
β.	 Άγκελα	Μέρκελ
γ.	 Αδόλφος	Χίτλερ
δ.	 Ιωσήφ	Στάλιν

Σε τί είδους τρίγωνα εφαρμόζεται το Πυθα-
γόρειο Θεώρημα;
α.	 Ορθογώνιο	τρίγωνο
β.	 Οξυγώνιο	τρίγωνο
γ.	 Αμβλυγώνιο	τρίγωνο
δ.	 Ισόπλευρο	τρίγωνο

Ποιος Έλληνα συνθέτης κέρδισε το βραβείο 
καλύτερης μουσικής για την ταινία «Οι 
Δρόμοι της Φωτιάς»;
α.	 Ντέμης	Ρούσσος
β.	 Ζωρζ	Μουστακί
γ.	 Βαγγέλης	Παπαθανασίου
δ.	 Μάνος	Χατζιδάκις

Πού υποτίθεται ότι θα γινόταν το 
Europride 2020;
α.	 Βιέννη
β.	 Ρώμη
γ.	 Λονδίνο	
δ.	 Θεσσαλονίκη				
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Ποια από τα ακόλουθα σύνολα λέξεων προέρχονται από την 
Ελληνική γλώσσα

α.	 Πολιτικές,	Δημοκρατία,	Ολιγαρχία
β.	 Διάλογο,	Μονόλογο,	Στερεότυπο
γ.	 Ηθική,	Οργανισμός,	Αυτονομία
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μια από τις θε-
μελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες της ΕΕ. Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, ήταν 
η πρώτη διεθνής συμφωνία που επιβεβαίωσε την αρχή της 
ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Πότε ψηφίστηκε;

α.	 Το	1945
β.	 Το	1955
γ.	 Το	1965
δ.	 Το	1975

Ο Βασίλης Κορωνάκης είναι ο ιδρυτής της ευρωπαϊκής 
εφημερίδας «Νέα Ευρώπη». Σε ποιο ελληνικό νησί γεννήθηκε 
και μεγάλωσε;

α.	 Corfù
β.	 Mykonos
γ.	 Santorini
δ.	 Creta

Ο χορός είναι ένα από τα πιο δημοφιλή χόμπι παγκοσμίως 
και ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού, διατηρώντας ταυτό-
χρονα τους ανθρώπους ενωμένους παρά την πολυμορφία 
τους. Ποια διάσημη φράση από τις ακόλουθες αναφέρεται 
στη σημασία του χορού και της σωματικής δραστηριότητας;

α.	 ‘Πολλές	πόλεις	των	ανδρών	που	είδε	και	έμαθε	το	μυαλό	
τους‘	(Ομήρου	Οδύσσεια)

β.	 ‘Υπάρχει	μόνο	ένα	καλό,	η	γνώση,	και	ένα	κακό,	η	άγνοια’	
(Σωκράτης,	469-399	π.Χ.,	αρχαίος	Έλληνας	φιλόσοφος)

γ.	 Από	μικρό	σπόρο	μπορεί	να	προέλθει	ένα	μεγάλο	δέντρο	
(Αισχύλος,	525-456	π.Χ.,	Αρχαίος	τραγικός	ποιητής)

δ.	 ‘Εις	τελειότητα	του	ανθρώπου	τρία	δει	συνδράμειν:	
φύσιν,	μάθησιν	και	άσκησιν’	(Πλάτων,	427-347	π.Χ.,	
Φιλόσοφος)
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Πόσα νησιά υπάρχουν στις Αζόρες;

α.	 10
β.	 5
γ.	 9
δ.	 8

Ποιο είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σνακ στην Πορτο-
γαλία;

α.	 Τηγανιτές	πατάτες
β.	 Φασόλια	Lupini
γ.	 Χούμους
δ.	 Ποπ	κορν

Ποια ήταν η Αμάλια Ροντρίγκες;

α.	 Πορτογάλος	πολιτικός
β.	 Η	1η	γυναίκα	που	ψήφησε	στην	Πορτογαλία
γ.	 Πορτογαλίδα	τραγουδίστρια	της	Fado
δ.	 Συγγραφέας

4 ποδήλατα (κόκκινο, κίτρινο, καφέ, πορτοκαλί) διασχίζουν 
τη γραμμή τερματισμού το ένα μετά το άλλο. 

Ο Ιωάννης φτάνει πίσω από τον Πέτρο.

Το κόκκινο ποδήλατο έφτασε πριν από το πορτοκαλί 
ποδήλατο.

Ο Charles δεν ήταν στο καφέ ποδήλατο. Ο Πέτρος ήταν

στο κόκκινο ποδήλατο. Ο Paul, με κίτρινο ποδήλατο, φτάνει 
μετά τον João. Ποια δήλωση είναι αληθής;

α.	 Το	καφέ	ποδήλατο	φτάνει	πριν	από	το	πορτοκαλί
β.	 Ο	Charles	φτάνει	τρίτος
γ.	 Ο	John	ήταν	στο	πορτοκαλί	ποδήλατο
δ.	 Ο	Paul	έρχεται	3ος
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Πότε προσχώρησε η Πορτογαλία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση;
α.	 1984
β.	 1986
γ.	 1988
δ.	 1990

Πριν γίνει ο 9ος Γενικός Γραμματέας των 
Ηνωμένων Εθνών, ο António Guterres 
διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων 
Εθνών για τους πρόσφυγες για…
α.	 4	χρόνια
β.	 6	χρόνια
γ.	 8	χρόνια
δ.	 10	χρόνια

Το Πορτογαλικό σύστημα ‘Via Verde’ (πρά-
σινη λωρίδα) ξεκίνησε να λειτουργεί το 
1991 προς τον σκοπό της…
α.	 Φωτογράφισης	τοπίων
β.	 Προστασίας	των	δασών
γ.	 Πληρωμής	των	διοδίων
δ.	 Διευκόλυνσης	των	οχημάτων	άμεσης	ανάγκης

Πόσοι Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές έχουν 
κερδίσει το βραβείο της Χρυσής Μπάλας;
α.	 1
β.	 0
γ.	 3
δ.	 5
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Πόσα άτομα μιλούν πορτογαλικά στον 
κόσμο;
α.	 Περίπου	10	εκατομμύρια
β.	 Περίπου	214	εκατομμύρια
γ.	 Περίπου	248	εκατομμύρια
δ.	 Περίπου	300	εκατομμύρια

Ποιο είναι ίσως το πιο δημοφιλές πιάτο 
ψαριών στην Πορτογαλία;
α.	 Σολομός
β.	 Λαβράκι
γ.	 Χταπόδι
δ.	 Βακαλάος	(μπακαλιάρος)

Ποιο όργανο έπαιξε ο Πορτογάλος μουσι-
κός, Κάρλος Παρέδες;
α.	 Πορτογαλική	κιθάρα
β.	 Παραδοσιακό	τύμπανο
γ.	 Φλάουτο
δ.	 Κλαρίνο

Διάλεξε την επιλογή που λογικά συμπληρώ-
νει το κενό: MCD – NEF – OGH - ____ - QKL
α.	 CMN
β.	 UJI
γ.	 PIJ
δ.	 IJT
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Ποιος Πορτογάλος πολιτικός έλαβε τιμητική αναγνώ-
ριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2018, για 
την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό όραμα;

α.	 Mário	Soares
β.	 Diogo	Freitas	do	Amaral
γ.	 Aníbal	Cavaco	Silva
δ.	 António	Guterres

Στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης του 2020, η Πορτο-
γαλία κατέχει…

α.	 Την	3η	θέση	παγκοσμίως	και	1η	σε	επίπεδο	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης

β.	 Την	6η	θέση	παγκοσμίως	και	5η	σε	επίπεδο	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης

γ.	 Τη	10η	θέση	παγκοσμίως	και	5η	σε	επίπεδο	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης

δ.	 Τη	10η	θέση	παγκοσμίως	και	10η	σε	επίπεδο	Ευρωπαϊκής	
Ένωσης

Ποιος ήταν ο Παρτολομέου Λορένσο ντε Γκουσμάο;
α.	 Πρωτοπόρος	σχεδιαστής	αερόπλοιων	ελαφρύτερων	

από	τον	αέρα
β.	 Ναύτης	
γ.	 Μάγος
δ.	 Σύμβουλος	του	Βασιλιά

Ποιο είναι το πιο δημοφιλές σπορ στην Πορτογαλία;
α.	 Το	σέρφινγκ
β.	 Η	κωπηλασία
γ.	 Το	ποδόσφαιρο
δ.	 Το	μπάσκετ
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Ποιο ήταν το πρώτο πανεπιστήμιο που 
ιδρύθηκε στην Πορτογαλία;
α.	 Το	Πανεπιστήμιο	της	Λισαβόνας
β.	 Το	Πανεπιστήμιο	του	Πόρτο
γ.	 Το	Πανεπιστήμιο	της	Μπράγκα
δ.	 To	Πανεπιστήμιο	της	Κοΐμπρα

Η Branca Edmée Marques, γεννημένη το 
1899, ήταν κορυφαία Πορτογαλίδα ειδικός…
α.	 Στα	μαθηματικά
β.	 Στην	πυρηνική	τεχνολογία
γ.	 Στη	βιολογία
δ.	 Στη	νευροεπιστήμη

Τι είναι το Cavaquinho;
α.	 Ένα	παραδοσιακό	επιδόρπιο	από	την	Πορτογαλία
β.	 Μια	παραδοσιακή	γιορτή	στην	Πορτογαλία
γ.	 Ένα	παραδοσιακό	όργανο	από	την	Πορτογαλία
δ.	 Μια	πορτογαλική	παραδοσιακή	φορεσιά

Αναλογιστείτε την αλληλουχία των αριθμών: 7, 
5, 7, 19, 73,… Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός;
α.	 198
β.	 314
γ.	 546
δ.	 361
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Πότε ανέλαβε η Πορτογαλία για πρώτη 
φορά την Προεδρία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων;
α.	 1990
β.	 1992
γ.	 1994
δ.	 1996

Η Πορτογαλία έπαιξε έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη της ανεξαρτησίας για 
το Ανατολικό Τιμόρ το έτος...
α.	 2000
β.	 2002
γ.	 2004
δ.	 2006

Το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 
νικητές του βραβείου ‘Horizon Impact’. Ένα από τα 
projects αφορούσε στην ανάπτυξη της πρώτης διά-
φανης οθόνης (στον τομέα των χάρτινων ηλεκτρονι-
κών). Ποια/Ποιος Πορτογάλος ερευνητής συμμετείχε;
α.	 José	Teixeira
β.	 Mário	Figueiredo
γ.	 Nuno	Peres
δ.	 Elvira	Fortunato

Το μεγαλύτερο κύμα στην ιστορία του σερφ 
έχει καταγραφεί στην Πορτογαλία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Η Πορτογαλία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που 
απαγόρευσε τη δουλεία.

α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

Ο Αντόνιο Νταμάσιο είναι ένας Πορτογάλος-Αμε-
ρικανός…

α.	 Διατροφολόγος
β.	 Χημικός
γ.	 Βιολόγος
δ.	 Νευροεπιστήμονας

Ποια χρονιά το ‘Fado’ - δημοφιλές λαϊκό αστικό 
τραγούδι από την Πορτογαλία - θεωρήθηκε από 
την UNESCO άυλη πολιτιστική κληρονομιά της 
ανθρωπότητας; 

α.	 2005
β.	 2007
γ.	 2009
δ.	 2011

Η τιμή των φασολιών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες 
στις περιοχές καλλιέργειας φασολιών έβλαψαν την 
παραγωγή. 

α.	 Η	πρόταση	1	είναι	η	αιτία	και	η	πρόταση	2	είναι	το	
αποτέλεσμά	της

β.	 Η	πρόταση	2	είναι	η	αιτία	και	η	πρόταση	1	είναι	το	
αποτέλεσμά	της

γ.	 Οι	προτάσεις	1	και	2	είναι	ανεξάρτητες	αιτίες
δ.	 Οι	προτάσεις	1	και	2	είναι	αποτελέσματα	ανεξάρτητων	

αιτιών
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Για πόσο καιρό ήταν ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

α.	 5	χρόνια
β.	 10	χρόνια
γ.	 15	χρόνια
δ.	 20	χρόνια

Ποιος ήταν ο Aristides de Sousa Mendes;

α.	 Πορτογάλος	γιατρός	που	αγωνίστηκε	για	την	
πρόσβαση	στην	υγειονομική	περίθαλψη

β.	 Πορτογάλος	πολιτικός	και	πρόξενος	που	
διέσωσε	κρατούμενους,	μεταξύ	των	οποίων	
και	Εβραίους,	από	τους	Γερμανούς	Ναζί

γ.	 Πορτογάλος	δικηγόρος	που	υπερασπίστηκε	τα	
ανθρώπινα	δικαιώματα	στην	Πορτογαλία

δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω

Ποια είναι η πιο διάσημη πλαφόρμα μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης στην Πορτογαλία;

α.	 Tik	Tok
β.	 Facebook
γ.	 Instagram
δ.	 Twitter

Ποιος ήταν ο πρώτος Πορτογάλος αθλητής μεγά-
λων αποστάσεων που κέρδισε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες;

α.	 Ricardo	Ribas
β.	 Dionísio	Castro
γ.	 Carlos	Lopes
δ.	 Jaime	Mendes
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Ποια είναι η παλαιότερη διπλωματική 
συμμαχία στον κόσμο που εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε ισχύ;
α.	 Ηνωμένο	Βασίλειο	και	Βέλγιο
β.	 Ηνωμένο	Βασίλειο	και	Πορτογαλία
γ.	 Καναδάς	και	Ηνωμένες	Πολιτείες	της	Αμερικής
δ.	 Γαλλία	και	Ηνωμένο	Βασίλειο

Πού μπορείτε να παρατηρήσετε δελφίνια 
στην Πορτογαλία;
α.	 Στις	Αζόρες
β.	 Στο	φυσικό	καταφύγιο	‘Sado	Estuary’
γ.	 Στη	Μαδέρα
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

“Amar pelos Dois” είναι ο τίτλος…
α.	 Ενός	Πορτογαλικού	βιβλίου	για	τη	Λισαβόνα
β.	 Ενός	ντοκιμαντέρ	του	2018	για	την	Πορτογαλική	

μουσική
γ.	 Ενός	Πορτογαλικού	τραγουδιού	που	κέρδισε	

στη	Eurovision	το	2017
δ.	 Ενός	πίνακα	διάσημου	Πορτογάλου	ζωγράφου

Η σεφταλιά είναι για την Κύπρο το ίδιο που 
είναι...
α.	 Η	παέγια	για	την	Πορτογαλία
β.	 Ο	μπακαλιάρος	για	την	Ιταλία
γ.	 Το	σουβλάκι	για	την	Ελλάδα
δ.	 Το	στρούντελ	για	την	Αυστρία
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Το 2017, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνη-
σης της Θάλασσας (ICES) συμβουλεύει την 
Πορτογαλία να μειώσει την αλίευση...
α.	 Μπακαλιάρου
β.	 Γκριζοσαύριδου
γ.	 Σαρδέλας
δ.	 Γαρίδας

Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των δημιουργήθηκε από την Πορτογαλική 
κυβέρνηση…
α.	 Τον	Απρίλιο	2008
β.	 Τον	Απρίλιο	2009
γ.	 Τον	Απρίλιο	2010
δ.	 Τον	Απρίλιο	2011

Ποια ήταν το πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό 
κανάλι που λειτούργησε στην Πορτογαλία;
α.	 RTP
β.	 TVI
γ.	 SportTV
δ.	 SIC

Ποια Πορτογαλίδα αθλήτρια κέρδισε πρώ-
τη χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο; 
α.	 Manuela	Machado
β.	 Fátima	Silva
γ.	 Dulce	Félix
δ.	 Rosa	Mota
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Ποιος ήταν ο πρώτος Πορτογάλος συγγραφέας 
που κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας;
α.	 Λουίς	ντε	Καμόες
β.	 Φερνάντο	Πεσσόα
γ.	 Πάολο	Κοέλιο
δ.	 Ζοζέ	Σαραμάγκου

Πόσο μεγάλο είναι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ 
των δύο φύλων (διαφορά μεταξύ αποδοχών ανδρών 
και γυναικών εργαζομένων) στην Πορτογαλία;
α.	 16%
β.	 8%
γ.	 21%
δ.	 30%

Σε ποια πορτογαλική πόλη μπορείτε να 
βρείτε το Μουσείο ‘Chordophones’;
α.	 Πόρτο
β.	 Γκιμαράες
γ.	 Μπράγκα
δ.	 Βιάνα	ντο	Καστέλο

Όλοι οι Πορτογάλοι είναι Ευρωπαίοι. Ο 
Ιωάννης δεν είναι Πορτογάλος επομένως...
α.	 Δεν	είναι	Ευρωπαίος
β.	 Είναι	Ευρωπαίος
γ.	 Είναι	Άγγλος
δ.	 Δεν	είναι	δυνατόν	να	γνωρίζουμε
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Η ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται 
περισσότερο στην Πορτογαλία είναι...
α.	 Βιοενέργεια
β.	 Αιολική	ενέργεια
γ.	 Ηλιακή	ενέργεια
δ.	 Υβριδική

Από το 1974, πόσες γυναίκες ανέλαβαν κα-
θήκοντα πρωθυπουργού στην Πορτογαλία;
α.	 Μία
β.	 Τέσσερις
γ.	 Οκτώ
δ.	 Εννιά

Ποιο είναι το πρόθεμα του διεθνούς κωδι-
κού τηλεφωνικής κλήσης της Πορτογαλίας;
α.	 +34
β.	 +353
γ.	 +44
δ.	 +351

Ποιο είναι το παραδοσιακό χορευτικό 
χόμπι στην Πορτογαλία;
α.	 Το	τανγκό
β.	 Το	Hip	Hop
γ.	 Λαϊκός	χορός
δ.	 Κοινωνικός	χορός
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Ποιά γυναίκα συγγραφέας μυθιστοριογράφος στην 
Πορτογαλία άσκησε μεγάλη επιρροή μετά το 1950;

α.	 Isabel	Alçada
β.	 Agustina	Bessa-Luís
γ.	 Dulce	Maria	Cardoso
δ.	 Ana	Luísa	Amaral

Οι Αζόρες είναι ένα Πορτογαλικό αρχιπέλαγος που 
έχει ακόμη εννέα ενεργά ηφαίστεια. Ένα από τα πιο 
τουριστικά φαινόμενα της ηφαιστειακής δραστηριότη-
τας στην περιοχή είναι…

α.	 Εκρήξεις
β.	 Σεισμοί
γ.	 θερμοπίδακες
δ.	 Σχισμές

Ποιος είναι ο Álvaro Siza Vieira;

α.	 Πορτογαλος	αρχιτέκτονας
β.	 Πορτογάλος	πολιτικός
γ.	 Πορτογάλος	ηθοποιός
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Η γάτα μου νιαουρίζει όταν πεινά. Η γάτα μου νιαου-
ρίζει επίσης όταν βλέπει ένα ποντίκι. Με βάση μόνο 
αυτές τις πληροφορίες, ποια από τις παρακάτω επιλογές 
είναι ορθή;

α.	 Εάν	η	 γάτα	μου	νιαουρίζει,	 είδε	 ένα	ποντίκι	 και	πεινά
β.	 Αν	η	γάτα	μου	νιαουρίζει,	είδε	ένα	ποντίκι
γ.	 Εάν	η	γάτα	μου	δεν	νιαουρίζει,	δεν	έχει	δει	

ποντίκι	και	δεν	πεινάει
δ.	 Εάν	το	μπολ	φαγητού	είναι	γεμάτο,	η	γάτα	μου	δεν	

θα	νιαουρίσει
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Το «ODSlocal» είναι μια Δημοτική Πλατ-
φόρμα Πορτογαλικών Οργανώσεων, που 
συνεργάζεται για την εθνική υλοποίηση 
των στόχων για την...
α.	 Βιώσιμη	ανάπτυξη
β.	 Ισότητα	των	φύλων
γ.	 Κοινωνική	ένταξη
δ.	 Μείωση	της	πρόωρης	εγκατάλειψης

Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην 
Πορτογαλία;
α.	 1860
β.	 1867
γ.	 1874
δ.	 1882

Ποια είναι η παλιότερη εφημερίδα στην 
Πορτογαλία που εξακολουθεί να εκδίδεται 
μέχρι σήμερα;
α.	 Diário	de	Notícias
β.	 Açoriano	Ocidental
γ.	 Expresso
δ.	 Jornal	de	Notícias

Το κέντημα είναι ένα από τα πιο γνωστά 
παραδοσιακά χόμπι στην Πορτογαλία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος
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Ποιος ήταν διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας τον 20ο 
αιώνα;

α.	 Afonso	de	Albuquerque
β.	 Luís	de	Camões
γ.	 Miguel	Torga
δ.	 Eça	de	Queiroz

Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στην Πορτογαλία;

α.	 Serra	da	Estrela
β.	 Pico	Ruivo
γ.	 Pico	da	Nevosa
δ.	 Montanha	do	Pico

Ποιο αντικείμενο χρησιμοποίησε η πορτογαλίδα καλλιτέχνης, 
Τζοάνα Βασκονσέλος, για το έργο της ‘Η Γόβα της Σταχτοπούτας’ 
(2017);

α.	 Πιρούνια
β.	 Κύπελλα
γ.	 Γλάστρες
δ.	 Κρεβάτια

Απορρυπαντικά, γιαούρτι, ζυμαρικά, γάλα και χυμοί βρίσκονται 
στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το απορρυπαντικό είναι χαμη-
λότερο από τους χυμούς και τα ζυμαρικά. Το γιαούρτι είναι το 
τρίτο από την κορυφή. Το υψηλότερο είναι ο χυμός. Ποιο κουτί 
είναι στο κάτω μέρος;

α.	 Γάλα	
β.	 Απορρυπαντικό	
γ.	 Απορρυπαντικό	ή	γάλα,	δεν	μπορώ	να	προσδιορίσω	ποιο	

από	τα	δύο	
δ.	 Απορρυπαντικό	ή	πάστα,	δεν	μπορεί	να	προσδιοριστεί	
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Τα πρώτα βήματα που έγιναν στην Πορτογαλία 
για την προώθηση της ισότητας των φύλων 
πραγματοποιήθηκαν με τη δημιουργία της 
‘Ομάδας Εργασίας για τον Προσδιορισμό μιας 
Δι-Εθνικής Πολιτικής για τις Γυναίκες’, το έτος…
α.	 1966
β.	 1968
γ.	 1970
δ.	 1972

Η βία κατά των γυναικών στην Πορτογαλία 
έγινε δημόσιο έγκλημα…
α.	 Πριν	10	χρόνια
β.	 Πριν	20	χρόνια
γ.	 Πριν	30	χρόνια
δ.	 Πριν	40	χρόνια

Το ίδρυμα ‘Champalimaud’, με έδρα στη 
Λισαβόνα, είναι ένα…
α.	 Δημόσιο	σχολείο
β.	 Ιδιωτικό	ίδρυμα	Μέσων	Ενημέρωσης
γ.	 Ίδρυμα	Ανώτατης	Εκπαίδευσης
δ.	 Ιδιωτικό	ίδρυμα	Βιοϊατρικής	Έρευνας

Ποιος ήταν ο πρώτος Πορτογάλος που συμμετεί-
χε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλέτας;
α.	 Tiago	Monteiro
β.	 Rui	Silva
γ.	 Miguel	Oliveira
δ.	 Nicha	Cabral
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Ποιο ήταν το μνημείο που χτίστηκε στη Λισαβό-
να για τον εορτασμό της Πορτογαλικής Εποχής 
των Ανακαλύψεων κατά τον 15ο και 16ο αιώνα;
α.	 Το	Παλάτι	‘Πένα’
β.	 Η	Μονή	Αγίου	Ιερώνυμου
γ.	 Το	Μνημείο	των	Ανακαλύψεων
δ.	 Ο	πύργος	της	‘Μπελέμ’

Ένα από τα καλύτερα τμήματα προστατευό-
μενων ακτών στην Ευρώπη βρίσκεται στο νο-
τιοδυτικό τμήμα της Πορτογαλίας. Το όνομα 
της παράκτιας λωρίδας είναι γνωστό ως…
α.	 Costa	Nova	do	Prado
β.	 Costa	de	Prata
γ.	 Costa	Vicentina
δ.	 Φυσικό	καταφύγιο	‘São	Jacinto	Dunes’

Ποιο από τα παρακάτω είναι το πιο ιστορι-
κό δημόσιο μουσείο στην Πορτογαλία;
α.	 Το	Εθνικό	Μουσείο	Προπονητών
β.	 Το	Εθνικό	Μουσείο	Αρχαίας	Τέχνης
γ.	 Το	Εθνικό	Μουσείο	Τέχνης	Soares	Dos	Reis
δ.	 Το	Μουσείο	Σύγχρονης	Τέχνης	‘Σεράλβες’

Παρατηρείστε την αλληλουχία των αριθμών: 72, 
14, 66, 22, 60,… Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός;
α.	 68
β.	 54
γ.	 30
δ.	 96
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Στις 25 Απριλίου 1974, πραγματοποιήθηκε μια 
επανάσταση που συνέβαλε στην εδραίωση της 
δημοκρατίας στην Πορτογαλία, μια επανάσταση 
γνωστή και ως...

α.	 Αστική	Επανάσταση
β.	 Δημοκρατική	Επανάσταση
γ.	 Επανάσταση	των	Γαρυφάλλων
δ.	 Ροζ	Επανάσταση

Η Πορτογαλία ήταν ένα από τα 21 κράτη-μέλη της ΕΕ 
που επικύρωσαν, τον Οκτώβριο του 2020, τη Σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, γνωστής 
ως…

α.	 Σύμβαση	Αναγνώρισης	Της	Λισαβόνας
β.	 Σύμβαση	της	Κωνσταντινούπολης
γ.	 Σύμβαση	για	το	Μέλλον	της	Ευρώπης
δ.	 Συνθήκη	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης

Πού πραγματοποιείται η τεχνολογική διάσκεψη ‘Web 
Summit’;

α.	 Δουβλίνο
β.	 Σίλικον	Βάλλεϋ
γ.	 Πόρτο
δ.	 Λισαβόνα

Ποιος ήταν ο πρώτος Πορτογάλος σπρίντερ που κέρδι-
σε Ολυμπιακό Μετάλλιο στα 100 μ.;

α.	 Francis	Obikwelu
β.	 Arnaldo	Abrantes
γ.	 Luís	Cunha
δ.	 Rui	Silva
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Η Μονή Μπατάλα στην Πορτογαλία αποτελεί μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από 
τα πιο όμορφα δείγματα Πορτογαλικής και Ευρωπαϊ-
κής αρχιτεκτονικής. Γιατί χτίστηκε;

α.	 Ήταν	δώρο	από	τον	Βασιλιά	στην	Εκκλησία
β.	 Ως	τάφος	για	τα	μέλη	της	πορτογαλικής	βασιλικής	

οικογένειας
γ.	 Προς	τιμήν	ενός	αγγέλου
δ.	 Για	να	γιορτάσει	τη	νίκη	της	Πορτογαλίας	στη	

μάχη	της	Αλζουμπαρότα

Η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Πορτογαλίας 
ιδρύθηκε το…

α.	 1991
β.	 2008
γ.	 2019
δ.	 2013

Η Μαρία ‘Ελενα Βιέιρα ντα Σίλβα, Πορτογαλίδα ζω-
γράφος, είχε διπλή εθνικότητα, Πορτογαλική και…

α.	 Ιταλική
β.	 Γαλλική
γ.	 Βρετανική
δ.	 Ελβετική

Κανένας άνθρωπος δεν είναι αθάνατος. Ορισμένοι 
οργανισμοί είναι αθάνατοι. Επομένως...

α.	 Μερικοί	οργανισμοί	είναι	άνθρωποι
β.	 Κάποιοι	οργανισμοί	δεν	είναι	άνθρωποι
γ.	 Κανένας	άνθρωπος	δεν	είναι	οργανισμός	
δ.	 Δεν	είναι	δυνατόν	να	γνωρίζουμε
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Η Μονή Μπατάλα στην Πορτογαλία αποτελεί μνημείο 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από 
τα πιο όμορφα δείγματα Πορτογαλικής και Ευρωπαϊ-
κής αρχιτεκτονικής. Γιατί χτίστηκε;

α.	 Ήταν	δώρο	από	τον	Βασιλιά	στην	Εκκλησία
β.	 Ως	τάφος	για	τα	μέλη	της	πορτογαλικής	βασιλικής	

οικογένειας
γ.	 Προς	τιμήν	ενός	αγγέλου
δ.	 Για	να	γιορτάσει	τη	νίκη	της	Πορτογαλίας	στη	

μάχη	της	Αλζουμπαρότα

Η Καρολίνα Μπεατρίζ Άντζελο ήταν η πρώτη 
γυναίκα που ψήφισε στην Πορτογαλία το έτος...
α.	 1909
β.	 1911
γ.	 1913
δ.	 1915

Η Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Πορτογαλίας 
ιδρύθηκε το…

α.	 1991
β.	 2008
γ.	 2019
δ.	 2013

Ο γυναικείος αναλφαβητισμός στην Πορτο-
γαλία το 1970 ήταν…
α.	 13%
β.	 22%
γ.	 31%
δ.	 40%

Η Μαρία ‘Ελενα Βιέιρα ντα Σίλβα, Πορτογαλίδα ζω-
γράφος, είχε διπλή εθνικότητα, Πορτογαλική και…

α.	 Ιταλική
β.	 Γαλλική
γ.	 Βρετανική
δ.	 Ελβετική

Ο ναυτικός αστρολάβος δημιουργήθηκε 
από τους…
α.	 Ολλανδούς	πλοηγούς
β.	 Ισπανούς	πλοηγούς
γ.	 Πορτογάλους	πλοηγούς
δ.	 Άγγλους	πλοηγούς

Κανένας άνθρωπος δεν είναι αθάνατος. Ορισμένοι 
οργανισμοί είναι αθάνατοι. Επομένως...

α.	 Μερικοί	οργανισμοί	είναι	άνθρωποι
β.	 Κάποιοι	οργανισμοί	δεν	είναι	άνθρωποι
γ.	 Κανένας	άνθρωπος	δεν	είναι	οργανισμός	
δ.	 Δεν	είναι	δυνατόν	να	γνωρίζουμε

Το 2008 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πε-
κίνου, ένας Πορτογάλος αθλητής κέρδισε το 
χρυσό μετάλλιο στο Τριπλούν. Ποιος ήταν;
α.	 Gaspar	Araújo
β.	 Nelson	Évora
γ.	 Carlos	Calado
δ.	 Tiago	Pereira
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Η Πορτογαλία έχει τη μεγαλύτερη γέφυρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

Ο Αντόνιο Έγκας Μονίζ έγινε ο πρώτος 
Πορτογάλος υπήκοος που έλαβε το βρα-
βείο Νόμπελ το 1949. Διέπρεψε ως…
α.	 Οικονομολόγος
β.	 Νευρολόγος
γ.	 Μαθηματικός
δ.	 Βιολόγος

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα του 
πορτογαλικού πολιτισμού είναι το…
α.	 Κεραμικό	πλακάκι
β.	 Τούβλο
γ.	 Κρυστάλλινο	γυαλί
δ.	 Πλακάκι	οροφής

Εάν πέντε μηχανές χρειάζονται πέντε λεπτά 
για να παράγουν πέντε κομμάτια, πόσο 
καιρό θα χρειαστούν 100 μηχανήματα για 
να παράγουν 100 τεμάχια;
α.	 20	λεπτά
β.	 15	λεπτά
γ.	 10	λεπτά
δ.	 5	λεπτά
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Το 1867 η Πορτογαλία κατήργησε…
α.	 Τη	δουλεία	στην	ηπειρωτική	Πορτογαλία
β.	 Τη	διηπειρωτική	εμπορία	ανθρώπων
γ.	 Τη	θανατική	ποινή	για	κοινά	εγκλήματα
δ.	 Την	ποινικοποίηση	της	μοιχείας

Από το 2009, οι πατέρες και οι μητέρες 
στην Πορτογαλία δικαιούνται σχεδόν την 
ίδια άδεια φροντίδας (περιλαμβανομένων 
τυχόν θετών ή υιοθετημένων παιδιών, αλλά 
και οικογενειακών τους προσώπων, όπως 
ηλικιωμένοι γονείς, σύζυγος ή σύντροφος). 
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

Η πρώτη προπληρωμένη κάρτα κινητού τη-
λεφώνου εγκαινιάστηκε το 1995 από την…
α.	 Αμερικανική	εταιρεία	τηλεπικοινωνιών
β.	 Γερμανική	εταιρεία	τηλεπικοινωνιών
γ.	 Βρετανική	εταιρεία	τηλεπικοινωνιών
δ.	 Πορτογαλική	εταιρεία	τηλεπικοινωνιών

Ποιος είναι ο Πορτογάλος αθλητής / αθλή-
τρια με τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια;
α.	 Fernanda	Ribeiro
β.	 Francis	Obikwelu
γ.	 Carlos	Lopes
δ.	 Rosa	Mota
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Οι Πορτογάλοι ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι 
που έφτασαν στην Ιαπωνία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

Εάν συμπεριλάβουμε τη θαλάσσια περιοχή 
της Πορτογαλίας, τι ποσοστό της όλης 
έκτασης αντιπροσωπεύει το νερό;
α.	 20%
β.	 50%
γ.	 95%
δ.	 65%

Σε ποιον παραδοσιακό τομέα χρησιμοποι-
είται η τεχνική φιλιγκράν (Filigree);
α.	 Είδη	υπόδησης
β.	 Κοσμήματα
γ.	 Ενδυμασία
δ.	 Κεραμική

Ένα μπαστούνι και μια μπάλα του μπέιζ-
μπολ κοστίζουν συνολικά 1,10 ευρώ. Το 
μπαστούνι κοστίζει ένα ευρώ περισσότερο 
από την μπάλα. Πόσο κοστίζει η μπάλα;
α.	 10	σεντς
β.	 5	σεντς
γ.	 1	σεντ
δ.	 Καμία	από	τις	παραπάνω	επιλογές	δεν	είναι	σωστή
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Πότε εγκρίθηκε το πρώτο Πορτογαλικό 
Σύνταγμα;
α.	 1822
β.	 1867
γ.	 1911
δ.	 1976

Το 1980, το Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά 
και πολιτικά δικαιώματα τέθηκε σε ισχύ 
στην Πορτογαλία.
α.	 Σωστό
β.	 Λάθος

Η πρώτη παγκοσμίως ‘φάρμα κυμάτων’, σε 
εμπορική κλίμακα, λειτούργησε στην…
α.	 Ιρλανδία
β.	 Πορτογαλία
γ.	 Ολλανδία
δ.	 Σκοτία

Ποιος ποδοσφαιριστής σάλας έχει λάβει το 
βραβείο του Καλύτερου Παίκτη του Κόσμου 
περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο;
α.	 Manoel	Tobias
β.	 Falcão
γ.	 Javi	Rodriguez
δ.	 Ricardinho

cards-el.indd   48cards-el.indd   48 10/05/2022   17:08:1210/05/2022   17:08:12



49

Ποιος ήταν ο Σίγκμουντ Φρόυντ;
α.	 Διάσημος	μουσικός
β.	 Ζωγράφος
γ.	 Ο	ιδρυτής	της	ψυχανάλυσης
δ.	 Επιστήμονας

Ποιος ήταν ο Κρίστιαν Αντρέας Ντόπλερ;
α.	 Ποδοσφαιριστής
β.	 κλασικός	συνθέτης
γ.	 Φυσικός
δ.	 Ηθοποιός

Πόσες συνθέσεις μουσικής παρήγαγε ο 
Μότσαρτ;
α.	 784
β.	 626
γ.	 359
δ.	 41

Ποια ήταν η Υπατία;
α.	 Γυναίκα	φαρμακοποιός	
β.	 Γυναίκα	ιατρός
γ.	 Γυναίκα	μαθηματικός
δ.	 Γυναίκα	κυβερνήτης
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Πότε υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους 
Πρόσφυγες (Σύμβαση της Γενεύης);
α.	 1945
β.	 2000
γ.	 1951
δ.	 2013

Ποια από τις ακόλουθες επιλογές δεν είναι μία 
από τις τρεις μεγάλες κοινωνικές τάξεις στην 
αυστριακή κοινωνία, στις αρχές του 1800;
α.	 Αριστοκράτες
β.	 Πολίτες
γ.	 Αγρότες
δ.	 Σκλάβοι

Ποια είναι η μεγαλύτερη εφημερίδα στην 
Αυστρία;
α.	 Die	Presse
β.	 Kronen	Zeitung
γ.	 Der	Standard
δ.	 Heute

Ποια πόλη της Αυστρίας φιλοξένησε δυο φο-
ρές τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες;
α.	 Βιέννη
β.	 Σάλτσμπουργκ
γ.	 Ίνσμπρουκ
δ.	 Γκραζ
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Που βρίσκεται ο παλιότερος ζωολογικός 
κήπος στον κόσμο;
α.	 Βερολίνο
β.	 Βιέννη
γ.	 Δουβλίνο
δ.	 Λονδίνο

Πότε διακρίθηκαν για πρώτη φορά οι κύρι-
οι τύποι αίματος;
α.	 1895
β.	 1900
γ.	 1942
δ.	 1953

Τι είναι το ‘μικρό μανιτάρι’;
α.	 Μια	μουσική	συμφωνία
β.	 Ένα	μουσικό	όργανο
γ.	 Ένα	ψευδώνυμο
δ.	 	Ένα	μουσείο

Ποια είναι η μόνη γυναίκα που έχει βρα-
βευτεί με το Μετάλλιο Fields (μία από τις 
υψηλότερες τιμές που μπορεί να απονεμη-
θεί σε Μαθηματικό).  
α.	 Maryam	Mirzakhani
β.	 Emmy	Noether
γ.	 Sophie	Germain
δ.	 Rita	Levi-Montalcini
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Ποια ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι μέλος του 
ΝΑΤΟ;
α.	 Αυστρία
β.	 Ελβετία
γ.	 Νορβηγία
δ.	 Δανία

Πότε έγινε η Αυστρία μέλος των Ηνωμένων 
Εθνών;
α.	 14	Δεκεμβρίου	1955
β.	 17	Απριλίου	1988
γ.	 23	Ιουνίου	1990
δ.	 5	Φεβρουαρίου

Πότε εκδόθηκε η πρώτη εφημερίδα στην 
Αυστρία;
α.	 1695
β.	 1703
γ.	 1743
δ.	 1800

Ποιος είναι ο πατέρας του αλπικού σκι;
α.	 Mathias	Zdrasky
β.	 Fridtjof	Nansen
γ.	 Arnold	Lunn
δ.	 Hannes	Schneider
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Ποια χώρα διαθέτει στη σημαία της τρεις 
ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες, κόκκινου – 
λευκού – κόκκινου, χρώματος;
α.	 Αυστρία
β.	 Γερμανία
γ.	 Βέλγιο
δ.	 Πολωνία

Πού βρέθηκε η παλαιότερη ανθρώπινη 
μούμια στην Ευρώπη;
α.	 Γαλλία
β.	 Αυστρία
γ.	 Σουηδία
δ.	 Κροατία

Τι είναι ο το ‘yodeling’;
α.	 Ένα	παραδοσιακό	ξύλο
β.	 Ένας	λαϊκός	χορός
γ.	 Ένα	ορεινό	άθλημα
δ.	 Τέχνη	τραγουδιού

Τι είναι ο κύκλος της Βιέννης;
α.	 Μια	μουσική	ομάδα
β.	 Ένα	ιστορικό	ορόσημο
γ.	 Ένα	μουσείο
δ.	 Μια	επιστημονική	λέσχη
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Τι είναι το Silbo Gomero;
α.	 Ένας	Ισπανός	τραγουδιστής
β.	 Ένα	επιδόρπιο
γ.	 Μια	γλώσσα
δ.	 Μια	λίμνη

Ποια από τις ακόλουθες χώρες δεν είναι 
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών;
α.	 Ρωσική	Ομοσπονδία
β.	 Το	Ηνωμένο	Βασίλειο
γ.	 Αυστρία
δ.	 Γαλλία

Πού καταχωρήθηκε το πρώτο βιολογικό 
αγρόκτημα στον κόσμο;
α.	 Γερμανία
β.	 Ολλανδία
γ.	 Αυστρία
δ.	 Ισπανία

Πότε το αλπικό σκι έγινε επίσημο άθλημα 
στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες;
α.	 1932
β.	 1936
γ.	 1948
δ.	 1976
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Το πολίτευμα της Αυστρίας είναι…

α.	 Μοναρχία
β.	 Απολυταρχικό	καθεστώς
γ.	 Κοινοβουλευτική	δημοκρατία
δ.	 Προεδρική	δημοκρατία

Ποιος είναι ο ‘πατέρας’ της σύγχρονης γενετικής;

α.	 Ένας	μοναχός
β.	 Ένας	αγρότης
γ.	 Ένας	δάσκαλος
δ.	 Ένας	γιατρός

Ποιο είναι το πιο δημοφιλές μουσικό κομμάτι του 
διάσημου Αυστριακού τραγουδιστή Falco;

α.	 Ο	‘Μπλε’	Δούναβης
β.	 Rock	me	Amadeus
γ.	 Νυχτερινή	πτήση
δ.	 Σεληνόφως

4 φίλοι διασχίζουν μια γέφυρα με έναν φακό που 
διαρκεί μόνο 15 λεπτά. Η Alice περνάει στο 1’, ο 
Ben στο 2’, η Cindy στο 5’ και ο Don στο 8’. 2 άτομα 
κάθε φορά μπορούν να διασχίσουν μαζί το δρόμο 
με το ρυθμό του πιο αργού. Ποιος θα περάσει 
πρώτος ώστε να περάσουν σε 15 λεπτά; 

α.	 Alice	και	Ben	
β.	 Cindy	
γ.	 Don	
δ.	 Cindy	και	Don	
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Σε ποια γλωσσική ομάδα ανήκουν οι Βάσκοι;
α.	 Σλαβική
β.	 Γερμανική
γ.	 Ρομαντική
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω

Πότε άρχισε η Αυστρία να συντονίζει την «Ομά-
δα φίλων του κράτους δικαίου» στη Νέα Υόρκη, 
ένα άτυπο δίκτυο 50 περίπου κρατών μελών 
του ΟΗΕ από όλες τις περιφερειακές ομάδες;
α.	 2011
β.	 2005
γ.	 2007
δ.	 2002

Τι ποσοστό των αναγκών της ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αυστρίας προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές;
α.	 90%
β.	 70%
γ.	 55%
δ.	 30%

Σε ποιο έτος φιλοξένησαν η Αυστρία και 
η Ελβετία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Ποδοσφαίρου;
α.	 2008
β.	 1934
γ.	 1954
δ.	 1962

cards-el.indd   52cards-el.indd   52 10/05/2022   17:08:1210/05/2022   17:08:12



53

Ποια πόλη είναι γνωστή ως «Πόλη της 
Μουσικής»;
α.	 Μαδρίτη
β.	 Πράγα
γ.	 Παρίσι
δ.	 Βιέννη

Τι επινόησε ο Γιόζεφ Μαντερσπέργκερ;
α.	 Την	πυξίδα
β.	 Τη	ραπτομηχανή
γ.	 Τον	εκτυπωτή
δ.	 Το	άροτρο

Ποια μουσικά όργανα έπαιζε ο Μπετόβεν;
α.	 Πιάνο	και	βιολί
β.	 Φλάουτο	και	πιάνο
γ.	 Βιολοντσέλο	και	βιολί
δ.	 Διπλό	μπάσο	και	κλαρινέτο

Ποιο είναι το όνομα του φιλοσοφικού 
κινήματος που εμφανίστηκε στη Βιέννη τη 
δεκαετία του 1920 και χαρακτηρίστηκε από 
την άποψη ότι η επιστημονική γνώση είναι 
το μόνο είδος σημαντικής γνώσης;
α.	 Ο	εμπειρισμός
β.	 Ο	Γερμανικός	ιδεαλισμός
γ.	 Ο	Μοντερνισμός
δ.	 Ο	Λογικός	θετικισμός
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Ποια γλώσσα έχει τους πιο γηγενείς ομιλη-
τές στην Ευρώπη;
α.	 Ισπανικά
β.	 Γαλλικά
γ.	 Αγγλικά
δ.	 Γερμανικά

Πότε ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών;
α.	 2006
β.	 1945
γ.	 1978
δ.	 1999

Ποιος είναι ο Ingrid Brodnig;
α.	 Ηθοποιός
β.	 Συγγραφέας
γ.	 Πολιτικός
δ.	 Γιατρός

Ποια χώρα έχει κερδίσει τα περισσότερα 
μετάλλια στο αλπικό σκι;
α.	 Αυστρία
β.	 Σουηδία
γ.	 Νορβηγία
δ.	 Γερμανία
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Τί είναι το επονομαζόμενο ‘Συνονθύλευμα 
του Αυτοκράτορα’ (Kaiserschmarren);
α.	 Παιχνίδι	με	μπάλα
β.	 Παραδοσιακό	γλυκό	στην	Αυστρία
γ.	 Κορυφή	βουνού
δ.	 Φυτώριο

Πού εφαρμόζεται ο ‘στρόβιλος Kaplan’;
α.	 Ναυσιπλοΐα
β.	 Ναυπηγεία
γ.	 Αστρονομία
δ.	 Παραγωγή	ενέργειας

Ποιος συνέθεσε την ‘Ωδή στη Χαρά’ που απο-
τελεί και τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
α.	 Γιόχαν	Σεμπάστιαν	Μπαχ
β.	 Βόλφγκανγκ	Αμαντέους	Μότσαρτ
γ.	 Λούντβιχ	βαν	Μπετόβεν
δ.	 Φρεντερίκ	Σοπέν

Τι περιλαμβάνει το χάσμα αμοιβών μεταξύ 
ανδρών και γυναικών; 
α.	 Τομεακός	διαχωρισμός
β.	 Μισθολογικές	διακρίσεις	&	άνισο	μερίδιο	

αμειβόμενης	και	μη	αμειβόμενης	εργασίας
γ.	 Γυάλινη	οροφή
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω
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Ποια είναι η παλαιότερη γραπτή ευρωπαϊκή 
γλώσσα που χρησιμοποιείται ως σήμερα;
α.	 Ελληνικά
β.	 Ιταλικός
γ.	 Γαλλικά
δ.	 Αγγλικά

Ποιες από τις ακόλουθες προτεραιότητες 
είναι / αποτελούν προτεραιότητα της 
αυστριακής πολιτικής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα για την περίοδο 2019-2021;
α.	 Δικαιώματα	γυναικών
β.	 Δικαιώματα	παιδιών
γ.	 Ανεξιθρησκεία
δ.	 Όλες	οι	επιλογές

Τι είναι η κριτική σκέψη;
α.	 Κριτική	σε	άλλους
β.	 Δράση	με	βάση	τα	συναισθήματα
γ.	 Δράση	χωρίς	διατύπωση	ερωτήσεων
δ.	 Ανάλυση	των	δεδομένων	και	πληροφοριών

Πού είναι το παλαιότερο λούνα παρκ στον 
κόσμο;
α.	 Παρίσι	(Γαλλία)
β.	 Ταραγόνα	(Ισπανία)
γ.	 Βιέννη	(Αυστρία)
δ.	 Rust	(Γερμανία)
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Ποια χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ;

α.	 Αυστρία
β.	 Δανία
γ.	 Λουξεμβούργο
δ.	 Εσθονία

Πού παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η τεχνική 
αργής κίνησης;

α.	 Βενετία,	Ιταλία
β.	 Βερολίνο,	Γερμανία
γ.	 Ντονόστια	-	Σαν	Σεμπαστιάν
δ.	 Γκρατς,	Αυστρία

Ποιος ήταν γνωστός ως Βασιλιάς του Walz;

α.	 Φραντς	Σούμπερτ
β.	 Γιόχαν	Στράους	ο	νεότερος
γ.	 Φραντς	Γιόζεφ	Χάυντν
δ.	 Γκούσταβ	Μάλερ

Ποια χώρα της ΕΕ έχει το χαμηλότερο δείκτη 
χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
(έως το 2019*);

α.	 Λουξεμβούργο
β.	 Σουηδία
γ.	 Αυστρία
δ.	 Εσθονία
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Ποιο είναι το μικρότερο κράτος στην Ευρώπη;
α.	 Μονακό
β.	 Σαν	Μαρίνο
γ.	 Βατικανό
δ.	 Λίχτενσταιν

Τι	περιλαμβάνει	το	χάσμα	αμοιβών	μεταξύ	
ανδρών	και	γυναικών;	

α.	 Τομεακός	διαχωρισμός
β.	 Μισθολογικές	διακρίσεις	&	άνισο	μερίδιο	

αμειβόμενης	και	μη	αμειβόμενης	εργασίας
γ.	 Γυάλινη	οροφή
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Τι μπορεί να θεωρηθεί ως προπαγάνδα 
στον κυβερνοχώρο;
α.	 Χειραγώγηση
β.	 Κλοπή	προσωπικών	πληροφοριών
γ.	 Δημιουργία	και	διάδοση	ψεύτικων	ειδήσεων
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Ποιος ήταν ο πρώτος σκιέρ που κέρδισε 
χρυσά μετάλλια και στις τρεις εκδηλώσεις 
δεξιοτήτων των Άλπεων - κατάβασης, σλά-
λομ και γιγαντιαίο σλάλομ;
α.	 Henri	Oreiller
β.	 Bernhard	Russi
γ.	 Toni	Sailer
δ.	 Leonhard	Stock
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Ποιος ήταν ο μονάρχης που ίδρυσε τη Διπλή 
Μοναρχία Αυστρίας-Ουγγαρίας;

α.	 Φερδινάνδος	Α’
β.	 Φραγκίσκος	Ιωσήφ	Ά
γ.	 Κάρολος	Α’
δ.	 Μαρία	Τερέζα

Ποιος ανακάλυψε την ακτινοβολία που διεισδύει 
στην ατμόσφαιρα από το διάστημα, δηλαδή τις 
κοσμικές ακτίνες;

α.	 Νικόλαος	Κοπέρνικος
β.	 Έντγουιν	Χαμπλ
γ.	 Βίκτορ	Φραντς	Eς
δ.	 Έντμουντ	Χάλλεϋ

Ο χαρακτηρισμός ‘Η τυφλή γητεύτρα’ αναφέρεται 
σε…

α.	 Όπερα
β.	 Μουσική	συμφωνία
γ.	 Μουσικό	όργανο
δ.	 Συνθέτη

Ένας άντρας, η σύζυγός του και ο γιος τους εμπλέ-
κονται σε τροχαίο ατύχημα. Όλοι μεταφέρονται 
στο νοσοκομείο και ο γιατρός λέει, «Δεν μπορώ 
να τον εγχειρίσω, είναι ο γιος μου». Ποιος είναι 
ο γιατρός;

α.	 Ο	πατέρας	της	γυναίκας
β.	 Ο	αδερφός	του	αγοριού
γ.	 Ο	πατέρας	του	άντρα	και	παππούς	του	αγοριού
δ.	 Η	αδερφή	της	γυναίκας
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Ποιο είναι το πιο δημοφιλές μέρος στην 
Ευρώπη;
α.	 Ο	Πύργος	του	Άιφελ	(Γαλλία)
β.	 Το	Κολοσσαίο	(Ιταλία)
γ.	 Disneyland	(Γαλλία)
δ.	 Το	Βρετανικό	Μουσείο	(Αγγλία)

Ποιες χώρες δεν έχουν επικυρώσει το 
Πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των 
προσφύγων από το 1967;
α.	 Κονγκό	και	Μονακό
β.	 Τουρκία	και	Μαδαγασκάρη
γ.	 Αυστρία	και	Νορβηγία
δ.	 Εσθονία	και	Σερβία

Τι είναι το pasquinade (pasquil);
α.	 Ένα	αστείο	τραγούδι
β.	 Ένα	είδος	λαϊκής	ιστορίας
γ.	 Σύντομη	γραπτή	σάτιρα
δ.	 Ένας	πίνακας

Πότε έγινε η πρώτη εκδήλωση της Opera 
ball της Βιέννης;
α.	 1877
β.	 1921
γ.	 1935
δ.	 1945
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Πότε έγινε ανεξάρτητη η Αυστρία;
α.	 1938
β.	 1955
γ.	 1945
δ.	 1958

Πού χρησιμοποιήθηκε η ‘μνήμη του τυμπάνου’;
α.	 Στη	μουσική
β.	 Στην	πληροφορική
γ.	 Στη	βιομηχανία
δ.	 Στον	αθλητισμό

Πόσο χρονών ήταν ο Μότσαρτ όταν έγραψε 
την πρώτη του συμφωνία;
α.	 5
β.	 10
γ.	 13
δ.	 8

Ένας άνδρας έχει 53 κάλτσες στο συρτάρι του: 
21 ίδιες μπλε, 15 ίδιες μαύρες και 17 ίδιες κόκ-
κινες. Τα φώτα είναι σβηστά και βρίσκεται στο 
σκοτάδι. Πόσες κάλτσες πρέπει να βγάλει για 
να είναι 100% σίγουρος ότι έχει τουλάχιστον 
ένα ζευγάρι μαύρες κάλτσες;                      
α.	 32
β.	 10
γ.	 26
δ.	 40
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Ποια χώρα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή 
στην Ευρώπη;
α.	 Ιταλία
β.	 Ισπανία
γ.	 Νορβηγία
δ.	 Ηνωμένο	Βασίλειο

Πότε διορίστηκε η πρώτη γυναίκα επικεφα-
λής κοινοβουλευτικού οργάνου;
α.	 1927
β.	 1953
γ.	 1919
δ.	 1955

Πώς μπορεί να εξαπλωθεί η παραπληρο-
φόρηση;
α.	 Ψευδείς	φήμες
β.	 Προσβολές
γ.	 Φάρσες
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Πού γίνεται η εκδήλωση Vinnese;
α.	 Παλάτι	Belvedere
β.	 Παλάτι	Hofburg	και	Κρατική	Όπερα
γ.	 Rathsus
δ.	 Μουσείο	Albertina

cards-el.indd   57cards-el.indd   57 10/05/2022   17:08:1210/05/2022   17:08:12



58

Ποιος ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας της 
Αυστρίας;
α.	 Rudolf	I
β.	 Leopold	I
γ.	 Francis	II
δ.	 Maximilian	II

Ποιος επινόησε την πρώτη γυάλινη σφαίρα 
με χιόνι;
α.	 Ένας	τεχνίτης	ξύλου
β.	 Κατασκευαστής	χειρουργικών	εργαλείων
γ.	 Ένας	κατασκευαστής	παιχνιδιών
δ.	 Ένας	τεχνίτης	γυαλιού

Πού μπορείτε να δείτε τον περίφημο πίνα-
κα ‘Το Φιλί’;
α.	 Στο	Μουσείο	του	Λούβρου	(Γαλλία)
β.	 Στο	Μουσείο	Prado	(Ισπανία)
γ.	 Στο	Μουσείο	Reina	Sofia	(Ισπανία)
δ.	 Στο	παλάτι	Belvedere	(Αυστρία)

Πόσες μύγες πετούν εάν έχουμε 3 μισές 
μύγες συν μια μύγα και μισή;
α.	 3
β.	 2	και	μισή
γ.	 1
δ.	 4
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Πού είναι η μικρότερη πόλη στον κόσμο;
α.	 Λίχτενσταιν
β.	 Μονακό
γ.	 Χουμ	-	Κροατία
δ.	 Ουγγαρία

Ποια ήταν η νέα εστίαση που εισήγαγε στα 
ανθρώπινα δικαιώματα το ψήφισμα 1325 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από 
το 2000;
α.	 Γυναίκες
β.	 Θρησκεία
γ.	 Ασφάλεια
δ.	 Πείνα

Ποια ήταν η πρώτη χώρα που κατήργησε 
τη λογοκρισία;
α.	 Δανία
β.	 Γαλλία
γ.	 Σουηδία
δ.	 Ηνωμένο	Βασίλειο

Ποιος είναι ο Wilhelm Steinitz;
α.	 Ένας	τενίστας
β.	 Ένας	σκιέρ
γ.	 Ένας	ορειβάτης
δ.	 Ένας	παίκτης	σκακιού
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Πότε ξεκίνησε στην Αυστρία η παράδοση του καφέ;

α.	 1647
β.	 1720
γ.	 1683
δ.	 1856

Τι είναι το ‘Rumpler Tropfenwagen’;

α.	 Αθλητικός	εξοπλισμός	για	αναρρίχηση
β.	 Μηχανή	που	χρησιμοποιείται	στη	βιομηχανία
γ.	 Αυτοκίνητο
δ.	 Κάστρο

Πού μπορείτε να επισκεφθείτε ένα Μουσείο ‘Καθαρισμού 
Καμινάδων’ (Chimney Sweep Museum);

α.	 Πράγα
β.	 Σάλτσμπουργκ
γ.	 Αμβούργο
δ.	 Βιέννη

Τρέχεις στη σοφίτα της γιαγιάς σου, όπου τυχαία βρίσκεις 
5 κοντές αλυσίδες, κάθε μία φτιαγμένη από 4 χρυσούς 
συνδέσμους. Σκέφτεσαι ότι εάν τα συνδυάσεις όλα μαζί θα 
φτιάξεις ένα μεγάλο και καταπληκτικό κολιέ με 20 χρυσούς 
συνδέσμους. Συνεπώς, παίρνεις τα κομμάτια και τα πας σε 
έναν κοσμηματοπώλη, ο οποίος σου εξηγεί ότι το κόστος 
κατασκευής του κολιέ θα είναι $10 για κάθε χρυσό σύνδεσμο 
που θα πρέπει να βγάλει από τις αλυσίδες και μετά να ενώ-
σει για να φτιάξει το κολιέ. Πόσο τελικά θα σου κοστίσει;

α.	 50$
β.	 30$
γ.	 40$
δ.	 Κανένα	από	τα	παραπάνω
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Τι δεν μπορείτε να βρείτε στην Ισλανδία;
α.	 Ηφαίστεια
β.	 Κουνούπια
γ.	 Δέντρα
δ.	 Μπύρα

Αν ήσασταν γυναίκα στην Αυστρία το 2021, 
πόσο πιο πιθανό είναι να κάνετε τις δουλειές 
του σπιτιού ή να μαγειρεύετε σε σύγκριση με 
τους άνδρες;

α.	 12%
β.	 55%	
γ.	 38%
δ.	 67%

Πότε ήταν η πρώτη φορά στην Ευρώπη που 
μια γυναίκα κατείχε θέση συντάκτη;
α.	 1816
β.	 1854
γ.	 1868
δ.	 1920

Ποιος είναι ο μοναδικός οδηγός στην F1 
που ήταν πρωταθλητής τόσο για τη Ferrari 
όσο και για τη McLaren;
α.	 Michael	Schumacher
β.	 Ayrton	Senna
γ.	 Niki	Lauda
δ.	 Mika	Hakkinen
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Πόσους κατοίκους έχει ο μικρότερος δήμος 
στην Αυστρία;
α.	 134
β.	 107
γ.	 89
δ.	 41

Ποια ήταν η Χέντι Λαμάρ;
α.	 Μια	ηθοποιός
β.	 Μηχανικός
γ.	 Μαθηματικός
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Σε ποια ταινία μπορείτε να δείτε την ‘αυ-
στριακή βελανιδιά’;
α.	 Στην	ταινία	‘Ο	Ήχος	της	Μουσικής’
β.	 Στον	‘Εξολοθρευτή’
γ.	 Στη	‘Σίσσυ’
δ.	 Στον	‘Πιανίστα’

Ποια λέξη δεν σχετίζεται με τις άλλες; 
α.	 Ευρετήριο	
β.	 Κεφάλαιο	
γ.	 glossary	
δ.	 βιβλιοθήκη	
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Ποια είναι η παλαιότερη χώρα στην Ευρώπη;
α.	 Δανία
β.	 Σουηδία
γ.	 Πορτογαλία
δ.	 Σαν	Μαρίνο

Πότε επικυρώθηκε από την Αυστρία η Σύμ-
βαση για την εξάλειψη όλων των μορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW);
α.	 1978
β.	 1979
γ.	 1982
δ.	 1980

Τι μπορεί να ερμηνευτεί ως εκφοβισμός 
στον κυβερνοχώρο;
α.	 Διάδοση	ψεμάτων	ή	δημοσίευση	ενοχλητικών	

φωτογραφιών	στα	κοινωνικά	μέσα
β.	 Αποστολή	επιβλαβών	μηνυμάτων	ή	απειλών	

μέσω	πλατφόρμων	ανταλλαγής	μηνυμάτων
γ.	 Πλαστοπροσωπία	ενός	ατόμου	και	αποστολή	

μηνύματος	σε	άλλους	εκ	μέρους	του
δ.	 Όλα	τα	παραπάνω

Πόσοι ανελκυστήρες του σκι υπάρχουν στη με-
γαλύτερη χιονοδρομική περιοχή της Αυστρίας;
α.	 10
β.	 26
γ.	 57
δ.	 88
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