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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 μονό και το
πλάτος περιθωρίων 2,5 εκ. το καθένα.
Πηγή: Η κατεχόμενη γη μας, σελ. 243, ΥΑΠ, 1997.

Στη περιοχή της Λευκωσίας ήταν κτισμένη η αρχαία Λήδρα. Μετά την καταστροφή των
μεγάλων παραλιακών πόλεων από τους Άραβες, τα Μεσαιωνικά χρόνια, η Λευκωσία,
διάδοχος της Λήδρας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα. Τον 11ο αιώνα είχε ήδη εξελιχθεί σε
σημαντικό διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο. Κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας η
Λευκωσία, πρωτεύουσα του Φράγκικου βασιλείου της Κύπρου, είναι μια ωραία μεσαιωνική
πόλη στις όχθες του Πεδιαίου με ανάκτορα, αρχοντικά, επιβλητικούς ναούς, τείχη. Οι
βενετοί (15ος-16ος αιώνας) αλλάζουν το ρου του ποταμού, για να περάσει έξω από την
πόλη, κατεδαφίζουν τα παλιά τείχη και κτίζουν νέα, αυτά που διατηρούνται ως σήμερα,
περιορίζοντας την έκταση της Λευκωσίας για αμυντικούς σκοπούς.
Με την τουρκική κατάκτηση, το 1570, υψώνονται μιναρέδες στα επιβλητικά εκκλησιαστικά
οικοδομήματα των Φράγκων που μετατρέπονται σε τζαμιά.

Η πόλη μένει περιορισμένη

στα κυκλικά της τείχη κι επικοινωνεί μέσω των τριών πυλών της με τη γύρω περιοχή. Η
οικιστική περιοχή αρχίζει να αναπτύσσεται έξω από τα τείχη κατά την διάρκεια της
Αγγλοκρατίας, οπότε γίνονται ανοίγματα στις οχυρώσεις και τα κυβερνητικά κτίρια κτίζονται
έξω από την παλιά πόλη. Σε αυτή την εποχή βελτιώνεται το συγκοινωνιακό δίκτυο και ο
σιδηρόδρομος ενώνει την πρωτεύουσα με την Αμμόχωστο και τη Μόρφου.

