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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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Ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο από την Κερύνεια προς τα ανατολικά,
φεύγουμε από την επαρχία Κερύνειας και μπαίνουμε στην επαρχία
Αμμοχώστου. Στα δεξιά μας, νότια του δρόμου, είναι η κωμόπολη της
Ακανθούς, γνωστή σε όλη την Κύπρο για την εκκλησία του Χρυσοσώτηρου.
Αν συνεχίσουμε τη διαδρομή προς τα ανατολικά φθάνουμε στο Δαυλό, πάνω
στο βουνό, είναι το θέρετρο της Καντάρας. Εκεί βρίσκεται και το
μοναστήρι της Παναγίας της Καντάρας, όπου μαρτύρησαν δεκατρείς μοναχοί
την εποχή της φραγκοκρατίας. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στην κορυφή του
βουνού, είναι το επιβλητικό φρούριο της Καντάρας (τα Εκατό Σπίτια της
Ρήγαινας)από όπου η θέα προς όλες τις κατευθύνσεις είναι μαγευτική.
Πιο πέρα είναι η χερσόνησος της Καρπασίας, όπου μπορούσε να πάει κανείς
ακολουθώντας το δρόμο Αμμοχώστου προς Ριζοκάρπασο. Στο χωριό
Λυθράγκωμη είναι η παλιά βυζαντινή εκκλησία της Κανακαριάς (12ος αιώνας)
με τα περίφημα ψηφιδωτά. Ύστερα ο δρόμος οδηγεί στη Γιαλούσα, και μετά
στο Ριζοκάρπασο, τη μακρινή κωμόπολη της Καρπασίας, όπου είναι το
μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσας και τα ερείπια του ναού του Αγίου
Φίλωνα. Ανατολικά του Ριζοκαρπάσου, στην άκρη της χερσονήσου, είναι
κτισμένο δίπλα στη θάλασσα το πασίγνωστο μοναστήρι του Αποστόλου
Ανδρέα, του προστάτη Αγίου της Κύπρου, το δεύτερο μεγάλο προσκύνημα των
Κυπρίων μετά την Παναγία του Κύκκου. Ας έρθουμε τώρα στην Αμμόχωστο,
που ως το 1974 ήταν η μεγάλη τουριστική πόλη της Κύπρου. Τριγυρισμένη
από απέραντους κήπους με πορτοκαλιές, που μοσχοβολούσαν οι ανθοί τους
την άνοιξη, με την υπέροχη παραλία της με τη χρυσή αμμουδιά, που οι
Αμμοχωστιανοί δεν την άλλαζαν με καμιάν άλλη, πλημμύριζε κάθε καλοκαίρι
από χιλιάδες τουρίστες που έμεναν στα πολυτελή παραθαλάσσια ξενοδοχεία
της. Η Αμμόχωστος όμως δεν έχει να προσφέρει μόνο ήλιο, άμμο και
θάλασσα, διαθέτει επίσης άφθονα αρχαία μνημεία, στην παλιά πόλη και στα
βόρεια περίχωρά της. Πρώτα είναι τα ψηλά επιβλητικά τείχη, το κάστρο
της Αμμοχώστου, τα πιο καλά διατηρημένα ενετικά τείχη της Μεσογείου, τα
τείχη που έκτισαν οι Ενετοί για να προστατέψουν την πόλη από την
τουρκική απειλή. Εννιά μήνες πολιορκούσε την πόλη ο Λαλά Μουσταφά
πασάς με αναρίθμητο στρατό και κανόνια χωρίς να μπορέσει να την
εκπορθήσει. Η πόλη όπως είναι γνωστό παραδόθηκε το 1570 με
συνθηκολόγηση, όταν όλα τα εφόδια είχαν εξαντληθεί και ο κόσμος πέθαινε
από την πείνα. Μέσα στην παλιά πόλη, που δυστυχώς από το 1963 και
ύστερα ήταν απρόσιτη λόγω των διακοινοτικών ταραχών και σήμερα λόγω της
κατοχής, είναι ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου.
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Εκεί κοντά βρίσκεται και ο μεγάλος ναός του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, 2888
2960
που δυστυχώς είναι τελείως κατεστραμμένος. Στις μέρες της παλιάς
3034
δόξας, την εποχή των Ενετών, η Αμμόχωστος ήταν κέντρο εμπορίου με
αμύθητα πλούτη και είχε, όπως λένε οι παλιοί, 365 εκκλησίες. Από αυτές 3115
3189
σώζονται σε καλή κατάσταση κάπου 12, μεταξύ των οποίων ο πολύ καλά
διατηρημένος ναός του Αγίου Γεωργίου του Εξορινού, που λειτουργούσε
3265
ακόμα ως το 1958 που έφυγαν και οι τελευταίοι Έλληνες από την παλιά
3338
πόλη, ο ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου, ο ναός του Τιμίου Σταυρού, η
3421
3502
Αγία Ζώνη, η Αρμένικη Εκκλησία της Αγίας Μαρίας κ.ά. Στην ανατολική
πλευρά του τείχους, δίπλα στη θάλασσα, είναι ο Πύργος του Οθέλλου, η
3579
ακρόπολη της Αμμοχώστου. Άλλα επιβλητικά σημεία στο τείχος είναι η
3655
πύλη της θάλασσας, που βγάζει στο λιμάνι, η έπαλξη Μαρτινέγκο στη
3727
βορειοδυτική πλευρά του τείχους. Στο κέντρο της παλιάς πόλης είναι το
3805
ερειπωμένο ενετικό ανάκτορο. Στην εσωτερική πλευρά της πύλης της
3877
θάλασσας, δίπλα στον πύργο, είναι το θρυλικό μεγάλο μαρμάρινο λιοντάρι. 3956
Όπως είναι γνωστό, το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου ήταν το σύμβολο της
4033
Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας. Έξω από τα τείχη είναι το λιμάνι 4116
της Αμμοχώστου, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου ως το 1974. Στα
4187
ανατολικά του λιμανιού είναι το γραφικό νησάκι του Τζιερή, δίπλα η
4261
μαρίνα και κοντά στη μαρίνα, πάνω στα βράχια, το παλιό αριστοκρατικό
4336
ξενοδοχείο Κωνστάντια. Από εκεί ξεκινά η ατέλειωτη αμμώδης παραλία. Η 4418
νέα πόλη δεν έχει αρχαία μνημεία.
4456
Λέξεις:892
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