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1.  Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα  Γλινάδο βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Νάξος - Γαλανάδο 

β.  Νάξος – Αγ. Αρσένιος   

γ.  Γαλανάδο - Σαγκρί 

 

2.  Το ξενοδοχείο Νάξος Ροϋάλ που βρίσκεται: 

α.  στην παραλία Γρόττα 

β.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

γ.  στην παραλία Πόλεως  

 

3.  Σε ποια από τις παρακάτω περιοχές υπάρχει Κούρος:  

α.  στην περιοχή Φλεριό Μελάνων 

β.  στην περιοχή Κυνίδαρου 

γ.  στην περιοχή Σαγκρίου 

 

4.  Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Γαλήνη βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Νάξος –  Εγγαρές    

β.  Νάξος –  Μέλανες  

γ.  Νάξος –  Γαλανάδο  

 

5.  Ξεκινόντας από Νάξο για Καστράκι περνάµε πρώτα από το ∆.∆. Γλινάδο και µετά 

από το ∆.∆. Τρίποδες.   

 α.  Σωστό 

 β.  Λάθος  

 

6.  Το ξενοδοχείο Ωκεανίς που βρίσκεται; 

α.  στην παραλία Αγ. Αννας  

β.  στην παραλία Αγ. Προκοπίου 

γ.  στην παραλία της πόλεως Νάξου 

 

7.  Η πλησιέστερη Αστυνοµική αρχή από το ∆.∆. Μονή βρίσκεται: 

α.  στο Χαλκί 

β.  στο Φιλότι 

γ.  στη Νάξο 

 

8.  Το ξενοδοχείο Γαλήνη βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της πόλεως  

β.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

γ.  στον οικισµό Κόττη 
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9.  Το ∆.∆. Σκαδό βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Κόρωνος – Κορωνίδα 

β.  Κόρωνος – Απείρανθος  

γ.  Κορωνίδα – Απόλλωνας  

 

10.  Η Καθολική εκκλησία της Παναγίας (φραρό) που βρίσκεται: 

α.  στο ∆.∆. Γλινάδο 

β.  στον οικισµό Αγγίδια 

γ.  στο ∆.∆. Εγγαρών 

 

11.  Η ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία  βρίσκεται: 

α.  στο κτίριο του Επαρχείου 

β.  στον παλιό Υγειονοµικό σταθµό 

γ.  στο πάρκο της Ελλης  

 

12.  Από το ∆.∆. Μονή το πλησιέστερο Περιφερειακό Ιατρείο είναι: 

α.  στο ∆.∆. Κυνίδαρος  

β.  στο ∆.∆. Χαλκείο 

γ.  στο ∆.∆. Κεραµωτή 

 

13.  Το ∆.∆. Φιλότι βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Χαλκί – Απείρανθος  

β.  Χαλκί – Μονή  

γ.  Χαλκί - Σαγκρί 

 

14.  Το Μουσείο βρίσκεται: 

α.  στην παλιά Εµπορική σχολή 

β.  στο Μητροπολιτικό µέγαρο 

γ.  στις αίθουσες της Πνευµατικής εστίας  

 

15.  Το ξενοδοχείο Κύµατα βρίσκεται: 

α.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

β.  στην παραλία της πόλεως  

γ.  στην παραλία Γρόττα 

 

16.  Η πλαζ Λυώνας βρίσκεται: 

α.  Βορειοανατολικά της νήσου Νάξου 

β.  Νοτιοδυτικά της νήσου Νάξου 

γ.  Βορειοδυτικά της νήσου Νάξου 
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17.  Το ∆.∆. Κορωνίδα βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Απειράνθου – Σκαδού  

β.  Σκαδού – Απόλλωνα  

 

18.  Το Επαρχείο βρίσκεται στην παραλία;  

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

19.  Για να πάµε από Νάξο στο ∆.∆. Χαλκί περνάµε από το ∆.∆. ∆αµαριώνα; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

20.  Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών βρίσκεται: 

α.  στο κτίριο του Επαρχείου 

β.  στον παλιό Υγειονοµικό σταθµό 

γ.  στο κτήριο του ∆ηµαρχείου 

 

21.  Ποιός από τους παρακάτω οικισµούς βρίσκεται πλησιέστερα στο ∆.∆. Φιλότι; 

α.  Ράχη 

β.  Βουρβουριά 

γ.  Κεραµί 

 

22.  Σε ποιά από τις παρακάτω περιοχές υπάρχει Κούρος;  

α.  στην περιοχή Κορώνου 

β.  στην περιοχή Απόλλωνα 

γ.  στην περιοχή ∆ανακού 

 

23.  Υπάρχει στο ∆.∆. Κυνίδαρος Περιφερειακό Ιατρείο; 

α.  ΝΑΙ 

β.  ΟΧΙ 

 

24.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρίσκεται στην παραλία Αγ. Γεωργίου; 

α.  Ξενοδοχείο Πάνθεο 

β.  Ξενοδοχείο Πρώτο 

γ.  Ξενοδοχείο Γαλήνη 

 

25.  Η συντοµότερη διαδροµή Φιλότι – Κεραµωτής είναι: 

α.  Φιλότι – Απείρανθος - Κεραµωτή 

β.  Φιλότι – Μονή - Κεραµωτή 
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26.  Το ξενοδοχείο Ρενέττα βρίσκεται:  

α.  στην Αγ. Αννα 

β.  στον Αγ. Προκόπιο 

γ.  στην πόλη της Νάξου  

 

27.  Ξεκινόντας από τη Νάξο για Χαλκί ποιούς κατά σειρά οικισµούς συναντάµε; 

α.  Κάτω Ποταµιά – Πάνω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά 

β.  Πάνω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά – Κάτω Ποταµιά 

γ.  Κάτω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά – Πάνω Ποταµιά 

 

28.  Η ∆ηµόσια  Οικονοµική Υπηρεσία που βρίσκεται;  

α.  στο κτίριο του Επαρχείου 

β.  στο πάρκο της Ελλης  

γ.  στον παλιό Υγειονοµικό σταθµό 

 

29.  Ξεκινόντας από το ∆.∆. Απόλλωνα για το ∆.∆.  Απείρανθος περνάµε πρώτα από 

το ∆.∆. Κόρωνος και µετά από το ∆.∆. Σκαδό; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

30.  Σε ποιό από τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα υπάρχει Μουσείο; 

α.  στο ∆.∆. Απείρανθος  

β.  στο ∆.∆. Κυνίδαρος  

γ.  στο ∆.∆. Κόρωνος  

31.  Το Αστυνοµικό τµήµα Νάξου βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 

β.  στην περιοχή Κόττη 

γ.  στην περιοχή Γρόττα 

 

32.  Ο οικισµός Αγ. Θαλελαίου βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Νάξος - Κουρουνοχώρι 

β.  Νάξος - Γαλανάδο 

 

33.  Ο συνοικισµός Αγ. Απόστολοι βρίσκεται στην περιοχή:  

α.  Απειράνθου 

β.  Εγγαρών 

γ.  Μέλανες  
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34.  Ο ναός της Παντάνασσας βρίσκεται: 

α.  στην πόλη της Νάξου 

β.  στον Αγ. Αρσένιο 

γ.  στις Εγγαρές  

 

35.  Το ξενοδοχείο Ανατολή βρίσκεται:  

α.  στην περιοχή Ελλης  

β.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

γ.  στην παραλία της Πόλης  

 

36.  Η τοποθεσία Παλάτια βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της Πόλης  

β.  στον Αγ. Προκόπιο 

γ.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

 

37.  Ξεκινόντας από το ∆.∆. Απείρανθος για Λυώνα βρίσκεται στη διαδροµή µας το 

∆.∆. Κορωνίδα; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

38.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρισκεται στην παραλία της Πόλης;    

α.  Γαλήνη 

β.  Πρώτο 

γ.  Ζεύς  

 

39. Το φαρµακείο του κ. Ισπανόπουλου βρίσκεται: 

α.  στην παραλία  

β.  απέναντι από το Κέντρο Υγείας  

γ.  στην πλατεία Μανδηλαρά 

 

40.  Υπάρχει στο ∆.∆. Κ ορωνίδα Αστυνοµικός Σταθµός Τάξης;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

41.  Το ∆.∆. Απείρανθος  βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Φιλότι – ∆ανακός  

β.  Φιλότι – Μονή  

γ.  Φιλότι – Κεραµωτή  
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42.  Το ξενοδοχείο Μπαρµπούνι Βρίσκεται: 

α.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

β.  στην περιοχή Κόττη 

γ.  στην παραλία της Πόλης  

 

43.  Που βρίσκεται το Ιστορικό αρχείο Νάξου; 

α.  στο ∆ηµαρχείο  

β.  στο Μουσείο 

γ.  στην Πνευµατική εστία 

 

44.  Ποιό από τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έχει Περιφερειακό Ιατρείο; 

α.  Μονή  

β.  Μέλανες  

γ.  Κυνίδαρος  

 

45.  Σε ποιά από τις παρακάτω διαδροµές υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίµων;   

α.  Χαλκί – Μονή  

β.  Χαλκί – ∆αµαριώνας  

γ.  Χαλκί – Κάτω Ποταµιά  

 

46.  Ο οικισµός Μήλοι βρίσκεται στη διαδροµή:  

 α.  Νάξος – Μέλανες  

β.  Κουρουνοχώρι – Κυνίδαρος  

γ.  Μέλανες -  Κάτω Ποταµιά       

 

47.  Το µοναστήρι του Φωτοδότη βρίσκεται: 

α.  στην Απείρανθο 

β.  στο ∆ανακό 

γ.  στο Φιλότι 

 

48.  Το Επαρχείο βρίσκεται στην οδό Παπαβασιλείου; 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

49.  Η συντοµότερη διαδροµή Νάξου – Αγ. Αννας είναι: 

α.  Νάξος – Αγ. Προκόπιος – Αγ. Αννα 

β.  Νάξος – Αγ. Αρσένιος – Αγ. Αννα 
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50.  Η πλαζ Πυργάκι  βρίσκεται: 

α.  Νοτιοδυτικά της νήσου 

β.  Βορειοδυτικά της νήσου 

51.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρίσκεται στην παραλία της πόλης;  

α.  Πάνορµος  

β.  Νησάκι 

γ.  Ανοιξις  

 

52.  Το Αστυνοµικό Τµήµα Τάξης Νάξου βρίσκεται στην περιοχή Κόττη; 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

53.  Ο οικισµός ∆αµαλάς είναι πλησιέστερα: 

α.  στο ∆.∆. Σαγκρί 

β.  στο ∆.∆. Χαλκί 

γ.  στο ∆.∆. ∆αµαριώνα 

 

54.  Υπάρχει Περιφερειακό Ιατρείο στο ∆.∆. Απείρανθος;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

55.  Ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς είναι στην περιοχή Παλάτια; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

56.  Το ξενοδοχείο Κορωνίς βρίσκεται: 

α.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

β.  στην παραλία της Πόλης  

 

57.  Η υπηρεσία Εµπορίου βρίσκεται: 

α.  στο κτίριο του Επαρχείου 

β.  στον παλιό Υγειονοµικό σταθµό 

γ.  στην πλατεία Πρωτοδικείου 

 

58.  Στη διαδροµή από Γλινάδο έως Τρίποδες υπάρχει πρατήριο υγρών καυσίµων; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 



 8 

59.  Στην περιοχή Φλεριό Μελάνων υπάρχουν τα ερείπια του ναού της ∆ήµητρας 

Περσεφόνης;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

60.  Το Ιστορικό αρχείο της Νάξου  βρίσκεται: 

α.  στο ∆ηµαρχείο  

β.  στο Επαρχείο  

γ.  στο Μουσείο 

 

61.  Το ∆.∆.  Κορωνίδα βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Απειράνθου – Σκαδού  

β.  Σκαδού – Απόλλωνα  

 

62.  Το ξενοδοχείο ∆ιόνυσος βρίσκεται στην παραλία Αγ. Γεωργίου; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

63.  Η πλαζ Πλάκα βρίσκεται: 

α.  Νοτιοδυτικά του νησιού 

β.  Βορειοδυτικά του νησιού 

 

64.  Ποιό από τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έχει Αστυνοµικό σταθµό τάξης;  

α.  Κορωνίδα 

β.  Κυνίδαρος  

γ.  Σαγκρί 

 

65.  Η πλαζ Αµµίτης βρίσκεται στην περιοχή Εγγαρών;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

66.  Η Υπηρεσία επιθεώρησης Εργασίας βρίσκεται: 

α.  στο Επαρχείο 

β.  στο ∆ηµαρχείο 

γ.  στην παραλία της Πόλης  

 

67.  Το ξενοδοχείο Γαλήνη βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της Πόλης 

β.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

γ.  στην περιοχή Ελλης  
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68.  Για να πάµε από το ∆.∆. Χαλκί στον οικισµό ∆ανακό περνάµε από το Φιλότι και 

την Απείρανθο; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

69.  Η πύλη του ναού του Απόλλωνα βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Παλάτια 

β.  στην περιοχή Γρόττα 

γ.  στο Κάστρο 

 

70.  Το Ειρηνοδικείο βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της Πόλης  

β.  στην πλατεία Πρωτοδικείου 

γ.  στην περιοχή Γρόττα 

 

71.  Το Τυροκοµείο της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Γαλανάδο 

β.  στην περιοχή Γλινάδο 

γ.  στην περιοχή Τρίποδες  

 

72.  Ο Κούρος των Μελάνων βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Αγ. Θαλέλαιος – Κουρουνοχώρι – Κυνίδαρος  

β.  Αγ. Θαλέλαιος – Μέλανες – Κάτω Ποταµιά 

 

73.  Ο οικισµός Αγ. Θαλέλαιος βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Νάξος – Γαλανάδο  

β.  Νάξος – Κουρουνοχώρι  

γ.  Νάξος – Αγγίδια  

 

74.  Το ξενοδοχείο Ανατολή βρίσκεται στην περιοχή:  

α.  Κόττη 

β.  Ελλης  

γ.  Γρόττα 

 

75.  Το Επαρχείο βρίσκεται στην περιοχή Καζανάκια; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  
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76.  Η περιοχή Μικρή Βίγλα βρίσκεται: 

α.  Νοτιοανατολικά του νησιού 

β.  Νοτιοδυτικά του νησιού 

γ.  Βορειοδυτικά του νησιού 

 

77.  Η Παναγία  ∆ροσιανή βρίσκεται στην περιοχή: 

α.  Μονής  

β.  Χαλκί 

γ.  Κορώνου 

 

78.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρίσκεται στην παραλία Αγ. Γεωργίου;  

α.  Αιγαίον  

β.  Απόλλων 

γ.  Ακρογιάλι 

 

79.  Για να πάµε από Απείρανθο στον όρµο Λυώνα περνάµε και από το ∆.∆. 

Κορωνίδα; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

80.  Επιβάτης ζητάει να τον µεταφέρετε στα ερείπια του αρχαίου ναού ∆ήµητρας – 

Περσεφόνης. Σε ποιά περιοχή θα τον πάτε; 

α.  στην περιοχή Κυνιδάρου 

β.  στην περιοχή Φιλοτίου 

γ.  στην περιοχή Σαγκρίου 

 

81.  Ξεκινόντας από το Χαλκί για Νάξο ποιά είναι η σωστή σειρά των οικισµών;  

α.  Χαλκί – Κάτω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά – Ανω Ποταµιά 

β.  Χαλκί – Ανω Ποταµιά – Κάτω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά 

γ.  Χαλκί – Ανω Ποταµιά – Μέση Ποταµιά – Κάτω Ποταµιά 

 

82.  Μεταφέροντας τραυµατία από το ∆.∆. Μονή ποιό είναι το πλησιέστερο 

Περιφερειακό Ιατρείο; 

α.  Φιλοτίου 

β.  Χαλκείου 

γ.  Απειράνθου 
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83.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρίσκεται στην παραλία της πόλης;  

α.  Κύµατα 

β.  Χελµός  

γ.  Πρώτο 

 

84.  Το Τµήµα Αλιείας βρίσκεται: 

α.  στο κτίριο του Επαρχείου 

β.  στο κτίριο του παλαιού Υγειονοµικού σταθµού 

γ.  στο κτίριο του ∆ηµαρχείου 

 

85.  Ξεκινόντας από Νάξο για Καστράκι περνάµε πρώτα από το ∆.∆. Γλινάδο και µετά 

από το ∆.∆. Τρίποδες;  

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

86.  Το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Σκαδό βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Κορωνίδα – Απόλλωνα  

β.  Κόρωνος – Κεραµωτή  

γ.  Κορωνίδα – Απείρανθος  

 

87.  Το ξενοδοχείο Εσπερίδες βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Ελλης  

β.  στην παραλία της Πόλης  

γ.  στην περιοχή Γρόττα 

 

88.  Το Ιστορικό Αρχείο της Νάξου βρίσκεται: 

α.  στο Επαρχείο  

β.  στο ∆ηµαρχείο  

γ.  στο Μουσείο 

 

89.  Για να πάµε στον Κούρο Μελάνων ποιά είναι η διαδροµή; 

α.  Νάξος – Κουρουνοχώρι – Κυνίδαρος  

β.  Νάξος – Μέλανες – Κάτω Ποταµιά 

γ.  Νάξος – Αγ. Θαλέλαιος – Εγγαρές  

 

90.  Τα ερείπια του αρχαίου ναού του Απόλλωνος είναι: 

α.  στην πόλη της Νάξου 

β.  στην περιοχή Απόλλωνα 
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91.  Το φαρµακείο ∆ελλαρόκα βρίσκεται: 

α.  στο λιµάνι 

β.  απέναντι από το Κέντρο Υγείας  

γ.  στην πλατεία Πρωτοδικείου 

 

92.  Ποιό από τα παρακάτω ξενοδοχεία βρίσκεται στην παραλία του Αγ. Γεωργίου; 

α.  Ηλιοβασίλεµα 

β.  ∆ιόνυσος  

γ.  Ωκεανίς  

 

93.  Ποιά είναι η πλησιέστερη πλαζ από τον οικισµό Αγ. Αρσενίου; 

α.  του Αγ. Προκοπίου 

β.  της Αγ. Αννας  

 

94.  Το Ειρηνοδικείο βρίσκεται: 

α.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου  

β.  στην πλατεία Πρωτοδικείου 

γ.  στην παραλία Γρόττα 

 

95.  Για να πάµε στο µοναστήρι του Αγ. Χρισοστόµου ποιά διαδροµή ακολουθούµε; 

α.  Νάξος – Αγγίδια  

β.  Νάξος – Εγγαρές  

γ.  Νάξος – Μέλανες  

 

96.  Ο πύργος του Μπελώνια βρίσκεται στην περιοχή Γαλανάδο; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

97.  Ξεκινόντας από τη Νάξο για Τρίποδες περνάµε πρώτα από τον Αγ. Αρσένιο και 

µετά από το Γλινάδο; 

 α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

98.  Επιβάτης ζητάει να µεταφερθεί στην περιοχή Πολύχνι.. Ποια διαδροµή θα 

ακολουθήσετε; 

α.  Νάξος – Εγγαρές  

β.  Νάξος – Χαλκί  

γ.  Νάξος – Αλυκό  
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99.  Το ξενοδοχείο Νάξος Μπίτς βρίσκεται στο στην παραλία της πόλης;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

100.  Ο Κούρος των Μελάνων βρίσκεται: 

α.  στην τοποθεσία Φλεριό 

β.  στις Μέλανες  

γ.  στο Κουρουνοχώρι 

 

101.  Η περιοχή Στελίδα βρίσκεται:  

α.  κοντά στην περιοχή Πλάκα 

β.  κοντά στην περιοχή Πολύχνι 

γ.  κοντά στην περιοχή Αγ. Προκοπίου 

 

102.  Η προτοµή του Μιχαήλ ∆αµιράλη βρίσκεται: 

α.  στο λιµάνι 

β.  στην πλατεία Πρωτοδικείου 

γ.  στην περιοχή Γρόττα 

 

103.  Υπάρχει Περιφερειακό Ιατρείο στον Απόλλωνα; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

104.  Η πλαζ Ψιλή Αµµος βρίσκεται: 

α.  Βορειοδυτικά  της νήσου Νάξου 

β.  Νοτιοανατολικά της νήσου Νάξου 

γ.  Νοτιοδυτικά της νήσου Νάξου 

 

105.  Το ξενοδοχείο Ανδριανή βρίσκεται στην παραλία Αγ. Αννας;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

106.  Στο ∆.∆. Κορωνίδα ανήκει ο οικισµός Απόλλωνας;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

107.  Το µοναστήρι Φανερωµένης βρίσκεται στο 15 χιλιόµετρο της διαδροµής;  

α.  Νάξος – Τρίποδες – Αλυκό  

β.  Νάξος – Γαλανάδο – Σαγκρί  

γ.  Νάξος – Εγγαρές – Απόλλωνας  
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108.  Στο λόφο ΄΄Απλώµατα΄΄της πόλης βρίσκεται το µνηµείο των Ιερολοχιτών; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

109.  Στην πάνω Ποταµιά υπάρχει Περιφερειακό Ιατρείο; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

110.  Ξεκινόντας από Απείρανθο για τον όρµο Λυώνα βρίσκεται στη διαδροµή µας το 

∆.∆. Κορωνίδα;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  

 

111.  Στην περιοχή Παλάτια της Πόλης υπάρχουν τα ερείπια αρχαίου ναού της 

Αρτέµιδας;   

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

112.  Το ξενοδοχείο Κύµατα βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της Πόλης  

β.  στην παραλία Γρόττα 

γ.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

 

113.  Επιβάτης σας ζητάει να τον µεταφέρετε στο αρχαίο και µεσαιωνικό οχυρό 

΄΄Απάνω Κάστρο΄΄. 

     Ποιά διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Νάξος – Αλυκό  

β.  Νάξος – Εγγαρές  

γ.  Νάξος – Χαλκί  

 

114.  Από το Χαλκί για να πάµε στην Κεραµωτή ποιά διαδροµή είναι συντοµότερη; 

α.  Χαλκί – Φιλότι – Κεραµωτή  

β.  Χαλκί – Μονή – Κεραµωτή  

 

115.  Η παραλία Αµµίτης βρίσκεται: 

α.  Κοντά στην περιοχή Καστράκι  

β.  Νοτιότερα της Μουτσούνας  

γ.  στην περιοχή Εγγαρών 
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116.  Ο συνοικισµός ∆αµαλάς βρίσκεται στην περιοχή:  

α.  Πλάκας  

β.  Στελίδας  

γ.  Τραγαίας  

 

117.  Η Υπηρεσία Τελωνείου βρίσκεται στο κτίριο του ∆ηµαρχείου; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

118.  Το ξενοδοχείο Νησάκι βρίσκεται: 

α.  στην παραλία της Πόλης  

β.  στην παραλία Αγ. Γεωργίου 

γ.  στην παραλία Γρόττα 

 

119.  Το φαρµακείο της Κάβουρα – Μαρούλη  Γεωργίας βρίσκεται:  

α.  Απέναντι από το Κέντρο Υγείας  

β.  Στην παραλία της Πόλης  

γ.  Στην οδό Παπαβασιλείου 

 

120.  Ο συνοικισµός Κουτσοχεράδος βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Κορωνίδας  

β.  στην περιοχή Εγγαρών 

γ.  στην περιοχή Χαλκείου 

 

121.  Επιβάτης ζητάει να µεταφερθεί στον  Πύργο του Μπελώνια. Σε ποιο δηµοτικό 

διαµέρισµα θα τον µεταφέρουµε; 

α.  στο ∆.∆. Γλυνάδου 

β.  στο ∆.∆. Γαλανάδου 

γ.  στο ∆.∆. Τριπόδων 

 

122.  Στο ∆.∆. Φιλοτίου υπάρχει µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ) από 

τράπεζα; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

123.  Σε ποιο από τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα υπάρχει γήπεδο 

ποδοσφαίρου; 

α.  στο ∆.∆. Μελάνων 

β.  στο ∆.∆. Γαλήνης  

γ.  στο ∆.∆. Αγ. Αρσενίου 
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124.  Η παραλία του Αζαλά βρίσκεται: 

α.  Βορειοδυτικά της νήσου Νάξου 

β.  Νοτιοδυτικά της νήσου Νάξου 

γ.  Ανατολικά της νήσου Νάξου 

 

125.  Ξεκινώντας από Γλυνάδο προς Καστράκι συναντάµε Βενζινάδικο στη διαδροµή; 

α.  Λάθος 

β.  Σωστό 

 

126.  Ο αρχαιολογικός χώρος του παλιού υδραγωγείου βρίσκεται στην περιοχή:  

α.  Φλεριού  

β.  Κυνιδάρου 

γ.  Σαγκρίου 

 

127.  Το παράρτηµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Κυκλάδων στη Νάξο βρίσκεται:  

α.  στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου στη Χώρα της Νάξου 

β.  στη περιοχή Κόκκινα σπίτια  

γ.  στην περιοχή Γρόττας  

 

128.  Ξεκινόντας από Εγγαρές για Απόλλωνα ποιους κατά σειρά οικισµούς συναντάµε; 

α.  Ακροτήρι – Αµπράµ – Χιλια βρύση – Κάµπος Κωµιακής  

β.  Ακροτήρι – Κάµπος Κωµιακής – Χίλα βρύση - Αµπράµ 

γ.  Ακροτήρι – Χίλια βρύση – Κάµπος Κωµιακής - Αµπράµ 

 

129.  Ποια είναι η συντοµότερη διαδροµή από το λιµάνι της Νάξου προς τον 

αρχαιολογικό χώρο Υρια: 

α.  Μέσω του ∆.∆. Γλυνάδου 

β.  Μέσω της περιοχής του Βιολογικού καθαρισµού  

γ.  Μέσω του ∆.∆. Αγ. Αρσενίου 

 

130.  Στην περιοχή του Αγ. Μηνά στη Χώρα της Νάξου υπάρχει παιδότοπος; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

131.  Η µονή Υψηλοτέρας βρίσκεται στην περιοχή του ∆.∆. Γαλήνης:  

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 
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132.  Η περιοχή  του Ορκού βρίσκεται: 

α.  Βορειοδυτικά της νήσου Νάξου 

β.  Νοτιοδυτικά της νήσου Νάξου 

γ.  Νοτιοανατολικά της νήσου Νάξου 

 

134.  Μεταφέροντας ασθενή από το ∆.∆. Σαγκρίου ποιο είναι το πλησιέστερο 

Περιφερειακό Ιατρείο; 

α.  Χαλκείου 

β.  Μελάνων 

γ.  Τριπόδων 

 

135.  Τα Λατοµεία µαρµάρου στη Νάξου βρίσκονται: 

α.  στο ∆.∆. Χαλκείου 

β.  στο ∆.∆. Κυνιδάρου 

γ.  στο ∆.∆. Κορώνου 

 

136.  Στο ∆.∆. Απειράνθου υπάρχει γήπεδο καλαθοσφαίρισης (µπάσκετ): 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

137.  Επιβάτης ζητάει να µεταφερθεί στην περιοχή Γύρουλα Σαγκρίου. Ποια διαδροµή 

θα ακολουθήσετε; 

α.  Νάξος – Μέλανες 

β.  Νάξος – Ποταµιά  

γ.  Νάξος – Σαγκρί  

 

138.  Ο πύργος του Μπραντούνα βρίσκεται: 

α.  στο ∆.∆. Κορωνίδας  

β.  στο ∆.∆. Μονής  

γ.  στο ∆.∆. Εγγαρών 

 

139.  Η συντοµότερη διαδροµή για το τυροκοµείο της Ε.Α.Σ. είναι: 

α.  Νάξος – Υρια - τυροκοµείο 

β.  Νάξος – Γλυνάδο – τυροκοµείο  

γ.  Νάξος – Αγ. Προκόπιος - τυροκοµείο  

 

140.  Σε ποιο από τα παρακάτω ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα βρίσκεται το µουσείο 

σµύριδας της Σαραντάρας; 

α.  στο ∆.∆. Κορώνου 

β.  στο ∆.∆. Σκαδού 
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γ.  στο ∆.∆. Απειράνθου 

 

141.  Η Σπηλιά του Ζα βρίσκεται στην περιοχή Φιλοτίου: 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

142.  Ποιο είναι το κοντινότερο Αγροτικό Ιατρείο στο ∆.∆. Σκαδού; 

α.  Κορωνίδας  

β.  Κορώνου 

γ.  Απειράνθου 

 

143.  Επιβάτης από τον Απόλλωνα ζητάει να µεταφερθεί στον Πύργο του Μπαζαίου. 

Ποια συντοµότερη διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Μέση – Σκαδό – Κόρωνος – Μονή – Χαλκί – Πύργος Μπαζαίου 

β.  Μέση – Σκαδό – Κόρωνος – Μονή – Χαλκί -  Φιλότι – Πύργος Μπαζαίου  

γ.  Μέση – Σκαδό – Κόρωνος – Απείρανθος  - Φιλότι – Πύργος Μπαζαίου 

 

144.  Στη διαδροµή για την παραλία του Αγ. Προκοπίου υπάρχει Βενζινάδικο; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

145.  Το ξενοδοχείο Αστήρ οφ Νάξος στη Χώρα της Νάξου βρίσκεται: 

α.  στην περιοχή Αγ. Γεωργίου 

β.  στην περιοχή Νιο Χωριό 

γ.  στην περιοχή Γρόττα 

 

146.  Η παραλία του Κλειδού βρίσκεται: 

α.  Νοτιοανατολικά της νήσου Νάξου 

β.  Βορειοδυτικά της νήσου Νάξου 

γ.  Νοτιοδυτικά της νήσου Νάξου 

 

147.  Το Λύκειο της Χώρας Νάξου βρίσκεται: 

α.  Κοντά στο Λιµεναρχείο 

β.  Κοντά στη Μητρόπολη Νάξου 

γ.  Κοντά στο Γήπεδο ποδοσφαίρου Νάξου 

 

148.  Ο όρµος Αµπράµ βρίσκεται στην περιοχή: 

α.  του ∆.∆. Κορωνίδας  

β.  του ∆.∆. Κυνιδάρου 

γ.  του ∆.∆. Γαλήνης  
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149.  Ο πύργος του Μπαρότση βρίσκεται: 

α.  στο ∆.∆. ∆ανακού 

β.  στο ∆.∆. Φιλοτίου 

γ.  στο ∆.∆. Γαλανάδου 

 

150.  Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάξου έχει έδρα: 

α.  στη Χώρα Νάξου 

β.  στο Χαλκείο Νάξου 

γ.  στο Φιλότι Νάξου 

 

151.  Τα καταστήµατα Τραπεζών στη Χώρα της Νάξου διαθέτουν µηχάνηµα ανάληψης 

χρηµάτων (ΑΤΜ) 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

152.  Ο κοντινότερος Αστυνοµικός σταθµός από το ∆.∆. Μέσης Νάξου βρίσκεται: 

α.  στο ∆.∆. Απειράνθου 

β.  στο ∆.∆. Φιλοτίου 

γ.  στο ∆.∆. Κορωνίδας  

 

153.  Το µοναστήρι της Φανερωµένης βρίσκεται στη διαδροµή: 

α.  Ποταµιά - Χαλκί 

β.  Γαλανάδο - Σαγκρί 

γ.  Εγγαρές - Απόλλωνα 

 

154.  Η παραλία της Γλυφάδας βρίσκεται: 

α.  στο Καστράκι  

β.  στην Αγιασό 

γ.  στον Αγ. Προκόπιο 

 

155.  Το τυροκοµείο του Κουφόπουλου βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ισιδώρου  

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

156.  Επιβάτης ζητάει να επισκεφθεί το παλιό αποστακτήριο του Βαλληνδρά. Σε ποια 

περιοχή θα τον µεταφέρουµε; 

α.  στο Πυργάκι 

β.  στο Γαλάνάδο 

γ.  στο Χαλκί 
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157.  Υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου στο ∆.∆. Χαλκείου; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

158.  Το Ενετικό Κάστρο βρίσκεται:   

α.  στην Κάτω Ποταµιά 

β.  στην πόλη της Νάξου 

γ.  στα Αγγίδια Νάξου 

 

159.  Η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. στεγάζεται στο κτίριο του Επαρχείου; 

α.  ΣΩστό 

β.  Λάθος 

 

160.  Ξεκινόντας από την πόλη της Νάξου για την πηγή του Γαρίνου ποια διαδροµή θα 

ακολουθήσουµε; 

α.  Νάξος – Κουρουνοχώρι – Μύλοι – Κυνίδαρος  

β.  Νάξος – Γλυνάδο – Τρίποδες  

γ.  Νάξος – Εγγαρές – Απόλλωνας  

 

161.  Επιβάτης από το αεροδρόµιο µας ζητάει να τον µεταφέρουµε στη Μονή 

Φωτοδώτη. Σε ποιο ∆.∆ιαµέρισµα θα τον πάµε;  

α.  στο ∆.∆. Απειράνθου 

β.  στο ∆.∆. Γαλήνης  

γ.  στο ∆.∆. ∆ανακού 

 

162.  Η ∆ηµόσια Υπηρεσία Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ) βρίσκεται στο δρόµο: 

α.  Νάξου – Εγγαρών  

β.  Αεροδροµίου – Αγ. Αννας  

γ.  Γαλανάδου - Σαγκρίου 

 

163.  Το κοντινότερο Περιφερειακό Ιατρείο στο ∆.∆. Αγ. Αρσενίου βρίσκεται: 

α.  στο ∆.∆. Γλυνάδου 

β.  στο ∆.∆. Σαγκρίου 

γ.  στο ∆.∆. Τριπόδων 

 

164.  Στην περιοχή Γρόττας υπάρχει φαρµακείο; 

α.  Λάθος 

β.  Σωστό 
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165.  Επιβάτης από την Απείρανθο σας ζητάει να τον µεταφέρετε στο λιµάνι για να 

ταξιδέψει για Πειραιά µε το πλοίο της γραµµής. 

     Σε ποιο από τα λιµάνια της Νάξου θα τον πάτε; 

α.  στης  Μουτσούνας  

β.  στου Απόλλωνα 

γ.  στης Χώρας  

 

166.  Για να πάµε στην παραλία της Αγιασού περνάµε από τον Πύργο του Μπαζαίου; 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

167.  Ο Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός Νάξου σε ποιά διαδροµή βρίσκεται; 

α.  Νάξου – Γαλανάδου  

β.  Νάξου – Αγ. Θαλελαίου 

γ.  Νάξου – Ποταµιάς  

 

168.  Επιβάτης από την πόλη της Νάξου θέλει να τον µεταφέρετε στον Βόλακα. Θα τον 

πάτε µέσω Αγ. Αρσενίου; 

α.  Λάθος 

β.  Σωστό 

 

169.  Το Κ.Ε.Π. του ∆ήµου Νάξου στεγάζεται: 

α.  στο κτίριο του Ι.Κ.Α. Νάξου 

β.  στο κτίριο της ∆.Ο.Υ. Νάξου 

γ.  στο κτίριο του ∆ήµου Νάξου 

 

170.  Στο δρόµο προς την παραλία του Αγ. Προκοπίου συναντάµε φαρµακείο;  

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

171.  Ο Σταυρός της Κεραµωτής βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών: 

α.  προς Κεραµωτή – Μονή – Απείρανθο - Κόρωνο 

β.  προς Κέντρο Υγείας (Νοσοκοµείο) – Αγ. Αννα – Γαλανάδο – Χώρα   

γ.  προς Αγ. Μηνά – Στάδιο Νάξου – Γρόττα – Απλώµατα  

 

172.  Ο ραδιοφωνικός σταθµός Μεσόγειος βρίσκεται: 

α.  δίπλα στο Αστυνοµικό Τµήµα της πόλης Νάξου 

β.  δίπλα στο Ειρηνοδικείο 

γ.  δίπλα στο Επαρχείο 
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173.  Το ξενοδοχείο Πόρτο Νάξος βρίσκεται: 

α.  Απέναντι από το Λύκειο της πόλης της Νάξου 

β.  Απέναντι από το µεγάλο σούπερ µάρκετ Κουτελιέρη  

γ.  Απέναντι από το Μετεορολογικό Σταθµό της πόλης της Νάξου 

 

174.  Ο Κούρος του Απόλλωνα βρίσκεται: 

α.  στην πλαζ του Απόλλωνα 

β.  δίπλα στον Ενοριακό Ναό του Χωριού  

γ.  στο δρόµο από Απόλλωνα προς Εγγαρές  

 

175.  Υπάρχει Αστυνοµικός Σταθµός Τάξης στο ∆.∆. Γαλήνης; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

176.  Στη διαδροµή από Χαλκί προς Μονή υπάρχει βενζινάδικο: 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος   

 

177.  Επιβάτης από Χίλια Βρύση σας ζητάει να τον µεταφέρετε στο ∆.∆. Μελάνων. Ποια 

διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Ακροτήρι – Εγγαρές – Μέλανες   

β.  Ακροτήρι – Εγγαρές – Γαλήνη – Μέλανες  

γ.  Ακροτήρι – Αµπράµ – Εγγαρές – Μέλανες  

 

178.  Ο Πύργος του Χειµάρρου βρίσκεται στη διαδροµή προς: 

α.  Φιλότι – ∆ανακός  

β.  Φιλότι - Χαλκί 

γ.  Φιλότι - Καλαντώ 

 

179.  Ποιο είναι το κοντινότερο Περιφερειακό Ιατρείο από τον Οικισµό Ακαδήµοι; 

α.  Φιλοτίου 

β.  Χαλκείου 

γ.  Απειράνθου 

 

180. Επιβάτης από την πόλη της Νάξου σας ζητάει να τον µεταφέρετε στην Εταιρία 

ετοίµου σκυροδέµατος Νάξος Μπετόν.  

      Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε;  

α.  Νάξου – Μελάνων - Εγγαρών 

β.  Νάξου – Γαλανάδου - Σαγκρίου  

γ.  Νάξου – Ποταµιάς  
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181.  Επιβάτης από το ∆.∆. ∆αµαριώνα σας ζητάει να τον µεταφέρετε στο Ναό της  

Παναγίας της Αργοκοιλιώτισσας.  

       Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Χαλκείου – Μονής – Σταυρού Κεραµωτής - Αργοκοίλη  

β.  Χαλκείου – Φιλοτίου – Απειράνθου – Σταυρού Κεραµωτής - Αργοκοίλη 

γ.  Χαλκείου – Μονής – Σταυρού Κεραµωτής – Κορώνου – Αργοκοίλη  

 

182.  Ξεκινόντας από το Επαρχείο για να επισκεφθούµε τα γραφεία της Υπηρεσίας του 

Ο.Τ.Ε.       Ποια διαδροµή θα ακολουθήσουµε; 

α.  Επαρχείο – Περιφερειακός – Παραλία  

β.  Επαρχείο – Περιφερειακός – Γρόττα  

γ.  Επαρχείο – Παπαβασιλείου – Παραλία  

 

183.  Επιβάτης από την πόλη της Νάξου σας ζητάει να τον µεταφέρετε στην Εταιρία 

ετοίµου σκυροδέµατος Παντελιάς Μπετόν. Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Νάξου – Μελάνων – Εγγαρών  

β.  Νάξου – Ποταµιάς  

γ.  Νάξου – Γαλανάδου - Σαγκρίου 

 

184.  Η πλαζ της Αγιασού βρίσκεται µετά την πλαζ:  

α.  Πυργακίου  

β.  Αγ. Αννας  

γ.  Αγ. Γεωργίου 

 

185.   Για να µεταβούµε στη Βιοµηχανική Ζώνη της Νάξου ποια περιοχή θα 

επισκεφθούµε; 

α.  περιοχή Στελίδας  

β.  περιοχή Κωστέρας  

γ.  περιοχή Αγά Βρύση 

 

186.  Ο Πύργος Μαρκοπολίτη – Παπαδάκη στους Ακαδήµους σε ποιο ∆.∆ιαµέρισµα 

είναι κοντίτερα; 

α.  στο ∆.∆. Μονής  

β.  στο ∆.∆. Φιλοτίου 

γ.  στο  ∆.∆. Χαλκείου 

 

187.  Υπάρχει Γυµνάσιο στο ∆.∆. Τριπόδων; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 
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188.  Επιβάτης από το ∆.∆. Τριπόδων σας ζητάει να τον µεταφέρετε στη Σχολή 

Οδηγών Ρώτα. Σε ποιό σηµείο θα τον αποβιβάσετε; 

α.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών από Παπαβασιλείου προς Πλατεία Πρωτοδικείου 

β.  αµέσως µετά από το ξενοδοχείο Κορωνίς  

γ.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών απέναντι από την Αγ. Θεοδωσία 

 

189.  Η παραλία του Καστρακίου βρίσκετε: 

α.  κοντά στη Μικρή Βίγλα  

β.  κοντά στην Αγιασό 

γ.  κοντά στον Αµµίτη 

 

190.  Σε ποια από τις παρακάτω διαδροµές περνάµε έξω από το εργοστάσιο κοπής 

µαρµάρων Αφοί Γκούφα 

α.  Νάξου – Γαλήνης  

β.  Νάξου – Αγ. Θαλελαίου 

γ.  Νάξου - Σαγκρίου 

 

191.  Το Κάµπινγκ Μάραγκας βρίσκετε στην περιοχή: 

α.  Στελίδας  

β.  Αγ. Αννας  

γ.  Μικρής Βίγλας  

 

192.  Τα γραφεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νάξου βρίσκονται: 

α.  απέναντι από το Γυµνάσιο Νάξου 

β.  απέναντι από το Πρώτο ∆ηµοτικό σχολείο Νάξου 

γ.  απέναντι από το Οικόπεδο της Αεροπορίας  

 

193.  Κοντινότερο περίπτερο στο Στάδιο Νάξου είναι: 

α.  απέναντι από το Κέντρο Υγείας (Νοσοκοµείο) Νάξου 

β.  απέναντι από το Οικόπεδο της Αεροπορίας  

γ.  στην Πλατεία Πρωτοδικείου 

 

194.  Στη διαδροµή από Κεραµί προς Φιλότι συναντάµε Βενζινάδικο; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

195.  Επιβάτης από το ∆.∆. Γαλήνης σας ζητάει να τον µεταφέρετε σε σηµείο όπου 

µπορεί να βρει  εισιτήριο για το πλοίο της γραµµής. Που θα τον µεταφέρετε;  

α.  στην πόλη της Νάξου 
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β.  στο ∆.∆. Εγγαρών  

γ.  στον Οικισµό Αγγίδια 

 

196.  Ο Πύργος του Ζευγώλη βρίσκεται:  

α.  στο ∆.∆. Σαγκρίου 

β.  στον Οικισµό Χείµαρρος Χαλκείου 

γ.  στο ∆.∆. Απειράνθου 

 

197.  Σε ποια από τις παρακάτω διαδροµές συναντάµε περίπτερο: 

α.  στη διαδροµή από τα γραφεία της ∆ΕΗ προς το Μαθιάσος Βίλαντζ 

β.  στη διαδροµή από την πλατεία Πρωτοδικείου προς την πλαζ του Αγ. Γεωργίου  

γ.  στη διαδροµή από το Επαρχείο προς τον Οικισµό Αγγίδια 

 

198.  Οδηγείτε από το ∆.∆. Απειράνθου προς την πλαζ Πάνορµος , ποιες κατά σειρά 

άλλες πλάζ συναντάτε; 

α.  Μουτσούνα – Κλειδός – Ψιλή άµµος  

β.  Μουτσούνα –  Αζαλάς - Ψιλή Αµµος         

γ.  Μουτσόυνα – Ψιλή Αµµος – Κλειδός  

 

199.  Για να µεταφέρετε επιβάτες από το ∆.∆. Γαλήνης στην κοντινότερη πλαζ ποια 

διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Γαλήνη – Αµµίτης  

β.  Γαλήνη – Πάπας  

γ.  Γαλήνη – Εγγαρές  

 

200.  Στη διαδροµή από το Λύκειο Νάξου προς το λιµάνι της πόλης Νάξου περνάµε 

δίπλα από το Αρχαιολογικό µουσείο Νάξου: 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος  

 

201.  Επιβάτης από το ∆.∆. Γαλανάδου σας ζητάει να τον µεταφέρετε στη Σχολή 

Οδηγών Αγγελή. Σε ποιο σηµείο θα τον 

     αποβιβάσετε;   

α.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών από Παπαβασιλείου προς Πλατεία 

Πρωτοδικείου. 

β.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών απέναντι από την Αγ. Θεοδωσία 

γ.  αµέσως µετά το ξενοδοχείο Κορωνίς  

 

202.  Εισιτήρια για τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε. µπορούµε να βρούµε: 

α.  µόνο στο γραφείο της ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε. 
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β.  µόνο στην πόλη της Νάξου και στο ∆.∆. Φιλοτίου 

γ.  στην πόλη της Νάξου και σε πολλά από τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

 

203.  Στη διαδροµή από το Γαλανάδο προς το ∆.∆. ∆ανακού συναντάµε Αστυνοµικό 

Σταθµό Τάξης; 

α.  Λάθος  

β.  Σωστό 

 

204.  Σε ποια από τις παρακάτω διαδροµές συναντάµε τη Λιµνοδεξαµενή των 

Εγγαρών; 

α.  στη διαδροµή Νάξου – Απόλλωνα µέσω Ιεράς Μονής Φανερωµένης  

β.  στη διαδροµή Νάξου – Γαλήνης µέσω Μελάνων 

γ.  στη διαδροµή Νάξου – Κυνιδάρου µέσω Κουρνοχωρίου 

 

205.  Στη διαδροµή από ∆.∆. Τριπόδων προς το ∆.∆. Φιλοτίου ποια ∆ηµοτικά 

∆ιαµερίσµατα ή Οικισµούς συναντάµε; 

α.  ∆.∆. Μελάνων –  Κυνιδάρου – Ανω  Ποταµιάς   

β.  ∆.∆. Ποταµιάς – Αγ. Θαλελαίου – Αγγιδίων   

γ.  Κάτω Σαγκρί – Ανω Σαγκρί –  Χαλκείου – Ακαδήµοι – Κεραµίου  

 

206.  Επιβάτης από την πόλη της Νάξου ζητάει να τον µεταφέρετε στο ξενοδοχείο 

Λαγός. Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Νάξος – Γλυνάδο – Αγ. Αρσένιος – Αγ. Αννα 

β.  Νάξος – Αλική - Αγ. Προκόπιος    

γ.  Νάξος – Αγ. Αννα - Πλάκα 

 

207.  Στην Πλατεία του Πρωτοδικείου υπάρχει Πρακτορείο εισιτηρίων για τα πλοία της 

Γραµµής; 

α.  Σωστό 

β.  Λάθος 

 

208.  Επιβάτης από το ∆.∆. Μελάνων σας ζητάει να τον µεταφέρετε στη Σχολή Οδηγών 

Ι. Μαγκανάρης & Σια  Ο.Ε.  Σε ποιο σηµείο θα τον αποβιβάσετε;  

α.  αµέσως µετά το ξενοδοχείο Κορωνίς  

β.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών απέναντι από την Αγ. Θεοδωσία 

γ.  αµέσως µετά τη συµβολή των οδών από Παπαβασιλείου προς Πλατεία Πρωτοδικείου 

 

209.  Στη διαδροµή από ∆.∆. Μέσης προς Νάξο µέσω ∆.∆. Εγγαρών συναντάµε 

Περιφερειακό Ιατρείο;  

α.  Σωστό   
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β.  Λάθος 

 

210.  Σε ποια από τις παρακάτω διαδροµές συναντά µε το Μουσείο Σµύριδας: 

α.  στη διαδροµή από το ∆.∆. Απειράνθου προς Μουτσούνα 

β.  στη διαδροµή από το Κεραµωτής προς το ∆.∆. µονής  

γ.  στη διαδροµή από το ∆.∆. Κορώνου προς το Λιώνα 

 

211.  Επιβάτης από την πόλη της Νάξου σας ζητάει να τον µεταφέρετε στην Εταιρία 

ετοίµου σκυροδέµατος 

      Μανδηλαρά. Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Νάξος – Γαλανάδο - Σαγκρί 

β.  Νάξος – Μέλανες – Εγγαρές  

γ.  Νάξος – Ποταµιά  

 

212.  Επιβάτης σας ζητάει να τον µεταφέρετε κοντά στο ψηλότερο βουνό της νήσου 

Νάξου. Που θα τον πάτε; 

α.  στην περιοχή του όρους Κόρωνος  

β.  στην περιοχή του όρους Φανάρι 

γ.  στην περιοχή του όρους Ζας (Ζευς)     

 

213.  Σε ποια από τις παρακάτω διαδροµές συναντάµε το Ι.Ε.Κ. Νάξου; 

α.  στη διαδροµή από το ∆.∆. ∆αµαριώνα προς το ∆.∆. Φιλοτίου  

β.  στη διαδροµή από το ∆.∆. Κυνιδάρου προς το ∆.∆. Χαλκείου 

γ.  στη διαδροµή από το ∆.∆. Χαλκείου προς το ∆.∆. Σαγκρίου 

 

214.  Στη διαδροµή από το ∆.∆. Τριπόδων προς την Πλαζ της Πλάκας συναντάµε 

Βενζινάδικο; 

α.  Λάθος 

β.  Σωστό  

 

215.  Επιβάτης από τον Οικισµό Καλόξυλου ζητάει να τον µεταφέρετε στο κοντινότερο 

κατάστηµα Τράπεζας. Ποια διαδροµή θα ακολουθήσετε; 

α.  Κεραµί – Φιλότι  

β.  Μονή – Απείρανθος   

γ.  Χαλκείου - Νάξου 

 

216.  Τά Σφαγεία του ∆ήµου Νάξου βρίσκονται: 

α.  στο δρόµο προς το ∆.∆. Μελάνων 

β.  στο δρόµο προς το ∆.∆. Ποταµιάς  

γ.  στο δρόµο προς το ∆.∆. Γαλήνης  


