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Ïåò ìåñòà çà ïîñåùåíèå ïî Kîëåäà: Òåñò

МА

Â ÷àñ ëè ñòå ñ ãðúöêàòà 
êóëòóðà è îáùåñòâî?
1. Как наричат гърците своята държава?
а) Елада
б) Втора република
в) Филики етерия (Общество на приятели-

те)
2. Какво не е вярно за поета Йоргос Сефе-

рис?
а) бил е посланик във Великобритания
б) притежава една от най-големите част-

ни флоти в света
в) лауреат е на Нобеловата награда за 

литература
3. Колко години продължава диктатура-

та на полковниците?
а) 15
б) 10
в) 7
4. Какво събитие отбелязват левите 

гърци всяка година на 17 ноември?
а) присъединяването на страната към ЕС 

през 1980 г.
б) влизането на танк през 1973 г. на тери-

торията на Атинската Политехника и поту-
шаването на бунта там срещу диктатура-
та на полковниците 

в) края на Втората световна война през 
1945 г.

5. Син на кой бог е героят от гръцката 
митология Херакъл?

а) Хермес
б) Хадес
в) Зевс
6. С какво се прочува Мария Даманаки, 

бивш еврокомисар, настоящ депутат от 
ПАСОК и бивш шеф на „Синаспизмос“ (днес 
част от СИРИЗА), по време на диктатура-
та на полковниците?

а) била е част от наказателни отряди на 
полковниците

б) написала е книга за диктатурата в еми-
грация

в) била е гласът на свободното радио на 
Политехниката

7. Как се наричат нощните клубове, в 
които се свири гръцка музика за народа?

а) бузукиа
б) хоротека
в) лаикоспазмос
8. На кой гръцки остров е заснет музикал-

ният филм с песни на ABBA Mamma mia?
а) Скиатос
б) Скопелос
в) Крит
9. Кой от изброените е от гръцки произ-

ход?
а) Джордж Майкъл
б) Фреди Меркюри
в) Елтън Джон
10. За кого се е оженил роденият в Гърция 

през 1921 г. принц Филип Гръцки и Датски?
а) абдикиралата през 2013 г. холандска кра-

лица Беатрикс
б) британската кралица Елизабет
в) датската кралица Маргрете ІІ

Отговори: 1-а, 2-б, 3-в, 4-б, 5-в, 6-в, 7-а, 8-б, 
9-а, 10-б

 През ноември т.г. от китайския 
индустриален център Иу (провинция 
Джъджиян) потегли товарен влак с 82 
вагона, който се отправи към Мадрид. 
Очаква се пътуването на композицията да 
продължи 21 дни, през които тя ще изми-
не близо 10 000 км. Това означава, че най-
дългата железопътна транспортна връзка 
в света вече е оперирана от Китай. Руска-

та далекоизточна линия Москва-Влади-
восток е със 725 км по-къса. Особеното в 
случая е, че по време на пътуването това-
рите ще трябва на 3 пъти да бъдат пре-
насяни в други вагони поради различните 
стандарти на релсите по пътя, докато 
руската линия следва единен стандарт. 
Град Иу е най-големият в света пазар на 
едро за малки потребителски стоки.

Коледните базари са се появили най-напред в Германия, а Берлин може да се похвали с цели 60. Gendarmenmarkt Christmas Marketе обаче предлага не само всякакви лакомства, вино и подаръци, но и храна за душата. Там може да се видят изпълнения на танцьори, жонгльори, акробати.

Във Виена коледните празници започват още 
в средата на ноември. Най-големите базари 
са пред кметството и пред „Шьонбрун“. 
Докато избирате оригинални подаръци, 
можете да послушате и класически концерт.

В Лондон големите коледни базари са около 
двадесетина, като повечето от тях са 
тематични. По това време на годината 
може и да се попързаляте на най-голямата 
открита пързалка в Winter Wonderland, да 
посетите фестивала на шоколадите в 
Southbank Center.

Във вторник, две седмици преди Коледа, 
холандският град Гауда, известен в целия свят с 
жълтото си сирене, отбелязва Нощта на свещите. 
Светлините на целия град угасват, къщите 
светят само със запалени свещи на прозорците, а 
народът се стича на площада, за да види как ще 
светне елхата.

Манчестър ще ви предостави 
безплатна околосветска 
обиколка около Коледа. 
Дървените къщички с 
празничните щандове събират 
традициите за празнуване от 
всички краища на света.


