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Τα ΘΕΜΑΤΑ αποβλέπουν όχι μόνο στο να βοηθήσουν τους συναδέλφους του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και να τους δώσουν αφορμή να αυτοβοηθηθούν οι ίδιοι 

περισσότερο στα ζητήματα που θίγονται σ’ αυτά. Αποτελούν επίσης την αρχή μιας 

προσπάθειας με την ελπίδα ότι θα κεντρίσουν όχι μόνο την αναγνωστική διάθεση των 

συναδέλφων αλλά και τη συγγραφική συνδρομή τους για τα επόμενα τεύχη. 

Τα προβλήματα διδακτικής θεωρίας και πράξης στη Μ, Ε.  έχουν ανάγκη από τη 

μελέτη και την αντιμετώπιση όλων όσοι εργάζονται σ’ αυτήν. Ίσως το πολυγραφημένο 

αυτό τεύχος, δίπλα σε τόσα άλλα γνωστά και αξιόλογα, δείχνει ότι δε λείπουν αυτές οι 

δυνατότητες. Κάποιες δοκιμές μεμονωμένες έχουν άλλωστε δικαίωμα, και πιο πολύ 

υποχρέωση, να γίνονται ευρύτερα γνωστές – σ’ όλους τους συναδέλφους της περιοχής μας 

τουλάχιστο. Το εκπαιδευτικό έργο και σ’ αυτήν την περίπτωση αποδεικνύεται συλλογικό. 

Δεν παύουμε να πιστεύουμε ως βασικό στόχο μας την αξιοποίηση των δυνάμεων που 

υπάρχουν στην περιοχή μας για συστηματικότερη μελέτη και για έρευνα. Με τα ΘΕΜΑΤΑ 

εξασφαλίζεται και η δυνατότητα για ανακοίνωση. 

Οι περισσότερες από τις εργασίες που παρουσιάζονται στο πρώτο τεύχος 

προέρχονται από τις εισηγήσεις στο σεμινάριο των Φιλολόγων (6-7 Σεπτεμβρίου 1984) και 

από διδασκαλίες που πραγματοποιήθηκαν το χρόνο που πέρασε. Οι διδασκαλίες αυτές 

έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε καμιά, λοιπόν, περίπτωση δεν προτείνονται ως 

αποκλειστικά διδακτικά πρότυπα – αν υποθέσουμε ότι τέτοια υπάρχουν. 

Οι τεχνικές δυσκολίες για οποιασδήποτε μορφής έκδοση είναι πολλές και 

αξεπέραστες, γι’ αυτό και οι ατέλειες επίσης. Τις τελευταίες τις δείχνει το τεύχος που 

έχουμε στα χέρια μας. Ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έπρεπε γι’ αυτό να οδηγηθούμε στη 

ματαίωση της προσπάθειας.   Ίσως αυτή να μην ήταν η χειρότερη λύση. 

Για τις εργασίες των ΘΕΜΑΤΩΝ σ’ όλες τους τις φάσεις οφείλονται ιδιαίτερες 

ευχαριστίες στους συναδέλφους του Δ.Σ, του νεοσύστατου Συνδέσμου Φιλολόγων Δράμας, 

που η συνδρομή τους ήταν πολύτιμη. 

 

Δράμα, Ιανουάριος 1985 

 

δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 1/1985, πολυγραφημένη έκδοση για τους φιλολόγους 

Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Δράμας, που έβγαινε με φροντίδα του Α. Β. Μουμτζάκη. 

Γραφείο Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.  


