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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
1.

Πριν αρχίσετε τη δακτυλογράφηση των θεμάτων, διαβάστε με προσοχή τις ειδικές
οδηγίες που δίνονται στο επάνω μέρος της κάθε σελίδας του δοκιμίου.

2.

Εκτός και αν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες, ή το απαιτούν οι κανόνες της
∆ακτυλογραφίας:


Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier New
μέγεθος γραμμάτων (Font) να είναι 11 ή 12.



Στη δακτυλογράφηση επιστολών, να αφήνετε κενό χώρο 5 εκ. για τη θέση της
έντυπης επικεφαλίδας



Η διάταξη της επιστολής μπορεί να είναι η σύγχρονη, η κλασική ή η ημικλασική.

και το

3. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με
τον
επεξεργαστή κειμένου ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, αναφέρετέ το αμέσως και
αθόρυβα στον επιτηρητή.
_______________________________________________________________________
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για να εξασφαλίσετε επιτυχία στην εξέταση αυτή, πρέπει στο Μέρος Α΄ να μην υπερβείτε
τα οκτώ λάθη, και στο Μέρος Β΄ να πάρετε τουλάχιστον 60 βαθμούς (από τους εκατό).
Για επιτυχία με διάκριση, τα λάθη στο Μέρος Α΄ δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία, και οι
βαθμοί του Μέρους Β΄ να είναι τουλάχιστον 80.
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Μ Ε Ρ Ο Σ Α΄
Το παρακάτω κείμενο αποτελείται από περίπου 250 μέσες λέξεις (1.250 χτυπήματα) και
υπολογίζεται να τελειώσει σε 10 λεπτά. Άσχετα όμως με το χρόνο που θα σας πάρει, να το
δακτυλογραφήσετε ως το τέλος. Το διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι μονό, και το πλάτος
περιθωρίων 2 εκ. το καθένα.

Θα μπορούσε κανείς να αρχίσει την ιστορία των ξενοδοχείων από την αρχαιότητα, αν και οι
ξενώνες εκείνης της εποχής ήταν πολύ διαφορετικοί από τα σύγχρονα ξενοδοχεία. Με τα
σύγχρονα κριτήρια δεν ήταν καν ξενοδοχεία. Ήταν απλά κτίσματα που αποτελούνταν
συνήθως από μια σειρά μικρών δωματίων με ένα ή δυο κρεβάτια στο καθένα ή και από
μεγαλύτερα δωμάτια με περισσότερα κρεβάτια, όσο για να κοιμηθεί κανείς, χωρίς άλλες
ανέσεις. Τέτοιοι ξενώνες υπήρχαν στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε τόπους όπου μαζευόταν
πολύς κόσμος για να συμμετάσχει σε θρησκευτικές γιορτές. Στους ξενώνες έμεναν οι πιο
εύποροι.
Τα ξενοδοχεία με τη σύγχρονη έννοια εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα, όταν άρχισε να
αναπτύσσεται ο τουρισμός, στις μεγάλες πόλεις, στις λουτροπόλεις, καθώς και στα ορεινά ή
παραθαλάσσια θέρετρα. Από τότε δεν έπαψαν να αυξάνονται, παράλληλα με την αύξηση της
τουριστικής κίνησης, και να βελτιώνονται από πλευράς οργάνωσης, υπηρεσιών, και
διευκολύνσεων.
Στις ευτυχισμένες δεκαετίες που προηγήθηκαν του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου, αλλά και
αργότερα, στην περίοδο του μεσοπολέμου, ιδρύθηκαν μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο των
πόλεων, πολλά από τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν και είναι από τα πιο
αριστοκρατικά. Ορισμένα από αυτά έχουν την μεγαλοπρέπεια παλατιών.

