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ΟΔΗΓΙΕΣ 

  

1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 4 (τέσσερα) θέματα 
και το κάθε θέμα βαθμολογείται με 25 μονάδες.   

2. Να δακτυλογραφήσετε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα 
τέσσερα θέματα, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα MS WORD.   

3. Να διαβάσετε με προσοχή τις ειδικές οδηγίες που δίνονται 
στο πάνω μέρος της κάθε σελίδας του δοκιμίου. 

4. Να χρησιμοποιήσετε για όλα τα θέματα τη γραμματοσειρά 
Courier New 12 (Font Size).  Να χρησιμοποιηθεί αριστερή 
στοίχιση για όλα τα θέματα. 

5. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γράψετε το όνομα ή τον 
αριθμό υποψηφίου σας, στο κείμενο των ασκήσεών σας.   

6. Οι επιτηρητές θα δώσουν δύο δισκέτες στον κάθε 
εξεταζόμενο. Την πρώτη δισκέτα θα τη χρησιμοποιήσετε για 
το θέμα της ταχύτητας και τη δεύτερη για τα υπόλοιπα τρία 
θέματα.    

7. Το Πρώτο Θέμα είναι άσκηση ταχύτητας και έχει διάρκεια 10 
λεπτά. Να δημιουργήσετε  ένα αρχείο με το MS WORD και να 
το φυλάξετε (Save as…, 3.5 Floppy A:), στην πρώτη δισκέτα 
σας, γράφοντας στο File Name τον αριθμό υποψηφίου (από το 
ατομικό σας δελτίο). Με τη λήξη του δεκάλεπτου να 
σταματήσετε να γράφετε και να φυλάξετε την εργασία σας. 
Οι επιτηρητές θα αναλάβουν να εκτυπώσουν την άσκησή σας 
και θα σας την παραδώσουν στο θρανίο σας. Στη συνέχεια θα 
ανοίξετε ένα νέο αρχείο με το MS WORD,στη δεύτερη δισκέτα 
που θα σας δοθεί, όπου θα φυλάξετε τα υπόλοιπα τρία 
θέματα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, όπως και στην 
πρώτη δισκέτα. Επιβάλλεται να γίνεται φύλαξη (Save) των 
θεμάτων για λόγους ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

8. Όταν τελειώσετε το δεύτερο μέρος με τα τρία θέματα, θα 
ενημερώσετε ήσυχα τους επιτηρητές για να προχωρήσουν στην 
εκτύπωση των ασκήσεών σας. Ακολούθως οι επιτηρητές στην 
παρουσία σας θα καλύψουν και θα συνδέσουν στο εξώφυλλο 
όλες τις σελίδες με τις ασκήσεις σας.   

9. Και οι δύο δισκέτες παραδίδονται στους επιτηρητές. 
 
Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης δημιουργηθεί οποιοδήποτε 
πρόβλημα με τον επεξεργαστή κειμένου (πρόγραμμα MS WORD)  ή 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, να το αναφέρετε αμέσως στους 
επιτηρητές. 
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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Χρόνος 10 λεπτά 

 

Να δακτυλογραφήσετε μόνο το κείμενο όχι τους αριθμούς στα δεξιά.  Να 
αφήσετε αριστερό και δεξί περιθώριο 2,5 εκ.  Η διόρθωση λαθών επιτρέπεται  
να γίνεται κατά τη διάρκεια της δακτυλογράφησης και όχι μετά τη λήξη των 
δέκα λεπτών.  Το διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι μονό.  (Μονάδες 25) 
 

Πολλές χώρες διαθέτουν πλούσιες πηγές από πρώτες ύλες, άλλες όχι. 
Γενικά, όμως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε όλες τις χώρες του 
Τρίτου Κόσμου έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε σχέση με το  
πολύ πρόσφατο παρελθόν.  Με την αποχώρηση της Πορτογαλίας από την 
Αγκόλα, τελείωσε μια μακρά ιστορική περίοδος, κατά την οποία μια  
μικρή ομάδα δυτικών κρατών με σχετικά προηγμένα τεχνολογικά μέσα 
κυριαρχούσε σε άλλες περιοχές της Γης.  Όσο μεγάλα κι αν είναι 
τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών σήμερα, οι χώρες αυτές  
είναι πολιτικά ανεξάρτητες και ελεύθερες να τα χειριστούν με τα  
δικά τους κριτήρια και σύμφωνα πάντα με τα δικά τους συμφέροντα. 
Επίσης, οι χώρες αυτές είναι τώρα υποχρεωμένες να επωμιστούν την 
ευθύνη της ανεξαρτησίας τους και συνεχώς πιο πολύ τα άλλα κράτη 
τις σέβονται για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν το έργο τους αυτό. 
 
Οι άλλοτε αποικίες έχουν μάθει πως η πολιτική ανεξαρτησία είναι  
μονάχα η αρχή, ότι ο ενθουσιασμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη 
σκληρή δουλειά, και ότι η επαναστατική ρητορεία δεν εξασφαλίζει  
από μόνη της αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης.  Σιγά-σιγά, 
άλλωστε, οι μη βιομηχανοποιημένες χώρες αρχίζουν να συνειδητο- 
ποιούν πως η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι κάτι που θα μπορούσε 
να συντελεστεί από τη μια μέρα στην άλλη και ότι ο εκσυγχρονισμός 
δε μεταδίδεται από τη μια κοινωνία στην άλλη με το πάτημα ενός 
κουμπιού.  Σε όλες σχεδόν τις αναπτυσσόμενες χώρες σημειώνεται 
σταθερή αύξηση στον αριθμό των μορφωμένων τεχνοκρατών, που είναι  
οι κύριοι παράγοντες της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού στον κοι- 
νωνικό περίγυρο.  Σε μερικές περιοχές, όπως πχ στην Κορέα και  
ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, έχει επιτευχθεί αξιόλογη 
κοινωνική ανάπτυξη μέσα στα τελευταία 25 χρόνια και οι άλλοτε  
αποκλειστικά αγροτικές αυτές κοινωνίες έχουν σήμερα γίνει εξαγω- 
γείς βιομηχανικών προϊόντων. 
 
Πολλές βέβαια από τις βιομηχανικά καθυστερημένες χώρες δεν έχουν 
ευεργετηθεί με πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι το πετρέλαιο, ο 
χαλκός ή ο βωξίτης.  Όλες όμως σχεδόν έχουν ασπασθεί ένα ρεαλι- 
στικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων τους κι έχουν αποδείξει 
πως είναι ικανές να διαπραγματεύονται επωφελώς με τις βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες καθώς και με τις πολυεθνικές εταιρείες, προ- 
ασπίζοντας έτσι τα εθνικά τους συμφέροντα. 
 
Είναι αλήθεια πως οι κυβερνήσεις μερικών αναπτυσσόμενων χωρών  
είναι απολυταρχικές και συνεπώς ξένες προς τις δημοκρατικές αντι- 
λήψεις της Δύσης.  Όσο αποκρουστικές όμως κι αν είναι για μας οι 
απολυταρχικές αυτές κυβερνήσεις, οι ιθύνουσες τάξεις των παραπάνω 
χωρών έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να ενδιαφερ- 
τούν για την ευτυχία του πληθυσμού.  Πριν από έναν αιώνα πολύ 
λίγοι άνθρωποι στη Γη είχαν τη γνώμη ότι οι κυβερνώντες έπρεπε να 
κρίνονται από την αφοσίωσή τους στο ιδεώδες της ευτυχίας των  
πολιτών. 
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ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
Να δακτυλογραφήσετε σε τελική μορφή το παρακάτω κείμενο με 
διορθώσεις.  Τα περιθώρια δεξιά και αριστερά να είναι 2,5 
εκ. το καθένα και το διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι 
1,50 εκ. (Line Spacing).  Να χρησιμοποιηθεί η 
γραμματοσειρά Courier New μέγεθος 12 (Font Size).       

(Μονάδες 25) 
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 
 

Να δακτυλογραφήσετε σε τελική μορφή την πιο κάτω επιστολή, σε 
μονό διάστημα γραμμών, με τη σύγχρονη μέθοδο, χρησιμοποιώντας 
σημερινή ημερομηνία και γραμματοσειρά Courier New 12 (Font 
Size).  Να αφήσετε 4 εκ. κενό χώρο στο πάνω μέρος της σελίδας.  
Το πλάτος των περιθωρίων (αριστερά και δεξιά) να είναι 2,5 εκ. 
το καθένα.  

(Μονάδες 25)  
 
 
ΑΠ/ΑΑ/11-05 (ημερομηνία) παραλήπτης κύριος Δ Μιχαήλ Μουσών 

9 ΠΑΦΟΣ 6084 Αγαπητέ κ Μιχαήλ Ευχαριστώ πολύ για την 

επιστολή σας με ημερομηνία (συμπλήρωσε).  Τις απαντήσεις 

μας στις απορίες που σημειώνετε, θα τις βρείτε στον 

κατάλογο τον οποίο θα σας ταχυδρομήσουμε μόλις μας 

παραδοθεί από το τυπογραφείο,  ελπίζουμε σε τρεις-

τέσσερις μέρες. ¶ Θα θέλαμε να επισύρουμε την προσοχή σας 

στο Τμήμα των Παιχνιδιών, που ξεκινά στη σελίδα 15 του 

καταλόγου.  Οι σχεδιαστές μας έχουν εισαγάγει μία εντελώς 

νέα και επαναστατική γραμμή, που πιστεύουμε θα 

εντυπωσιάσει τους πελάτες μας, παλιούς και νέους. ¶ Είμαστε 

ευτυχείς, γιατί πετύχαμε να κρατήσουμε τις τιμές όλων των 

ειδών μας στο περσινό τους επίπεδο. Το καταφέραμε αυτό 

χάρη στις σημαντικές βελτιώσεις που έχουμε επιφέρει, στο 

Εργοστάσιο.  Με τις τεράστιες επενδύσεις που εξακολουθούμε 

να κάνουμε, αισιοδοξούμε πως θα συνεχίσουμε την τάση 

αυτή, τουλάχιστο για τα προσεχή τρία χρόνια.  Με πολλή 

εκτίμηση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΛΤΔ 

Β Κοντογιάννης Διευθυντής 
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 
Να δακτυλογραφήσετε τον πιο κάτω πίνακα με ίσα περιθώρια δεξιά 
και αριστερά.  Το πλάτος των περιθωρίων να μην είναι λιγότερο 
από 2 εκ. το καθένα.  Στο πάνω μέρος της σελίδας να αφήσετε 
3,5 εκ.          (Μονάδες 25) 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 


