Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών Εμπορικά-Δακτυλογραφία Β΄ Λυκείου Σχολική Χρονιά 2019-2020

Ταχύτητα 10΄
Δακτυλογραφήστε μόνο το κείμενο όχι τους αριθμούς στα δεξιά. Αν τελειώσετε το κείμενο
νωρίτερα, αρχίστε το ξανά από την αρχή (χρόνος 10΄). Περιθώρια δεξιά και αριστερά 2cm.
Διόρθωση δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη των 10 λεπτών.
Το διάστημα μεταξύ των γραμμών (line spacing )να είναι μονό.
Ανάμεσα στα μυθικά δέντρα της Ελλάδας, ασφαλώς το πιο μυθικό είναι η
ελιά, το δέντρο που υπήρξε προσωπική προσφορά της θεάς Αθηνάς προς
την πόλη των Αθηνών. Το πιο μυθικό, διότι, ενώ τα περισσότερα
δέντρα, σύμφωνα με τη μυθολογία μας, προήρθαν από τη μεταμόρφωση ενός
ανθρώπινου όντος, η ελιά δημιουργήθηκε από προσωπική επιθυμία και
καθαρή έμπνευση της θεάς Αθηνάς. Το κυπαρίσσι, για παράδειγμα,
προήλθε από τον όμορφο Κυπάρισσο που ο Απόλλωνας, για να τον λυτρώσει
από την αφόρητη θλίψη του, επειδή άθελά του σκότωσε το αγαπημένο του
ελάφι, τον μεταμόρφωσε στο γνωστό δέντρο.
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Η παρθένα Δάφνη, κόρη της Γης και του ποταμού Λάδωνα της Αρκαδίας,
μεταμορφώθηκε στο φυτό δάφνη, για να γλυτώσει από τον ερωτευμένο
Απόλλωνα που την κυνηγούσε. Η ροδιά φύτρωσε από το αίμα του νεαρού
Διόνυσου που μόλις τον είχαν τεμαχίσει οι Τιτάνες μετά από παραγγελία
της Ήρας, γι’ αυτό και οι καρποί της έχουν αυτό το ροδοκόκκινο χρώμα.
Αντίθετα, η ελιά ήταν ένα απευθείας δώρο στην ανθρωπότητα, όπως το
άλογο του Ποσειδώνα ή η φωτιά του Προμηθέα. Σαν σπουδαίο θείο δώρο,
η ελιά είναι δέντρο αθάνατο, αιωνόβιο, ανθεκτικό. Είναι γνωστές
ελιές ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών.
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Ο μεγάλος δραματουργός Σοφοκλής περιγράφει την ελιά σαν ευλογημένο
δέντρο, ακαταμάχητο και αθάνατο. Θέλοντας μάλιστα να συσχετίσει
ακόμα περισσότερο την ελιά με τη δημιουργό της θεά Αθηνά, βρίσκει ότι
έπλασε τα φύλλα της ίδιου χρώματος με τα μάτια της. Πράγματι, το πιο
δημοφιλές προσωνύμιο της Αθηνάς ήταν ¨γλαυκόπις¨, που επιδέχεται δύο
ερμηνειών: Με μάτια γλαυκά, δηλαδή γαλαζοπράσινου χρώματος ή που έχει
τα μάτια της γλαυκός, δηλαδή της κουκουβάγιας, άρα του σοφού, του
ανοιχτομάτη, αυτού που βλέπει ακόμα και τη νύκτα. Είναι σαφής ο
συμβολισμός. Η Αθηνά, η θεότητα με τη μεγαλύτερη σοφία, επέλεξε να
χαρίσει στην Αθήνα και στην ανθρωπότητα κάτι το ιδιαίτερα πολύτιμο:
την ελιά, που έχει φύλλα όμορφα σαν τα μάτια της. Εξάλλου, οι
Αθηναίοι θεωρούσαν την ελιά, εκτός από σύμβολο, και σαν εθνικό
δέντρο. Πίστευαν, δηλαδή ότι οι ελιές του υπόλοιπου κόσμου
προέρχονταν όλες από την Αθήνα.
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Την ελιά, σαν σύμβολο, τη συναντάμε συχνά στην ελληνική μυθολογία.
Ιερές ελιές υπήρχαν σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Για παράδειγμα, η
Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα και την Άρτεμη κοντά στην Έφεσο, στην ιερή
πηγή ¨Υπέλαιος¨, δίπλα σε μια ιερή ελιά. Ο Οβίδιος θέλει αυτό το
γεγονός να έχει συμβεί στη Δήλο, όπου υπήρχε επίσης ιερή ελιά. Όμως
οι πιο γνωστές ιερές ελιές ήταν αυτές της Αθηνάς που βρίσκονταν στην
Αθήνα και προέρχονταν από αυτή που η θεά Αθηνά είχε φυτέψει στην
Ακρόπολη με το δόρυ της, κατά την αντιδικία της με τον Ποσειδώνα για
την κυριαρχία της Αττικής. Ο μύθος αυτός φανερώνει την μεγάλη
σημασία που απέδιδαν στην ελιά οι Αθηναίοι. Διότι κατά την διαμάχη
της θεάς με τον Ποσειδώνα για το ποιος θα κυριαρχήσει και θα δώσει το
όνομα του στην πόλη τους, επέλεξαν την ελιά της Αθηνάς, αντί της
πηγής που ο Ποσειδώνας έκανε να αναβλύσει με ένα κτύπημα της τρίαινας
του.
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Επιστολή
Δακτυλογραφήστε την παρακάτω επιστολή (Σύγχρονη διάταξη, Γραμματοσειρά Courier New 12,
περιθώρια αριστερό και δεξιό 2,5 εκ.). Το διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι μονό.
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ΕΔ/ΚΕ/56/02-20
11 Φεβρουαρίου 2020
Κύριο Κώστα Αντωνιάδη
Πλάτωνος 86
4041 ΛΕΜΕΣΟ
Αγαπητέ κ Αντωνιάδη
Αναφερόμενος στην πρόσφατη αίτηση και την προχθεσινή συνέντευξή
σας στη Λευκωσία είμαι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρω τη
θέση αντιπροσώπου μας στη Λεμεσό από την 1 Ιανουαρίου 2020.
Οι όροι πρόσληψής σας είναι οι ακόλουθοι:
1. Δε θα αντιπροσωπεύετε άλλη εταιρεία εκτός από τη δική μας
2. Οι υπηρεσίες σας θα τερματισθούν με προειδοποίηση ενός
μηνός εκατέρωθεν. Ο αρχικός σας μισθός θα είναι €3.600
ετησίως, συν το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, συν
3% προμήθεια πάνω στις πωλήσεις σας
3. Θα έχετε αυτοκίνητο στη διάθεσή σας, για επαγγελματική
χρήση μόνο
4. Οι αντιπρόσωποί μας πρέπει να παρευρίσκονται στις
συνεδρίες της Εταιρείας κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Θα ευχαριστηθώ πολύ, αν μου στείλετε το συντομότερο δυνατόν την
αποδοχή του διορισμού σας.
Με εκτίμηση
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ.

Δ. Σωκράτους
Διευθυντής

