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Καλή Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών!   

Με την ευκαιρία της φετινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών και του Ευρωπαϊκού 
Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης 
(ΓΔΜ) και την υποστήριξη της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου (CyLING) 
διοργανώνει διαδικτυακό γλωσσικό διαγωνισμό με τίτλο "EU Lingo Quiz" 
(www.lingoquiz.eu).   

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα 26 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει μέχρι τις 8 
Οκτωβρίου 2018 και είναι ανοικτός σε Ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 15 ετών και 
άνω που διαμένουν στην Κύπρο.  

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τις γλώσσες 
και τον πολιτισμό της Ευρώπης. Οι 3 μεγάλοι νικητές θα επιλεγούν με βάση τις 3 
υψηλότερες βαθμολογίες – σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μετρήσει ποιος 
απάντησε σε λιγότερο χρόνο. Τα 3 μεγάλα βραβεία είναι: τηλεόραση Smart TV 
(1ο βραβείο), φορητός υπολογιστής (2ο βραβείο), κινητό Smartphone (3ο 
βραβείο). Οι επόμενοι 50 καλύτεροι παίκτες θα λάβουν αναμνηστική τσάντα 
δώρου, την οποία θα μπορούν να παραλάβουν από το Σπίτι της ΕΕ στη 
Λευκωσία.    

Ηappy European Day of Languages!  

On the occasion of this year’s European Day of Languages and the European 
Year of Cultural Heritage 2018, the European Commission Representation in 
Cyprus in cooperation with the Directorate-General for Translation (DGT) and the 
support of the Cyprus Linguistics Society (CyLING) is organising an online 
language competition titled "EU Lingo Quiz" (www.lingoquiz.eu).   

The competition will run from today 26 September until 8 October 2018 and is 
open to European citizens of 15 years old and above residing in Cyprus.  

The competition comprises 40 multiple-choice questions on languages and 
culture in Europe. The 3 grand prize winners will be selected based on the 3 
highest scores achieved – in the case of a tie the decisive factor will be the time 
needed to complete the quiz. The 3 grand prizes are: Smart TV (1st prize), laptop 
(2nd prize), mobile Smartphone (3rd prize). 50 runners-up will receive a gift bag, 
which they can pick up from the EU House in Nicosia.    
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