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 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ δεν έχει παραρτήματα εκτός της περιοχής του Αμαρουσίου 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΛΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 13 – 6- 2002 
Τις λύσεις επιμελήθηκαν οι ακόλουθες καθηγήτριες της Εκπαίδευσης: 
κ. Φ. Δημάκη, κ. Α. Παπακωνσταντίνου, κ. Α. Ραβδά, κ. Α. Τσιμπλή 

 
 

 
Α1.  Το κεντρικό πρόσωπο είναι η Λωξάνδρα η οποία, όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία του 

κειμένου είναι η οικοδέσποινα. Έχει φροντίσει να προετοιμαστούν όλα και κάνει την τελετουργία 
του γεύματος: «γεια στα χέρια σου, Λωξάνδρα μου», «και όταν πια τελείωσαν ... να φιλήσει το 
χέρι της». Φροντίζει ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και να τρώνε καλά. Ελλοχεύει μία 
διάθεση απόρριψης για τη νύφη της αφού τα γαλλικά πρότυπα δεν ανταποκρίνονται στο 
πρότυπο της γυναίκας της Ανατολής που αντιπροσωπεύεται από τη Λωξάνδρα. Αυτό φαίνεται 
στα ακόλουθα σημεία: « Δεν τρώει η αδικιωρισμένη, και το παιδί της δεν ταϊζει» και «Φάτο, 
φάτο κακόν-καιρό-να-μην-έχεις». 

Α2.  Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται μεγαλοπρεπώς από όλες τις οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Έτσι 
και στο σπίτι της Λωξάνδρας η οικογένεια συγκεντρωμένη γύρω από το γιορτινό τραπέζι 
περιμένει την είσοδο του Ταρνανά που φέρνει τη γαλοπούλα μέσα στη μεγάλη πιατέλα 
κρατώντας τη επιδεικτικά ψηλά. Όλοι σιωπούν και συγκεντρώνονται στην κοπή της γαλοπούλας. 
Το φαγητό σερβίρεται σε ακριβό πορσελάνινο σερβίτσιο που φέρει ο Θεόδωρος από την Αγγλία. 
Η γαλοπούλα κόβεται, μοιράζεται και συνοδεύεται από γαλλικό κρασί. Γίνεται πρόποση και 
ξεκινά το πλουσιοπάροχο γεύμα που διαρκεί αρκετές ώρες. Γευματίζουν αργά, νωχελικά. Όταν 
τελειώνουν η Λωξάνδρα παίρνει ένα κομμάτι ψωμί, το κόβει στα τρία, τινάζει τα κομμάτια στο 
τραπέζι και εύχεται να υπάρχει αφθονία χρησιμοποιώντας μία φράση του Ευαγγελίου. 

Β1. Μπορούμε να εντοπίσουμε περιγραφή στις εξής παραγράφους: 
• «Η μεγάλη πράσινη πήλινη σόμπα ... πολλούς μεζέδες» 
• «Το καρυδένιο μπουφεδάκι ... Αμαλθείας» 
• «Έγινε σιωπή. Στο τραπέζι είχε μπει... πύργοι παραμυθένιοι». 

Β2.   α.  νους = σκέψη, λογική 
 συζήτηση = διάλογος, κουβέντα 
 περίεργο = αλλόκοτο, παράξενο 
 λαλιά = γλώσσα, ομιλία 
 μεγάλη = ογκώδης, τεράστια 
        β.  -    Ο όγκος της εξεταστέας ύλης κρίθηκε υπερβολικά μεγάλος από τους μαθητές 

- Οι πιστοί παρακολούθησαν με κατάνυξη τη λειτουργία 
- Το κείμενο που δόθηκε στους μαθητές για επεξεργασία τους δυσκόλεψε, καθώς δεν 

μπορούσαν να εντοπίσουν βασικά νοήματά του. 
- Διαρκώς μελετά και αναλύει βαθυστόχαστα δοκίμια 
- Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε πρόποση προς τιμήν του ξένου ομόλογού του 

Γ.  Στο κείμενο παρουσιάζεται το Χριστουγεννιάτικο γεύμα στο σπίτι της Λωξάνδρας στην 
Κωνσταντινούπολη. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας επιτρέπει ένα πλουσιοπάροχο 
γεύμα σε όλα τα συγγενικά πρόσωπα που παρευρίσκονται. Η οικοδέσποινα τηρεί όλες τις 
παραδόσεις και μεριμνά για όλους, ιδιαιτέρως για αυτούς που θεωρεί αδύναμους. Αντιδρά στην 
ολιγοφαγία της νύφης της ενώ τα άλλα πρόσωπα συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Ο παρορμητικός 
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τρόπος της Λωξάνδρας αλλά και η περιπαικτική διάθεση των υπολοίπων παραλίγο να 
δημιουργήσουν παρεξήγηση. Την κατάλληλη στιγμή φτάνει ο Ταρνανάς με τη γαλοπούλα. Όλοι 
πια απολαμβάνουν το θαυμάσιο γεύμα που κλείνει με μία τελετουργική κίνηση της Λωξάνδρας. 

 
Δ.  Κάθε νέα μορφή ζωής προέρχεται, γεννιέται και ως ένα βαθμό καθορίζεται από τις παλιότερες 

μορφές. Γι΄ αυτό και η παράδοση με την πρόοδο, μολονότι φαίνονται έννοιες ασυμβίβαστες, 
καθώς η μία αναφέρεται στο παρελθόν και η άλλη στο παρόν και στο μέλλον, δεν είναι παρά 
εκδηλώσεις της ίδιας, ενιαίας και συνεχούς ζωής του ανθρώπου και της κοινότητας στην οποία 
ζει. 

 Παράδοση (από το ρήμα παραδίδωμι: παραδίνω, εμπιστεύομαι) είναι τα πολιτισμικά στοιχεία 
του παρελθόντος που, επιβεβαιώνοντας ή αναβιώνοντας από εποχή σε εποχή, διαιωνίζονται και 
διαμορφώνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των κοινωνιών. 
Η παράδοση δεν περιορίζεται σε κάποιο χώρο της ζωής. Περιέχει όλες τις εκδηλώσεις της, όπως 
άλλωστε και ο πολιτισμός. Η θρησκευτική παράδοση, η γλωσσική, η πνευματική, η καλλιτεχνική 
δημιουργία σε όλες της μορφές της, οι κοινωνικοί και πολιτειακοί θεσμοί, οι ηθικές αξίες και οι 
παραδοσιακές οικονομικές δραστηριότητες αποτελούν την κληρονομιά ενός λαού. Και η 
κληρονομιά αυτή είναι τόσο πιο πλούσια, όσο πιο μακραίωνη είναι η ιστορία του. 
Αιτίες του παραγκωνισμού της παράδοσης σήμερα: 

 Η αλλοτριωτική λειτουργία των ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ προβάλλουν υποπροϊόντα αλλοιώνοντας 
σταδιακά τα πολιτιστικά γνωρίσματα του λαού μας 

  Η άσκηση πολιτιστικού ιμπεριαλισμού (επεκτατισμού) από τις αναπτυγμένες οικονομικά και 
τεχνολογικά χώρες. Η προσπάθειά τους να επιβάλλουν τη γλώσσα, τις συνήθειες, τις αξίες τους 
στους αναπτυσσόμενους λαούς. 

  Ο μιμητισμός, τα συμπλέγματα κατωτερότητας των Ελλήνων απέναντι στους ξένους 
  Ο τεχνοκρατικός χαρακτήρας της παιδείας που συνεπάγεται ολιγωρία (αδιαφορία) για τη 
μετάδοση των πολιτιστικών γνωρισμάτων στη νέα γενιά για τη διάπλαση εθνικής συνείδησης και 
σεβασμού στην παράδοση. 

  Η εισβολή της τεχνολογίας που μοιραία οδηγεί και στην απεμπόληση παραδόσεων, στην 
αλλαγή τρόπου ζωής και στην πολιτισμική ισοπέδωση 

 Προτάσεις για τη διαφύλαξη της παράδοσης 
  Η στροφή στην παράδοση δεν πρέπει να μετατραπεί σε αναχρονισμό και αντιδραστικότητα 
σε κάθε νεωτερισμό 

 μελετούμε και διατηρούμε τις παραδόσεις μας χωρίς εθνοκεντρική αλαζονεία, που εμποδίζει το 
σεβασμό του πολιτισμού που έχουν τα άλλα έθνη και τις ισότιμες σχέσεις με αυτά. 

  Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν τόσο οι τύποι και οι μορφές της παραδοσιακής ζωής, όσο και 
οι ιδέες και οι σκέψεις των ανθρώπων που έζησαν σε παλιότερες εποχές. 

  Απέναντι στην παράδοση στεκόμαστε με σεβασμό και ευλάβεια, αλλά και με διάθεση κριτική. 
 «Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν» 
(Γ. Σεφέρης) 
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