ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παγανός,
λαμπρός φιλόλογος και αγαπημένος δάσκαλος
Με αισθήματα βαθιάς οδύνης πληροφορηθήκαμε ότι σήμερα, 16
Φεβρουαρίου 2021, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Παγανός. Ο Γιώργος Παγανός,
(Βόλος 1932) φιλόλογος και κριτικός της λογοτεχνίας, ιδρυτικό μέλος της
Εταιρείας Συγγραφέων και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΦ, από το πρώτο Δ.Σ. της
Ένωσης (1982) έως το 1986, εργάστηκε ως καθηγητής και Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση τιμώντας από όλες τις θέσεις τον
ρόλο του δασκάλου που λόγω και έργω, με έμμεσο και άμεσο τρόπο, φωτίζει με
τις γνώσεις του και εμψυχώνει με το παράδειγμά του.
Στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης έχει εγγραφεί η προσφορά του
στην εγκαθίδρυση και
ανανέωση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής
Λογοτεχνίας με τη συμμετοχή του στη συγγραφική ομάδα των Νίκου
Γρηγοριάδη, Κώστα Μπαλάσκα, Χριστόφορου Μηλιώνη, Τάκη Καρβέλη και
Γιάννη Παπακώστα, η οποία συνέταξε τα κλασικά πλέον Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, χαρίζοντας σε μαθητές και
φιλολόγους τα λαμπρά αυτά ανθολόγια, απόσταγμα της ποιότητας
νεοελληνικού λόγου και μορφωτικό αγαθό ανεκτίμητης αξίας.
Στο αυτόνομο συγγραφικό του έργο ο Γιώργος Παγανός, με αυστηρή πάντα
προσήλωση στην επιστημονική τεκμηρίωση αλλά και με μόνιμη έννοια να
συμβάλει στη σύνδεση της λογοτεχνικής θεωρίας με τη διδακτική πράξη,
εξέδωσε μελέτες οι οποίες λειτούργησαν ως επιμορφωτικά εργαλεία πολύτιμα
για τους νέους φιλολόγους, που κατά κανόνα σήκωναν και σηκώνουν
αβοήθητοι το βάρος της αναμέτρησης με τα μεγάλα κείμενα της νεοελληνικής
μας παράδοσης. Χαρακτηριστικά είναι τα βιβλία του Νεοελληνική Πεζογραφία,
Θεωρία και Πράξη, (Α' τόμ. 1983), Νεοελληνική Πεζογραφία, Θεωρία και Πράξη,
(Β' τόμ. 1993), Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο Κωστής Παλαμάς (σε
συνεργασία με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Λαμπράκη, 1994) κ.ά.
Η συμβολή του Γιώργου Παγανού στη μελέτη και έρευνα της νέας ελληνικής
πεζογραφίας και ποίησης δεν περιορίστηκε σε δοκιμιακά κείμενα που
σχολιάζουν και ερμηνεύουν τους κλασικούς νεοέλληνες συγγραφείς αλλά και σε
κριτικά δοκίμια, που συνεισφέρουν στην ανάδειξη του έργου συγχρόνων
δημιουργών. Τιμώντας το έργο του λαμπρού φιλολόγου και δασκάλου η ΠΕΦ,
έχει εκδώσει το 2019 προς τιμήν του αφιερωματικό τόμο, ως ελάχιστη
αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς του στην παιδεία του τόπου μας και
στα νεοελληνικά γράμματα.
Στους οικείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
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