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ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Θέματα και απόψεις

Ήσασταν μέλος της Ομάδας Σύνταξης του Δελτίου για αρκε-
τά χρόνια. Ποια η εμπειρία σας από αυτή τη δραστηριότητα; 

Το Δελτίο άρχισε να εκδίδεται τον Μάρτιο του 1989, με  
πρόταση, αν δεν κάνω λάθος, του αείμνηστου κορυφαίου φι-
λολόγου και στενού συνεργάτη του Σχολείου μας Σοφοκλή 
Μαρκιανού. Είχε κανονική περιοδικότητα δύο τευχών τον 
χρόνο, ενίοτε και τριών. Επομένως, αριθμεί αισίως 25 χρόνια 
αδιάλειπτης παρουσίας, όχι μόνο στον χώρο του Σχολείου 
μας αλλά και στα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας. Προσω-
πικά συμμετείχα στην Ομάδα Σύνταξης του περιοδικού από 
το 14ο μέχρι και το 30ο τεύχος του, αναλαμβάνοντας παράλ-
ληλα και την Επιμέλειά του για αρκετά τεύχη. 

Η εμπειρία από τη συμμετοχή μου στην έκδοση του Δελτίου 
ήταν συναρπαστική. Κατετίθεντο ιδέες από όλα τα μέλη της 
Συντακτικής Ομάδας, γινόταν διάλογος και αποφασιζόταν 
κάθε φορά ποια θέματα θα προκριθούν και ποια κείμενα θα 
δημοσιευτούν. Οι διαφωνίες κάποιες φορές ήταν έντονες, 
αλλά ακριβώς αυτή η διαφορετική οπτική των μελών βοηθού-
σε στην πρόοδο του εγχειρήματος και δεν άφηνε τα πράγματα 
να βαλτώνουν. Από την άλλη, η Επιμέλεια ήταν μια διαδικασία 
ιδιαίτερα επίμοχθη, η οποία ωστόσο μου πρόσφερε πολλές 
χαρές, καθότι έπρεπε να ανιχνεύσω ποικίλους τρόπους και να 
επιλέξω τον καλύτερο για την ευπρεπέστερη παρουσία του κά- 
θε τεύχους, που είχε τις δικές του ιδιαιτερότητες. 

Οφείλω, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω τον Γε-
νικό Διευθυντή της Σχολής, τον κύριο Α.Ι.Παναγιωτόπουλο, 
για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου. Προτεί-
νοντάς με στην Ομάδα Σύνταξης και αναθέτοντάς μου την 
Επιμέλεια του Δελτίου, μου έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύ-
ψω δικές μου πλευρές και δυνατότητες και να συνεισφέρω 
στην έκδοση και εξέλιξη του περιοδικού.

Σε ποιο κοινό απευθυνόταν το Δελτίο στα πρώτα χρόνια κυ-
κλοφορίας του, με τι στόχο και πώς αυτό επηρέαζε το περιεχό-
μενό του; Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι πέτυχε το εγχείρημα;

Ο τίτλος του περιοδικού μας, από το 1ο μέχρι και το 30ο τεύ- 
χος, συμπληρωνόταν από τον υπότιτλο: Ενημέρωσης και Επι-
κοινωνίας Σχολείου και Γονέων. Ακριβώς αυτός ο υπότιτλος 
δείχνει το κοινό στο οποίο απευθυνόταν. Επιδίωξη του Δελ-
τίου, αρχικά τουλάχιστον, ήταν να ενημερώνει τους γονείς σε 
θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία του Σχολείου μας, ώστε 

να καθίσταται αποτελεσματικότερη η συνεργασία. Ειρήσθω εν 
παρόδω, και εκείνα τα χρόνια, όπως και σήμερα άλλωστε, το 
πνευματικό status των γονέων του Σχολείου μας ήταν πολύ 
υψηλό. Οι γονείς προέρχονται ως επί το πλείστον από τον 
χώρο των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, της επι-
χειρηματικότητας, είναι με άλλα λόγια σκεπτόμενοι άνθρωποι 
και με πολλά ενδιαφέροντα. Αυτή η πραγματικότητα μάς έκανε 
να δημιουργήσουμε σιγά σιγά ένα περιοδικό, που ενώ είχε 
ως βάση το Σχολείο και την εκπαίδευση, επεκτεινόταν και σε 
πολλούς άλλους τομείς, τη φιλοσοφία, τον πολιτισμό, τις επι-
στήμες κ.λπ. Με άλλα λόγια ήταν ένα περιοδικό με ποικίλα 
θέματα, χωρίς να απομακρύνεται βεβαίως από τον αρχικό εκ-
παιδευτικό στόχο του, όπου ο κάθε αναγνώστης μπορούσε 
να βρει τη θεματολογία που τον ενδιέφερε και ως εκ τούτου 
να απολαύσει την ανάγνωση. Ο στόχος μας, επομένως, ήταν 
και γνωστικός και ψυχαγωγικός. Γι’ αυτό και η έκδοση του 
κάθε τεύχους του Δελτίου ήταν ένα σημαντικό γεγονός κάθε 
φορά που κυκλοφορούσε. Υπ’ αυτή την οπτική θεωρώ ότι το 
εγχείρημα ήταν επιτυχημένο, διότι και υψηλή ποιότητα υπήρ-
χε στις δημοσιεύσεις και αύξηση, λόγω της ευρύτητας των 
θεμάτων, του αναγνωστικού κοινού μας, το οποίο ξεπερνούσε 
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πλέον τον στενό χώρο του Σχολείου και των γονέων. Θυμάμαι 
πως όλοι, εμπλεκόμενοι στην έκδοση και αναγνώστες, αναμέ-
ναμε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία το κάθε τεύχος.

Υπάρχουν τεύχη που ξεχωρίζετε; Για ποιο λόγο;

Το κάθε τεύχος είχε τη δική του ιστορία και τη δική του 
προσωπικότητα και είναι, ως εκ τούτου, δύσκολο να ξεχωρίσει 
κανείς κάποιο. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω το 17ο 
τεύχος, που ήταν ολόκληρο αφιερωμένο στον επιφανή μαθη-
τή του Σχολείου μας Κώστα Αξελό, έναν από τους σημαντι-
κότερους φιλοσόφους του 20ου αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Όχι μόνο για την πληρότητα του αφιερώματος, αλλά και γιατί 
είχα την τύχη να γνωρίσω τον άνδρα. Παρά το μέγεθος της 
φιλοσοφικής και πνευματικής του υπόστασης ο Αξελός ήταν 
ένας απλός και προσηνής άνθρωπος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 
συνάντηση μαζί του, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Δελτί-
ου μας. Σ’ εκείνη τη συνάντηση, στο κέντρο της Αθήνας, στην 
οποία συμμετείχαμε ο κ. Α.Ι.Παναγιωτόπουλος, η επιμελήτρια 
του αφιερώματος Στέλλα Μανέ, η σύντροφος του Αξελού, ευ-
ρωβουλευτής τότε, Κατερίνα Δασκαλάκη και εγώ, θυμάμαι τον 
Αξελό να μας μιλά με δωρικό ταμπεραμέντο για θέματα που 
είχαν σχέση με το Σχολείο μας την περίοδο που ήταν μαθητής 
του, για τον τρόπο που έφυγε από την Ελλάδα, για τη ζωή του 
στη Γαλλία, για τη σχέση του με τον Πουλαντζά κ.λπ.

Πιστεύετε ότι ένα περιοδικό σαν αυτό μπορεί να προσφέ-
ρει σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα;

Βεβαίως και μπορεί. Η επιλογή των θεμάτων του, η σο-
βαρότητα με την οποία τα αντιμετωπίζει, η συνεργασία με ει-
δικούς και έγκυρους επιστήμονες και μελετητές του χώρου, 
αλλά και η υποδοχή που συναντά κάθε φορά από τους ενδι-
αφερομένους, είναι αποδείξεις ότι το Δελτίο μας προσφέρει 
πράγματι σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η 
εκπαίδευση άλλωστε είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια 
αδιάκοπη διαδικασία, την οποία πρέπει κανείς να παρακο-
λουθεί συνεχώς, να δοκιμάζει πράγματα, να εφαρμόζει θε-
ωρίες, ιδέες και απόψεις, ελέγχοντας τα αποτελέσματα. Και 
το Δελτίο μας θεωρώ ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σας ικανοποιεί η εξέλιξη του περιοδικού στα τελευταία 
χρόνια έκδοσής του; 

Από το τεύχος 31 και εξής το περιοδικό μας μετονομάστηκε 
σε Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας. 
Άλλαξε έτσι σταδιακά και η θεματολογία του. Έγινε περισσότε-
ρο εκπαιδευτικό περιοδικό, με θέματα γύρω από την εκπαίδευ-
ση κυρίως. Μια τέτοια εξέλιξη ήταν και είναι καταρχήν σωστή, 

αφού μιλάμε για περιοδικό που εκδίδεται από εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Ωστόσο, αν μου επιτρέπεται, θα ήθελα να υπάρξει μια 
μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα εκπαιδευτικά θέματα και 
στα θέματα πολιτισμού. Το Σχολείο δεν είναι μόνον εκπαίδευση, 
είναι έκφραση, δημιουργία και πολλά άλλα πράγματα που πα-
ραπέμπουν ευθέως στον πολιτισμό. Επομένως, θα μπορούσαν 
να υπάρχουν και θέματα με λιγότερο ακαδημαϊκή προσέγγιση.

Ποια νέα στήλη θα θέλατε να δείτε στα μελλοντικά τεύχη 
του Δελτίου;

Εφόσον το Δελτίο έχει πια γίνει Δελτίο Εκπαιδευτικού 
Προβληματισμού, και αν υποθέσουμε ότι θα παραμείνει σε 
αυτόν τον προσανατολισμό, θα ήθελα μια στήλη κριτικής πα- 
ρέμβασης, ευθέως και ευθαρσώς, στα κακώς κείμενα της εκ-
παίδευσης. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν και συνεχίζει 
να είναι κακοποιημένη, δεν υπάρχει σωστός σχεδιασμός και 
προγραμματισμός, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται και οι 
προσπάθειες που γίνονται από το ιδιωτικό σχολείο, λόγω 
του ασφυκτικού εναγκαλισμού από τον κρατισμό. Παράλλη-
λα, και αυτό είναι το σημαντικότερο, η στήλη αυτή θα έπρεπε 
να κάνει νέες προτάσεις με σκοπό την ανάπτυξη ενός υγιούς 
και απροκατάληπτου διαλόγου, ώστε να προκύψουν ριζικές 
και ρηξικέλευθες λύσεις, με άλλα λόγια κάτι εντελώς νέο.

Η ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου απευθύνεται σε με-
γαλύτερο αριθμό αναγνωστών. Θεωρείτε ότι πρέπει να 
υπάρξουν αλλαγές στη θεματολογία του γι’ αυτό το λόγο;

Η ηλεκτρονική μορφή του Δελτίου έχει καταστεί αναγκαία 
πλέον, παρότι με στενοχωρεί που δεν θα κρατώ στα χέρια 
μου το έντυπο Δελτίο. Καθώς έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το 
βιβλίο, δεν είναι εύκολο να αποδεχτώ την αποστασιοποιημέ-
νη ηλεκτρονική πραγματικότητα.

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά στην υπόθεση. Η ηλεκτρο-
νική μορφή του Δελτίου απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθ-
μό αναγνωστών. Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερη 
ύλη, αφού δεν υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί. 

Το Δελτίο έχει ξεπεράσει τα 50 τεύχη και έχω την αίσθηση 
ότι οδεύει προς το τέλος της Β΄ φάσης του. Η ηλεκτρονική μορ- 
φή του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή για τον 
επαναπροσδιορισμό των στόχων και των θεμάτων του. Ένα έντυ- 
πο για να μπορέσει να μακροημερεύσει πρέπει στην πορεία της 
διαδρομής του να βρίσκει τρόπους να ανανεώνεται, υπό τον 
όρο βέβαια ότι θα παραμένει αδιαπραγμάτευτη η ποιότητά του. 
Είμαι βέβαιος ότι η παρούσα Συντακτική ομάδα, μόλις αντιλη-
φθεί το πλήρωμα του χρόνου, θα προχωρήσει με ευφάνταστες 
ιδέες και σοβαρές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
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