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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: Τουρισμός και Οικονομία, Β΄ Ενιαίου Λυκείου σελ. 51, ΥΑΠ, 1997.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να εμφανίζεται μια τάση στον τουρισμό, που πήρε
την ονομασία Αγροτουρισμός. Δεν προβλέπεται ότι η τάση αυτή θα πάρει
μαζικές διαστάσεις. Όμως όλο και περισσότεροι ξένοι δείχνουν προτίμηση σε
αυτό το είδος διακοπών. Το κράτος έδειξε ήδη την πρόθεσή του να ενθαρρύνει
αυτό το είδος τουρισμού, επειδή πιστεύεται ότι μπορεί να δώσει ξανά ζωή σε
κάποια μικρά αγροτικά χωριά και να τα σώσει από την εγκατάλειψη, χωρίς να
χάσουν τον παραδοσιακό αγροτικό χαρακτήρα τους. Πολλοί ξένοι, κυρίως
μεσήλικες ή συνταξιούχοι που έρχονται από μεγάλες πόλεις, προτιμούν να
ζήσουν για λίγες μέρες στο ήσυχο και γαλήνιο περιβάλλον ενός χωριού, μακριά
από το θόρυβο και το συνωστισμό των πολυσύχναστων τουριστικών περιοχών,
ανάμεσα στους αγαθούς ανθρώπους της υπαίθρου, που διατηρούν τις παλαιές
συνήθειες και τα παλιά τοπικά έθιμα. Υπάρχει κάτι που τους γοητεύει στην
απλή, σχεδόν πρωτόγονη ζωή του μικρού χωριού, στον ήπιο και φιλικό
χαρακτήρα των χωρικών, στην αγαθή και ανυστερόβουλη φιλοξενία τους. Ή
ζητούν ίσως να ξεφύγουν από τον αγχώδη ρυθμό της ζωής στις μεγάλες
πόλεις, αλλά και από την εμπορικοποιημένη θορυβώδη ψυχαγωγία των
τουριστικών κέντρων.

