
1. Ποιο μουσείο/μνημείο επισκέφθηκε η Αμάλ Αλαμουντίν στην Αθήνα; 
• Μουσείο Ακρόπολης 

 
2. Πώς λέγεται η υπεύθυνη αρχαιολόγος των ανασκαφών, στο λόφο Καστά της Αμφίπολης;  
• Περιστέρη 

 
3. Ποια δημοφιλής αμερικανική τηλεοπτική σειρά έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με 1,5 

εκατομμύριο παράνομα κατεβάσματα στο Διαδίκτυο τις πρώτες 12 μόλις ώρες, στο τελευταίο 
επεισόδιο του τέταρτου κύκλου της;  

• Game of Thrones 
 

4. Ποιος Ελληνας ερμηνευτής της κλασικής μουσικής τιμήθηκε ως «Μουσικός της Χρονιάς» στο 
πλαίσιο των Gramophone Awards 2014; 

• Λεωνίδας Καβάκος 
 

5. Σε ποια ελληνική ταινία που προβλήθηκε φέτος στις αίθουσες, οι πρωταγωνιστές λατρεύουν 
την Ιταλίδα τραγουδίστρια, ποπ σταρ της δεκαετίας του '70, Πάτι Πράβο; 

• Ξενία 
 

6. Στα πόσα μέτρα βάθος βρίσκεται το κύριο μέρος του ναυαγίου των Αντικυθήρων; 
• 51 -55 

 
7. Ποια παράσταση τρέχει να παρακολουθήσει το κοινό στο θέατρο Βρετάνια; 
• Τον Πουπουλένιο 

 
8. Ποια εγκαίνια έκθεσης του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Αθήνα, δεν επισκέφθηκε η 

Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας; 
• Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθήνας 

 
9. Ποια παράσταση κλασικού μπαλέτου ήταν το απόλυτο sold out στην Εθνική Λυρική Σκηνή για 

το 2014; 
• Ο ερωτευμένος Σοπέν 

 
10. Πώς ονομάζεται ο χαρακτήρας του Μάθιου Μακόναχι στην ταινία «Dallas Buyers Club» για την 

οποία τιμήθηκε με Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου; 
• Ρον Γούντρουφ 

 

 

 



11. Ποιο heavy metal συγκρότημα έγινε το πρώτο του είδους που παρουσιάστηκε ως κεντρικό 
όνομα στο Glastonbury, το σημαντικότερο ροκ/ποπ φεστιβάλ στον κόσμο ; 

• Metallica 
 

12. Πόσοι αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία εντάχθηκαν στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από 
τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2014;  

• 32 
 

13. Ποιός σταρ της διεθνούς αρχιτεκτονικής σήκωσε το μεσαίο του δάκτυλο σε δημοσιογράφο σε 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου με την ευκαιρία της παρουσίασης του νέου του μεγαλοπρεπούς 
κτιρίου; 

• Φρανκ Γκέρι 
 

14. Ποια χρονιά ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη ο απελθών φέτος Αγγελος 
Δεληβοριάς;  

• 1973 
 

15. «Carpe diem» επαναλαμβάνει ο Τζον Κίτινγκ, ένας από τους δημοφιλέστερους 
κινηματογραφικούς καθηγητές σε μια ταινία – σταθμό. Ο ηθοποιός που ερμήνευσε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο, βρέθηκε νεκρός τον Αύγουστο του 2014. Ποιος ήταν;  

• Ρόμπιν Ουίλιαμς 
 

16. Τι αναζητούσε στον βυθό της Αργολίδας, το υπερσύγχρονο καταμαράν Planet Solar που πήρε 
μέρος σε αρχαιολογική αποστολή; 

• Αρχαία Ακτογραμμή 
 

17. Σε ποια δημοφιλή αμερικανική κωμική σειρά οι τρεις πρωταγωνιστές έκλεισαν συμβόλαια ενός 
εκατομμυρίου δολαρίων έκαστος ανά επεισόδιο; 

• The Big Bang Theory 
 

18. Πότε ιδρύθηκε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, του οποίου τα εγκαίνια θα γίνουν μέσα 
στο 2015; 

• 1997 
 

19. Πότε αντικαταστάθηκε στις οθόνες των τηλεθεατών το λογότυπο της «Δημόσιας Τηλεόρασης» 
από εκείνο της ΝΕΡΙΤ; 

• 4 Μαΐου 2014 
 

20. Ο φετινός νικητής του βραβείο Νομπέλ είναι ο Γάλλος Πατρίκ Μοντιανό. Η καταγωγή του 
οικογενειακού ονόματος συνδέεται με: 

• Την εβραϊκή παράδοση της Θεσσαλονίκης. 



 

21. Ποιο έργο της ελληνικής πεζογραφίας είδαμε φέτος στο θέατρο; 
• Μεγάλη Χίμαιρα 

 
22. Πόσο χρονών ήταν ο Δημήτρης Καραντζάς, ο νεότερος σκηνοθέτης όταν παρουσίασε αρχαίο 

δράμα στην Επίδαυρο; 
• 27 

 
23. Ποιος Ελληνας σκηνοθέτης πέτυχε sold out  στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ στην 

Επίδαυρο το 2014;  
• Γιάννης Κακλέας 

 
24. Από ποιο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Πολ Οστερ πήρε την ονομασία της 

αθηναϊκή κάβα στην πλατεία Κολωνακίου;  
• Μίστερ Βέρτιγκο 

 
25. «Χαίρομαι πολύ που μερικοί ηλίθιοι με βλέπουν διαφορετική». Ποια διάσημη σταρ έκανε τον 

Οκτώβριο του 2014 αυτή τη δήλωση; 
• Ρενέ Ζελβέγκερ 

 
26. Ποιος υπερ ήρωας των κόμικς και του σινεμά έγινε 75 χρονών μέσα στο 2014; 
• Μπάτμαν 

 
27. Ελληνίδα ηθοποιός Αγγελική Παπούλια διακρίθηκε για την ερμηνεία της στην ταινία «Εκρηξη» 

του Σύλλα Τζουμέρκα. Σε ποια από τις τρεις σημαντικές ελληνικές ταινίες είχε επίσης 
συμμετοχή; 

• Σπιρτόκουτο 
 

28. Ποια ευρωπαϊκή ταινία σημείωσε μεγάλη προσέλευση «σώζοντας» τα θερινά σινεμά το 
καλοκαίρι που μας πέρασε; 

• Θεέ μου τι σου κάναμε; 
 

29. Πόσες κινηματογραφικές σεζόν παραμένουν κλειστοί οι ιστορικοί κινηματογράφοι Αττικόν και 
Απόλλων; 

• 2  σεζόν 
 

30. Το 2014 το Μουσείο της Ακρόπολης έκλεισε τα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Πόσα 
εκατομμύρια επισκέπτες είχε από τα εγκαίνια του έως τις αρχές της χρονιάς που μας αφήνει; 

• 7.300.000 


