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Τα «ΘΕΜΑΤΑ» με το τρίτο τεύχος τους καθιερώνουν πια, μπορεί να πει κανείς, ένα
θεσμό: την έκδοση ενός τοπικού φιλολογικού, κυρίως, περιοδικού από και για τους
καθηγητές της περιοχής με πολυγραφημένη, φωτοτυπημένη ή αργότερα, ίσως, κανονικά
τυπωμένη μορφή. Όσο και αν η διαφορετική μορφή της έκδοσης οδηγεί και σε διαφορετικό
αισθητικό αποτέλεσμα, ωστόσο είναι σαφές πως σε ό,τι αφορά την ουσιαστική πλευρά της,
διαφορά δεν υπάρχει, αφού οι σκοποί, οι στόχοι αλλά και οι δυσκολίες με οποιαδήποτε
μορφή παραμένουν πάντοτε οι ίδιοι.
Στις επιδιώξεις του περιοδικού, ειδικότερα, παραμένει πάντοτε το να μην είναι
λογοτεχνικό ή θεωρητικό, έστω οποιουδήποτε επιπέδου, ούτε πληροφοριακό – ενημερωτικό
με «στόχους π.χ. την καταγραφή της επικαιρότητας από τις δραστηριότητες των
φιλολόγων στο νομό της Δράμας. Στόχοι με ευρύτερες και περισσότερες φιλοδοξίες,
καθόλα αξιόλογοι, έστω και αν δε θα αποδεικνύονταν ανεδαφικοί, θα μπορούσαν να
αποπροσανατολίσουν από το κύριο έργο όλων μας.
Βασικός στόχος της έκδοσης είναι, όπως δηλώθηκε και από το πρώτο τεύχος, να
βοηθήσει τον καθηγητή σε ζητήματα κυρίως πρακτικότερα της δουλειάς του, όχι όμως με
εμπειρικούς τρόπους – έστω και αν η δουλειά του αυτή αποτελεί μια «πράξη», και όχι μόνο
μια «θεωρία», και μάλιστα με χαρακτήρα «επείγοντος», χωρίς την ευχέρεια αναβολών.
Επίσης η έκδοση αποβλέπει και στο να παρακινήσει τον καθηγητή να ασχοληθεί
συστηματικότερα και πληρέστερα – ως τη φάση που απαιτεί μια δημοσίευση – με θέματα
διδακτικής θεωρίας ή πράξης, καθώς και παιδαγωγικής ή φιλολογικής μελέτης και
έρευνας.
Η ενεργητική λοιπόν συνεργασία όλων των συναδέλφων δεν είναι απλώς
επιθυμητή και επιδιωκτέα, αλλά κυρίως είναι αυτή που δείχνει λιγότερο ανεδαφική τη
φιλοδοξία της έκδοσης ενός φιλολογικού τοπικού περιοδικού – και που δε στοιχίζει και
ελάχιστο κόπο.
Όσο και αν το ενδιαφέρον και η προθυμία για προσεκτικές και εμπεριστατωμένες
συνεργασίες δεν παύουν να αυξάνονται, απόδειξη τα κείμενα που έχει στη διάθεση του το
περιοδικό για προσεχείς δημοσιεύσεις, ωστόσο υπάρχουν πάντοτε στις τοπικές, δυνάμεις
περιθώρια διεύρυνσης αυτής της δραστηριότητας. Και αυτό θα μπορούσε τελικά να
σημαίνει τη δικαίωση για τη διατήρηση αυτής της εκδοτικής προσπάθειας.

* δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα τ. 3/1987-88, έκδοση για τους φιλολόγους Γυμνασίων
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Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας.
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