
 

 
 
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 3ο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
 

Η «Κιβωτός» των καθηγητών 
 
 

*  Επιστημονικές μελέτες και  επίκαιρα άρθρα για τη Τέχνη, τον 
Πολιτισμό, το Περιβάλλον, τα νέα βιβλία του Γυμνασίου 

 
 
 
Με άρθρα και επιστημονικά μελετήματα για τη Τέχνη, τον Πολιτισμό, το 

Περιβάλλον και τα νέα βιβλία του Γυμνασίου, κυκλοφόρησε το νέο  (3ο)    τεύχος 
του  περιοδικού  «Εκπαιδευτική  Κιβωτός»,  το  οποίο  εκδίδεται  από  το  Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας, με υπεύθυνο έκδοσης τον   διευθυντή Β/βάθμιας εκπαίδευσης 
Ιωαν. Καραμήτρο, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής τον διευθυντή του Μουσικού 
Σχολείου  Σωτ.  Αναγνωστόπουλο  και  τον  καθηγητή  του  Γυμνασίου  ‐  Λυκείου 
Αρμενίου Χάρη Ανδρεόπουλο και ευγενή χορηγό την εφημερίδα «Ελευθερία».   
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Η  «Εκπαιδευτική  Κιβωτός»  ‐  το  εξαμηνιαίο  επιστημονικό  περιοδικό  της 
Δ/νσης  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  ν.  Λάρισας  ‐  με  το  3ο  τεύχος  της,   
εισέρχεται  αισίως  στο  δεύτερο  έτος  της  κυκλοφορίας  της,  συνεχίζοντας  την 
έκδοσή της με ενθουσιασμό, φιλοδοξώντας να γίνει το αγαπημένο περιοδικό των 
καθηγητών.  

 
Στο  προλογικό  τους  σημείωμα  τα  μέλη  της  Συντακτικής  Επιτροπής 

σημειώνουν:  «Η  εκδοτική  επιτυχία  δεν  μας  απομάκρυνε  καθόλου  από  τους 
στόχους που θέσαμε όταν σχεδιάσαμε το ύφος και τη δομή του περιοδικού. Να 
είναι  δηλαδή  η  «Εκπαιδευτική  Κιβωτός»  ένα  περιοδικό  γενικής  ύλης,  που 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας. Τα δε άρθρα του να έχουν ως 
κύρια  χαρακτηριστικά  το  επιστημονικό  ενδιαφέρον,  τη  σαφήνεια,  τη  συντομία, 
την  επικαιρότητα.  Μεγάλο  μέρος  της  προσπάθειάς  μας  αφιερώθηκε  και  στο 
πάντρεμα  της  αγαθής  πρόθεσης  του  συγγραφέα  με  τις  προσδοκίες  του 
αναγνώστη. Το περιοδικό ακολουθώντας τη πορεία του εμπνευστή του  εκδίδεται 
πλέον από τον νέο του φορέα, αυτόν του Μουσικού Σχολείου και πλαισιώνεται 
από  νέους  ανθρώπους  με  όρεξη  και  μεράκι  για  προσφορά  στον  πολιτισμό.  
Παραμένοντας  πιστοί  στις  παραπάνω  αρχές  παραδίδουμε  το  3ο  τεύχος  του 
περιοδικού,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  ενδιαφέροντα,  όπως  θέλουμε  να 
πιστεύουμε,  μελετήματα  φιλολογικού,  ιστορικού,  θεολογικού,  κοινωνιολογικού 
και  περιβαλλοντικού  περιεχομένου,  γραμμένα  με  μεράκι  από  συναδέλφους 
καθηγητές Β/βάθμιας αλλά και πανεπιστημιακούς καθηγητές που μας κάνουν 
τη τιμή να συνεργάζονται με το περιοδικό”.   

 
*  Σ’  αυτό  το  τεύχος  γράφουν  για  τη  «Κιβωτό»  ο  (καταγόμενος  από  το 

Δομένικο  Ελασσόνας)  καθηγητής  του  τμήματος  Δασολογίας  του  Α.Π.Θ.  
Θεοχάρης Ζάγκας για το σημαντικό και λίαν επίκαιρο θέμα της συμβολής των 
δασών  και  του  αστικού  πρασίνου  στην  αντιμετώπιση  του  φαινομένου  του 
θερμοκηπίου,  ενώ  ο  (Λαρισαίος)  επίκουρος  καθηγητής  του  τμήματος  Ιστορίας 
του Ιονίου πανεπιστημίου Αθαν. Ευσταθίου  με το άρθρο του – το οποίο αποτελεί 
προδημοσίευση  μέρους  νέου  βιβλίου  του  που  κυκλοφορήσει  σύντομα  από  τις 
εκδόσεις  «Ζήτρος»  ‐  μας  γνωρίζει  έναν  εν  πολλοίς  άγνωστο  ομογενή  ιστορικό 
που έζησε τον 1ο π.Χ αιώνα, τον Διόδωρο Σικελιώτη.   

 
Περιλαμβάνονται,  επίσης,    σ’  αυτό  το  τεύχος:  ένα  εξαιρετικό  αφιέρωμα 

στη ζωή και το έργο του ποιητή Αγγελου Σικελιανού γραμμένο από τον σχολικό 
σύμβουλο  μαθηματικών  Θαν.  Τριανταφύλλου,  ένα,  επίσης,  αφιέρωμα  για  τον 
γνωστό Αμερικανό συγγραφέα και ποιητή Wendell Berry  από  τον θεολόγο  και 
υπ. διδάκτορα του ΑΠΘ  Παναγιώτη Θωμά, ο οποίος επιχειρεί να παρουσιάσει το 
τρόπο με τον οποίο συνδέεται η έννοια του Τόπου με την έννοια της Τέχνης στα 
έργα του W. Berry.  Ακόμη δημοσιεύονται: η εμπειρία του Βασ. Στεγιούλη για το 
Πάσχα  στο  Αγιον  Ορος,    μια  ιστορικοφιλολογική  ανάλυση  των    ύμνων  του 
Ρωμανού του Μελωδού από τον Κώστα Πάνο,  μια εμπεριστατωμένη μελέτη για 
τη  διδακτική  μεθοδολογία  και  την  αξιοποίηση  των  πηγών  στο  μάθημα  της 
Ιστορίας από τον Χρήστο Ντάμπλια,   δύο εξαιρετικά άρθρα για τη θρησκευτική 
ετερότητα στα σχολεία μας (Κων. Ζορμπάς) και τη στάση σεβασμού και αγάπης 
που τρέφει η Εκκλησία μας για τους μετανάστες (π. Αχίλλιος Τσούτσουρας),  μια 
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εξαιρετική έρευνα από τον Αλέξη Γαλανούλη για τη χρήση των ελληνικών στην 
αγγλική  γλώσσα,  μελέτες  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του  ζωγράφου  Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου  (“El   Greco”),    των ποιητών Καρόλου Μπωντλαίρ, Τόμας Ελιοτ 
και πολλά άλλα  ενδιαφέροντα  επιστημονικά άρθρα.  Τέλος,  στο «Βιβλιοστάσιο» 
παρουσιάζεται  σειρά  επιλεγμένων  νέων  εκδόσεων  που  απευθύνονται  στον 
εκπαιδευτικό κόσμο.  Το παρόν τεύχος κοσμείται με ζωγραφιές της καθηγήτριας 
καλλιτεχνικών  κ.  Λ.  Κρανιώτου,  ενώ  την  φιλολογική  επιμέλεια  είχε  η 
καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου κ. Α.  Φούντα.  

 
Χορηγός η «Ε» 

 
         Οπως  και  το  2ο  τεύχος,  έτσι  και  το παρόν,  αποτελεί    ευγενή    χορηγία  της 
εφημερίδας  «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,  προς  την  εκδότρια  –  διευθύντρια  της  οποίας  ο 
υπεύθυνος έκδοσης και τα μέλη της Σ.Ε. της «Κιβωτού» γράφουν:  «Εκφράζουμε 
προς την  κ. Δανάη Δημητρακοπούλου τις θερμές μας ευχαριστίες. Οχι τόσο για το 
γεγονός  της  οικονομικής  και  τεχνικής  στήριξης  της  έκδοσης  του περιοδικού μας, 
όσο  για  την  ζεστασιά  με  την  οποία  στέκεται  αρωγός  –  και,  ουσιαστικά, 
συνοδοιπόρος  –  στη  προσπάθεια    να  υπηρετήσουμε  και  ν’  αναδείξουμε  αξίες,  τις 
αξίες  της Παιδείας και του Πολιτισμού».  

 
* Το περιοδικό διανέμεται στους καθηγητές μέσω των σχολείων. Οι λοιποί 

ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  το  προμηθεύονται  (δωρεάν)  από  το  Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας (οδ. Τάσου Λειβαδίτη, 20, τηλ. 2410 – 627121,  e‐mail: mail@gym‐
mous‐laris.lar.sch.gr).  
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