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ΚΑΛΕΣΜΑ 

 Αγαπητό μας Μέλος  

Ως Πρόεδρος της πρώτης τριετίας της Κιβωτού μας, νιώθω αδήριτη την ανάγκη να επικοινωνήσω 

προσωπικά μαζί σου, αφενός να σε ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη σου προς το απερχόμενο Δ/Σ και το 

πρόσωπό μου και αφετέρου, εν είδει απολογισμού, να εκθέσω επιγραμματικά τα παρακάτω: 

Κατά τον ελάχιστο αυτό χρόνο λειτουργίας της Κιβωτού μας καταβλήθηκε προσπάθεια κάλυψης 

των βασικών λειτουργικών αναγκών και επιδιώχθηκε η ανάπτυξή της στο πολύπλοκο κοινωνικό περιβάλ-

λον. Αντιμετωπίσθηκαν δυσχέρειες αλλά υπήρξαν και σαφείς επιδόσεις: 

Δυσχέρειες 

• Η βασική ανάγκη στέγασης βαίνει στην κάλυψή της. Ευελπιστούμε, να ολοκληρωθούν οι απαραί-

τητες εργασίες, με την ευγενή χορηγία Μέλους μας, έγκαιρα και το νέο Δ/Σ να συνεδριάσει για 

πρώτη φορά στα Γραφεία της Ασκληπιού 124. 

• Η γενική ακηδία που επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία μας για ο,τιδήποτε δεν έχει άμεσο οικονο-

μικό και ατομικό όφελος παραβλέποντας ουσιαστικά τις αξίες και τα πνευματικά αγαθά μάς προ-

καλεί έντονο προβληματισμό. 

Επιδόσεις 

• Διαπιστώνονται καθημερινά σοβαρές ενδείξεις αναγνώρισης του πνευματικού έργου της Κιβωτού. 

• Έχει αναπτυχθεί εξαιρετική συνεργασία με το ΓΕΣ, όπως και με ομόλογους Φορείς: Κοινότητα 

Διαλόγου «Σύνθεσις», ΙΕΚ, Σύλλογο των Αθηναίων, Διαδικτυακό κανάλι Ngradio……  

• Δεκάδες Μέλη μας, ατομικά, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις με ομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις, πα-

ρουσιάσεις βιβλίων κλπ. μεταφέροντας το γενικό πνεύμα της Κιβωτού 

• Έλαβαν χώρα τρεις συζητήσεις σε μορφή «δημιουργικού διαλόγου» και διατυπώθηκαν αντίστοιχες 

αποφάνσεις για τα θέματα: «Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδας» «Πατρίδα, Εθνική Άμυνα και 

Θητεία» και «Ελληνισμός Χριστιανισμός και Σύγχρονος Κόσμος». 

•  Το Παράρτημα Κιβωτού Κεντρικής Μακεδονίας επιτελεί σπουδαίο πολιτισμικό έργο. 

• Ο Ιστότοπος της Κιβωτού, παρουσίασε λίαν ικανοποιητική βελτίωση τόσο από πλευράς επισκε-

ψιμότητας (περίπου 10 000), όσο και από πλευράς ποιότητας και αριθμού αναρτήσεων. 

  

Σε λίγες μέρες καλούμαστε όλοι μας να αποδείξουμε την προσωπική μας αγάπη για την ΚΙΒΩΤΟ 

ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε.Δ. που δομήσαμε ΟΛΑ τα Μέλη της μαζί . 

Οι αρχαιρεσίες της 6 Μαρ ε.ε., συνιστούν το κατώφλι της νέας τριετίας , που είναι καθοριστικής 

σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΙΒΩΤΟΥ μας και την εξακτίνωση των ιδεών και ορα-

μάτων της. Διαπιστώνεται καθημερινά ότι όλες οι κακοδαιμονίες της Πατρίδας μας ανάγονται στο 

τεράστιο έλλειμμα της Ολιστικής Παιδείας.  

 Η ψήφος μας κρίνεται επιβεβλημένη , όχι μόνον για να συγκροτηθεί το νέο Δ/Σ, αλλά κυρίως διότι 

συνιστά ένδειξη συναίνεσης και εμπιστοσύνης σε όσους συμμετέχουν(εθελοντικά) με την υποψηφιό-

τητά τους για το Δ/Σ.  

Εν κατακλείδι, θα σε παρακαλούσα από καρδιάς για τη συμμετοχή σου είτε αυτοπροσώπως, είτε 

δια αντιπροσώπου, είτε ηλεκτρονικά, ώστε να τονωθεί το ηθικό φρόνημα τόσο εκείνων των Μελών 

που θα επανεκλεγούν , όσο και εκείνων που θα αντικαταστήσουν τα όσα μέλη τού μέχρι τώρα Δ/Σ , 

για λόγους απόλυτα προσωπικούς, δεν έθεσαν υποψηφιότητα. 

Δημήτρης Κ. Μπάκας  
    Αντιστράτηγος εα 


