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Προλογικά*  

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος 

Φιλολόγων Μ.Ε. Ν. Δράμας 

 

Τα «ΘΕΜΑΤΑ» και με το 2ο τεύχος συνεχίζουν και φέτος την προσπάθεια που είχαν 

αρχίσει από το προηγούμενο σχολικό έτος, 1984-85. Οι βασικότεροι στόχοι αυτής της 

προσπάθειας ήταν να βοηθήσουν τους φιλολόγους των γυμνασίων και λυκείων του νομού 

Δράμας – γι’ αυτό και η περιορισμένη σε έκταση κυκλοφορία τους – σε ζητήματα 

διδακτικής θεωρίας και πράξης, και ακόμη να ενθαρρύνουν τους καθηγητές της σχολικής 

έδρας για συστηματικότερες και δημιουργικότερες πραγματοποιήσεις, ώστε αυτές να 

φτάνουν ως το επίπεδο της ανακοίνωσης, για χάρη και των ίδιων με την αυτεπιβεβαίωση 

μιας «δημοσίευσης», αλλά προπάντων για χάρη των άλλων συναδέλφων τους, ώστε να 

γίνεται πράξη η συλλογικότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο πρώτος στόχος έγινε φανερός από την πρόθυμη αποδοχή του 1ου τεύχους και από 

τη συχνή και σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στη σχολική τάξη χρησιμοποίηση των εργασιών 

που περιλαμβάνει. Αλλά και ο δεύτερος, που είναι και έμμεσος και δυσκολότερος, δεν 

υπολείπεται, αν κρίνει κανείς από την προθυμία αρκετών συναδέλφων να ασχοληθούν με 

κάποιο θέμα και από την ύπαρξη και άλλων ολοκληρωμένων εργασιών που βρίσκονται 

στα χέρια των αρμοδίων για την έκδοση, και περιμένουν τη σειρά τους για το επόμενο 

τεύχος. 

Οι πρώτες τέσσερις εργασίες που δημοσιεύονται σ’ αυτό το τεύχος ανακοινώθηκαν 

από τους εισηγητές τους στο Σεμινάριο – Συνάντηση των Φιλολόγων του Ν. Δράμας στις 5 

και 6 Σεπτεμβρίου 1985 μαζί με τα πορίσματα της Συνάντησης, όπως είχαν διαμορφωθεί 

από τη διεξοδική συζήτηση με τους εισηγητές και τους ακροατές κατά ομάδες τις δυο μέρες 

που κράτησε το σεμινάριο. Οι υπόλοιπες δυο εργασίες διατηρούν, νομίζουμε, την άμεση 

επικαιρότητα και χρησιμότητα τους. 

Οι γνωστές τεχνικές δυσκολίες της προετοιμασίας ενός τεύχους μέσα από όλα τα 

στάδια ως την τελική παρουσίαση του, ύστερα από την πολυγραφημένη μορφή του πρώτου 

τεύχους, δοκιμάζονται σε μιαν άλλη μορφή, τη φωτοτυπία των σελίδων, που ίσως μπορεί 

να θεωρηθεί βελτίωση της προηγούμενης εμφάνισης του. 

 

Δράμα, Αύγουστος 1986 

 

 

*δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 2/1986, φωτοτυπημένη 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. 


