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Προλογικά*  

 

Α.Β. ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ 

 

Τα ΘΕΜΑΤΑ ως τώρα παρουσίασαν στις σελίδες τους εργασίες θεωρίας ή πράξης 

κυρίως με φιλολογικό ή ιστορικό περιεχόμενο. Έτσι πιστεύουν ότι υπηρετούν έναν από 

τους βασικούς στόχους που έχουν επιλέξει: να βοηθήσουν το φιλόλογο της έδρας 

αμεσότερα με συγκεκριμένες και πρακτικές προτάσεις, όχι βέβαια εμπειρικές ούτε 

αθεμελίωτες και ανίσχυρες θεωρητικά. Με το τεύχος όμως αυτό θα λέγαμε ότι επιχειρείται 

ένα άνοιγμα, αφού σ’ αυτό παρουσιάζονται αποκλειστικά οι εισηγήσεις που ακούστηκαν 

και συζητήθηκαν στο πρώτο Σεμινάριο Παιδαγωγικών Θεμάτων που οργανώθηκε από το 

Γραφείο του σχολικού συμβούλου φιλολόγων στις 13 και 14 Μαΐου 1988 στη Δράμα. Αυτό 

γίνεται κυρίως για δυο λόγους: 1. Να επικοινωνήσουν με το περιοδικό όχι μόνο οι 

φιλόλογοι αλλά και οι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, αφού τα θέματα των εισηγήσεων 

μάς αφορούν και μας απασχολούν όλους. 2. Να υπάρχουν καταγραμμένα τα κείμενα 

αυτών των εισηγήσεων, χάρη στο παιδαγωγικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, ώστε να 

είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων, Αυτό κρίθηκε χρήσιμο, αφού άλλωστε η 

συμμετοχή στο σεμινάριο, από άποψη πλήθους, δεν ήταν αυτή που μπορούσε να είναι. Το 

τελευταίο αναφέρεται ως διαπίστωση για μελέτη και λιγότερο ως πικρία όσων εργάστηκαν 

για το σεμινάριο εκείνο. Συχνότατα, ωστόσο, ακούγεται από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς σε εκρήξεις αυτογνωσίας ότι σπάνια έχουν συμπληρωμένες τις γνώσεις 

και τους προβληματισμούς τους σε παιδαγωγικά θέματα... Η βασικότερη όμως καινοτομία 

του τεύχους αυτού —έστω εξωτερική και στην οποία οφείλεται η καθυστέρηση της 

ετοιμασίας του— είναι η τυπογραφική του εμφάνιση, που έγινε δυνατή χάρη στην 

πρόθυμη και ανιδιοτελή συνεργασία του Ν. Σιμόπουλου, εκδότη της εφημερίδας «Χρονικά 

της Δράμας», στον οποίο οι υπεύθυνοι των ΘΕΜΑΤΩΝ εκφράζουν και από τη θέση αυτή 

τις θερμές τους ευχαριστίες. Τα ΘΕΜΑΤΑ, το τοπικό φιλολογικό περιοδικό της Δράμας 

ακολουθεί μια φυσική πορεία, που εξαρτάται και ως προς τη συνέχεια και ως προς τον 

τρόπο της από όλους τους φιλολόγους της Δράμας. 

 

 

* δημοσίευση στο περιοδικό Θέματα διδακτικής θεωρίας και πράξης, τ. 4, (για τους 

φιλολόγους Γυμνασίων και Λυκείων του νομού Δράμας), Καλοκαίρι 1989, Γραφείο 

Σχολικού Συμβούλου Φιλολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας 

 

 


