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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1.

Αφήστε αριστερό περιθώριο πλάτους 2,5 εκ. και χρησιμοποιήστε μονό διάστημα
μεταξύ των γραμμών.

2.

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

3.

Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και
εντός του χρόνου των 10 λεπτών.

4.

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, να το αναφέρετε αμέσως και αθόρυβα στον επιτηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Για επιτυχία στο δοκίμιο αυτό πρέπει:
•

Να έχετε εξασφαλίσει ταχύτητα τουλάχιστον 35 λέξεων το λεπτό, με ποσοστό
λαθών που να μην υπερβαίνει το 2 τοις εκατό.

•

Να έχετε επιτύχει και στο Δοκίμιο Ικανότητας, Μέσου ή Ανώτερου Επιπέδου, είτε
αυτής είτε προηγούμενης εξεταστικής περιόδου.

Σημείωση:
Η ταχύτητα και το ποσοστό ακρίβειας αναγράφονται στα πιστοποιητικά που απονέμονται
στους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες.
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Οι περισσότεροι ξένοι έρχονται στην Κύπρο για ανάπαυση και ψυχαγωγία.
Συνήθως καταλύουν σε ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο και περνούν τις
περισσότερες ώρες τους στην πιο κοντινή παραλία ή στην πισίνα του
ξενοδοχείου τους. Κολυμπούν, ασχολούνται με θαλάσσια σπορ και ξαπλώνουν
στην πλαζ πολλές ώρες, για να πάρουν χρώμα. Τα βράδια τα περνούν στις
δισκοθήκες, στις ταβέρνες, στις μπυραρίες και στις καφετέριες ή σε
διάφορες διασκεδάσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο. Όμως, όπως είναι
φυσικό, οι περισσότεροι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και τα αξιοθέατα της
χώρας μας, αρχαιολογικούς χώρους, παλιές βυζαντινές εκκλησίες,
μοναστήρια και τοποθεσίες που ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους. Πολλοί
συμμετέχουν σε ομαδικές εκδρομές, που μπορεί να περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμά τους ή να είναι προαιρετικές. Άλλοι ενοικιάζουν αυτοκίνητα
και κάνουν εκδρομές μόνοι τους, με οδηγό ένα τουριστικό χάρτη. Εδώ θα
αναφερθούμε στους κυριότερους χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος που
μπορεί να επισκεφθεί κανείς στην Κύπρο, ταξινομώντας τους κατά επαρχία.
Για λόγους τιμής, μνήμης, αγάπης και νοσταλγίας, θα αναφερθούμε πρώτα
στα μνημεία και στα άλλα αξιοθέατα που βρίσκονται στο κατεχόμενο μέρος
της πατρίδας μας, τα οποία δυστυχώς οι νεότεροι δεν είχαν την τύχη να
γνωρίσουν, αλλά ούτε και στους ξένους μας είναι προσιτά. Είναι εκείνα
που βρίσκονται στην κατεχόμενη βόρεια Κύπρο. Πρώτα είναι η μοναδική
και ασύγκριτη Κερύνεια, η νύμφη του κυπριακού βορρά, η αγαπημένη των
ποιητών, η χαϊδεμένη των κυμάτων. Χτισμένη στα πόδια του
Πενταδάχτυλου, δίπλα στη θάλασσα, με το γραφικό λιμανάκι της και τις
οικοδομές που καθρεπτίζονται στα γαλήνια νερά του, με το επιβλητικό
φρούριο δίπλα, με τα γραφικά στενά δρομάκια, με τους ολοπράσινους
κήπους της, είναι ένα σύνολο μοναδικής ομορφιάς. Στα δυτικά της
Κερύνειας είναι ο Καραβάς, χωριό κτισμένο ανάμεσα σε κήπους από
λεμονιές και πορτοκαλιές, στα πόδια του βουνού, υπάρχει πηγή με άφθονο
δροσερό νερό, που στα παλιά χρόνια το χρησιμοποιούσαν για την κίνηση
του αλευρόμυλου. Ως το 1974 στο μέρος λειτουργούσε το πασίγνωστο σε
όλη την Κύπρο εξοχικό κέντρο «Μύλοι του Καραβά». Στα βόρεια του
χωριού, δίπλα στη θάλασσα, είναι το παλιό μοναστήρι της Παναγίας της
Αχειροποιήτου, κοντά στην αρχαία Λάμπουσα. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται
και ο ναός του Αγίου Ευλαλίου, πρώτου επισκόπου της Λάμπουσας. Λίγο
πιο πέρα προς τα δυτικά, στην πλαγιά του βουνού, είναι η πανέμορφη
Λάπηθος, με τον ξακουστό Κεφαλόβρυσο, ανάμεσα σε κήπους από λεμονιές,
με υπέροχη θέα προς το γαλάζιο πέλαγος.
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Πολύ κοντά στην Κερύνεια, νοτιανατολικά, είναι το φημισμένο Μπέλαπαϊς
2809
με το θαυμαστό Αβαείο, φράγκικο μοναστήρι της εποχής των Λουζινιανών,
2886
σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία σπάνιας ομορφιάς και θεϊκής γαλήνης. Είναι 2966
3038
δύσκολο και στον πιο επιδέξιο λογοτέχνη να περιγράψει την ασύγκριτη
3115
ομορφιά της βόρειας πλαγιάς του Πενταδαχτύλου, με τα πλούσια δάση από
3190
πεύκα και μυρσίνες, τις φυτείες από λεμονιές, πορτοκαλιές, χαρουπιές,
3260
ελιές, αμυγδαλιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα, την κατάφυτη στενή
3334
παραλιακή πεδιάδα, τη θάλασσα με τα κρυσταλλένια νερά και τις χίλιες
3405
αποχρώσεις του γαλάζιου. Σε μικρή απόσταση από τον παλιό δρόμο
Λευκωσίας προς Κερύνεια, στα δυτικά, υψώνεται σε μιαν απόκρημνη
3475
3550
βουνοκορφή το επιβλητικό και παραμυθένιο μεσαιωνικό κάστρο του Αγίου
Ιλαρίωνα. Η θέα προς τα βόρεια και ανατολικά από το ύψος του κάστρου
3628
δεν είναι κάτι που μπορεί να το περιγράψει κανείς με λόγια. Στα νότια
3706
του Πενταδαχτύλου, πολύ κοντά στην κορυφή όπου βρίσκεται το ερειπωμένο
3784
φρούριο Βουφαβέντο, είναι το παλιό βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 3866
του Χρυσοστόμου, ορατό από τη Λευκωσία (ιδρύθηκε τον 11ο αιώνα). Στα
3946
βορειανατολικά της Κυθρέας είναι το πυκνό δάσος της Χαλεύκας, με δασικό 4026
4104
σταθμό και εκδρομικό χώρο, στον οποίο σύχναζαν άλλοτε πολλοί εκδρομείς
από τις επαρχίες Λευκωσίας, Κερύνειας και Αμμοχώστου. Πολύ κοντά στη
4184
Χαλεύκα είναι το αρμένικο μοναστήρι του Αγίου Μακαρίου. Κάπου δέκα
4263
χιλιόμετρα ανατολικά, στην πλαγιά του βουνού, είναι και το μοναστήρι
4327
του Αντιφωνητή, κοντά στο χωριό Καλογραία.
4375
Λέξεις:875
(Πηγή: «Τουρισμός και Οικονομία, Β’ Ενιαίου Λυκείου», σ. 311-314».
Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Λευκωσία, 2010)

