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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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
Δακτυλογραφίας:
•

Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιήσετε να είναι η Courier New και
το 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 σύγχρονη, κλασική ή
ημικλασική.

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 ενάμισι, και το
πλάτος περιθωρίων 2,5 εκ. το καθένα.
(Πηγή: Ιστορία της Κύπρου Μεσαιωνική και Νεότερη, σ.168, Υ.Α.Π., 2003).

«Στη Λευκωσία ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες βιοτεχνίες, όπως η χρυσοχοΐα, η
ξυλουργική, η βυρσοδεψία και η οικοδομική, στις οποίες ειδικεύονταν οι Έλληνες. Σε άλλες
βιοτεχνίες της πρωτεύουσας του νησιού – την υποδηματοποιεία και το τύπωμα των
υφαντών – ειδικεύονταν οι Τούρκοι. Ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε η μεταλλοτεχνία των
χάλκινων και ασημένιων ειδών καθώς και η κατασκευή βαμβακερών και μεταξωτών.

Στα νεότερα χρόνια και συγκεκριμένα το 18ο αιώνα το εμπόριο και η ναυτιλία ακμάσαν
στην ανατολική Μεσόγειο. Το νησί μας τότε έγινε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα
της Ανατολής και της Μεσογείου. Τα κυπριακά προϊόντα της υφαντουργίας, όπως τα
δίμιτα, τα βαμβακερά, τα σατέν και τα μεταξωτά μαντίλια ήταν περιζήτητα. Τα είδη αυτά
μεταφέρονταν σε όλες τις χώρες με πλοία όλων των εθνικοτήτων. Μπορούσαν όμως οι
Ευρωπαίοι έμποροι να τα προμηθευτούν και από εμπορικά κέντρα της Ανατολής, με τα
οποία οι Κύπριοι είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις. Η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε
παραχωρήσει σε Ευρωπαίους ειδικά προνόμια για τη διεξαγωγή του εμπορίου σε όλες τις
κτίσεις της. Το 18ο και 19ο αιώνα το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Κύπρου ήταν η
Λάρνακα όπου ζούσαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έμποροι και διέμεναν οι πρόξενοι των
ξένων χωρών».

