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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η εικόνα του «άλλου»/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών

Το κείμενο είναι  απόσπασμα  του προλόγου  του Καθηγητή  Παναγιώτη  Ξωχέλη  για  τον  τόμο των

Πρακτικών Διεθνούς Συνεδρίου που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 16-18 Οκτωβρίου 1998.

Είναι γνωστό ότι το σχολικό βιβλίο ή σχολικό εγχειρίδιο δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις αλλά

καλλιεργεί και στάσεις, μορφές και τύπους συμπεριφοράς στη νέα γενιά, που έχουν μεγάλη

σημασία για τη σχέση και επικοινωνία μεταξύ ατόμων, κοινωνικών ομάδων και λαών. Η

εικόνα του «άλλου» που διαμορφώνεται μέσω των σχολικών βιβλίων, όχι μόνο συμβάλλει

στη διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας ενός λαού αλλά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό

και τη συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ λαών και ιδιαίτερα μεταξύ των γειτονικών λαών.

Ειδικά  σήμερα,  η  έρευνα  αυτή  αποκτά  εξαιρετικά  επίκαιρες  διαστάσεις  και  σημαντική

βαρύτητα  λόγω  των  φαινομένων  βίας,  ξενοφοβίας,  θρησκευτικού  φανατισμού  και

εθνικισμού,  που  παρατηρούνται  διεθνώς  και  ιδιαίτερα  στη  γεωγραφική  περιοχή  της

βαλκανικής χερσονήσου.

Στο  πεδίο  αυτό  της  έρευνας  προσπαθεί  να  συμβάλει  και  το  «Κέντρο  Έρευνας

Σχολικών  Βιβλίων  και  Διαπολιτισμικής  Εκπαίδευσης»,  το  οποίο  λειτουργεί  στον  Τομέα

Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η

ερευνητική του δραστηριότητα αποτέλεσε και την αφετηρία για το διεθνές συνέδριο που

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Οκτώβριο του 1998 στη Θεσσαλονίκη, με θέμα

«Η  εικόνα  του  «άλλου»/γείτονα  στα  σχολικά  εγχειρίδια  των  βαλκανικών  χωρών».  Το

συνέδριο  παρακολούθησαν περί  τα διακόσια άτομα,  ενώ συμμετείχαν  με ανακοινώσεις

τριάντα τρεις επιστήμονες από όλες τις βαλκανικές, καθώς και από τρεις δυτικοευρωπαϊκές

χώρες. […]

Οι  βασικές  διαπιστώσεις  που  προέκυψαν  από  το  συνέδριο  αυτό  αφορούν  δύο

κυρίως παραμέτρους: α) την ύπαρξη προκαταλήψεων, εθνικών στερεοτύπων και εικόνων

εχθρού  στα  βαλκανικά  σχολικά  βιβλία  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και  β)  υπερβολική

προβολή πολεμικών και στρατιωτικών γεγονότων στα σχολικά βιβλία. Οι συζητήσεις που

διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εδραίωσαν γενικά την πεποίθησή μας ότι



σήμερα προβάλλει περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική η ανάγκη για ουσιαστική παρέμβαση

στα  σχολικά  εγχειρίδια  των  βαλκανικών  χωρών,  έτσι  ώστε   να  αμβλυνθούν  οι

προκαταλήψεις  και  οι  εικόνες  εχθρού  και  να  δημιουργηθούν  σταδιακά  ουσιαστικές

προϋποθέσεις  για  αλληλοκατανόηση,  ειρηνική  συνύπαρξη και  συνεργασία  των λαών.  Η

έρευνα των σχολικών εγχειριδίων έχει  να προτείνει  λύσεις  που προωθούν την επίτευξη

αυτού του στόχου. […]

Α3.  Στο  κείμενο  υποστηρίζεται  πως  πρέπει  «να  δημιουργηθούν  σταδιακά  ουσιαστικές

προϋποθέσεις για αλληλοκατανόηση, ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών». Να

εξηγήσεις  με  επιχειρήματα  και  παραδείγματα  πώς  είναι  δυνατόν  να  γεφυρωθούν  τα

χάσματα με τον «Άλλο» και να γίνει πραγματικότητα η ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία

των λαών. Θα παρουσιάσεις τις θέσεις σε ένα άρθρο σου στην εφημερίδα του σχολείου

σου σε 200-250 λέξεις.
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Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ (1890-1969)

Φυλάκιο Βήτα Δύο

Το  απόσπασμα  προέρχεται  από  το  διήγημα  του  Στρατή  Μυριβήλη  «Φυλάκιο  Βήτα  Δύο»,  που

βρίσκεται στο βιβλίο του «Το βυσσινί βιβλίο», 1996, Αθήνα: Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σ.σ.

9-35.

Είμασταν νέοι τότες, σαν άρχισε ο πόλεμος. Πολύ νέοι. Μόλις είχαμε τελειώσει το Γυμνάσιο

και κάναμε το πρώτο μας έτος στο Πανεπιστήμιο. Πήγαμε και γραφτήκαμε εθελοντές όλη η

παρέα μου.  Δεκαοχτώ ως είκοσι – εικοσιδύο χρονώ αγόρια.  Ο Τούρκος κρατούσε ακόμα

σκλαβωμένα τα νησιά μας στο Αιγαίο και μας φλόγιζε ο πόθος να χτυπηθούμε μαζί του.

Μόλις προφτάσαμε να γυμναστούμε δεκαπέντε μέρες και γυρέψαμε να μας στείλουν στη

μάχη. Πολεμήσαμε πλάι στους έφεδρους της ελεύτερης Ελλάδας σαν τρελοί. Κυνηγήσαμε

τους Τούρκους, τους διώξαμε από τη Μακεδονία. Ο στρατός τους διαλύθηκε μέσα στην

Αλβανία. Σύμμαχοί μας ήταν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Με τους πρώτους τα πήγαμε καλά.

Σταματήσαμε  στη  Φλώρινα  όταν  ανταμωθήκαμε  με  το  Σέρβικο  ιππικό.  Οι  Βούλγαροι,

μπαμπέσηδες  όπως  πάντα,  μας  βάρεσαν  πισώπλατα.  Τους  χτυπήσαμε  κι  αυτούς,  τους

κυνηγήσαμε  ως  μέσα  στη  Βουλγαρία.  Κατόπι  σταματήσαμε  να  συνέρθουμε.  Πολύ

κακοπάθαμε  από  τον  παραδαρμό  του  πολέμου,  όμως  κανένας  δε  βαρυγκόμησε  κι  ας



χάσαμε, σε τρεις μέρες μονάχα που βάσταξε η μάχη του Κιλκίς, εφτά χιλιάδες παλικάρια

ώσπου να ξετοπίσουμε1 τους Βουλγάρους. Το τραγούδι μας έλεγε γι’ αυτούς: «ο άπιστος, ο

δόλιος ο σύμμαχος». Σαν κατάκατσε ο αγώνας, η ενωμοτία μου βρέθηκε να φρουρεί ένα

γεφύρι πάνω από την Έδεσσα. Χειμώνας ήταν, όλα, βράχοι, δέντρα, κουκουλωμένα από το

χιόνι. Κρυώναμε πολύ με τη μισή κουβέρτα. Όσοι από τη συντροφιά μας είχαν σκοτωθεί ή

σακατέφτηκαν, αντικαταστάθηκαν από παλιούς στρατιώτες. Όμως και πάλι οι περισσότεροι

είμασταν εθελοντές στη φρούρηση του γεφυριού. Ο Βλαντής, ο φοιτητής της Θεολογίας,

που έψελνε με θαυμάσια φωνή βαθύφωνου τα ωραία βυζαντινά τροπάρια, ο Σκουρλέττης

της Φιλολογίας, μαλλιαρός2 ψυχαριστής3 έτοιμος για καβγά με το γλωσσικό, ο Τράκας, ο

Βένιος, τόσοι άλλοι από την παληά φρουρά. Τώρα πια μας λογάριαζαν και οι έφεδροι. Μας

είδανε στη μάχη και δε μας έλεγαν πια κοροϊδευτικά «τα Γιαννάκια» που δεν είχαμε ακόμη

μουστάκι για στρίψιμο.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1. Με στοιχεία από το κείμενο να περιγράψεις και να ερμηνεύσεις την ψυχολογία,

σκέψεις και συναισθήματα του αφηγητή. Ποια συναισθήματα γεννιούνται σε σένα

από τις πολεμικές περιπέτειες του ήρωα;

ή

2. Να φανταστείς πως είσαι ο ήρωας του κειμένου και στέλνεις μια επιστολή από το

πεδίο της μάχης σε έναν φίλο σου που ετοιμάζεται να καταταγεί στον στρατό, για

να πολεμήσει. 
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1 Να τους διώξουμε από τον τόπο εκείνο.
2 Αυτόν τον χαρακτηρισμό τον απέδιδαν στους υποστηρικτές της δημοτικής γλώσσας.
3 Έτσι ονομάζονταν οι υποστηρικτές της δημοτικής γλώσσας (από το όνομα του δημοτικιστή Γιάννη
Ψυχάρη).


