
  

 

Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 2019 

 

ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ  

 

Την Τετάρτη 6.3.2019, πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέ-

λευση της «Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας ΕΔ» τόσον στην Αθήνα όσον 

και στην Θεσσαλονίκη για το Παράρτημα αυτής μετά αρχαιρεσιών για 

την εκλογή των μελών αφ’ ενός μεν των Διοικητικών Συμβουλίων αφ’ 

ετέρου δε της αντίστοιχης Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

Κατά την γενική συνέλευση στην Αθήνα ο Πρόεδρος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Κιβωτού αντιστράτηγος ε.α. Μπάκας Δημήτριος 

με ένα σύντομο αλλά μεστό περιεχομένου λόγο παρουσίασε τις ενέρ-

γειες, τις δραστηριότητες, τις πνευματικές εκδηλώσεις και γενικότερα την 

πορεία της κατά την παρελθούσα τριετία. Τόνισε ιδιαίτερα την πνευματι-

κή προσφορά της Κιβωτού στην Ολιστική Παιδεία και στον δημιουργικό 

διάλογο, που αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για μια εύρωστη και 

δημιουργική κοινωνία, ανθηρή οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και τις 

ευνοϊκές προϋποθέσεις για ανάπτυξη και ελπιδοφόρο μέλλον της Πατρί-

δας μας.  

Η ολιστική παιδεία, η οποία προτάσσει την γνώση του όλου για 

την κατανόηση του μερικού, αποτελεί την μοναδική οδό της εξόδου μας 

από την απογοήτευση, που έχει δημιουργήσει η ανέχεια, τα οικονομικά 

αδιέξοδα της χώρας, η σύγχυση και η αμηχανία των προσφυγικών κυμά-

των. Γενικά είναι ένα φυλάκιο ψυχικής αντίστασης που δέχεται ο ελληνι-

σμός προκειμένου να αλλοιωθεί η ιδιοπροσωπία και η πολιτιστική κλη-

ρονομιά του.  

Σήμερα, ό,τι ελληνικό αργοπεθαίνει, όπως η γλώσσα, η παράδοση, 

η ιστορική συνείδηση, η κοινωνική ευπρέπεια, τα ήθη, τα έθιμα, η αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια, η χαρά της άμιλλας και της αριστείας, η καταξίω-

ση της ποιότητας, η κοινωνία των σχέσεων, η αίσθηση της Πατρίδας και 



το φυτώριο της το σχολείο. Την ελπίδα ότι δεν χάθηκαν τα πάντα καλ-

λιεργεί με αμεσότητα και διαύγεια η Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας και 

μας καλεί να βαδίσουμε το μονοπάτι της εξόδου από τον λαβύρινθο των 

δύσκολων καιρών που ζούμε.  

Σε μια εποχή τρομακτικής ηθικής κρίσης και εντυπωσιακής αδια-

φορίας για τις ηθικές αξίες μας, τα πνευματικά αποθέματα, που διαθέ-

τουμε, με την συμβολή της ολιστικής παιδείας, μπορούν να στηρίξουν 

τους βασικούς πυλώνες του έθνους μας, ήτοι την παιδεία, την οικογένεια 

και την χριστιανική μας πίστη.  

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τις μικρές μεταβολές, μαζί με τα 

ειλικρινή συγχαρητήριά μου εύχομαι «Άριστη επιτυχία στα πολλαπλά, 

λεπτά και δύσκολα καθήκοντά του» να διατηρήσει την Κιβωτό ως πνευ-

ματικό φάρο και καθοδηγητή της πορείας, ημείς δε ας κρατήσουμε βαθιά 

μέσα μας και με αίσθημα ευθύνης τις βασικές δομές και πνευματικές μας 

ρίζες, ήτοι την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας και την 

ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας.  

Είναι αδήριτη ανάγκη να παραμείνει ως πνευματικός θεσμός, ο 

οποίος να προβάλλει τα πανανθρώπινα ιδανικά και να κηρύττει προς κά-

θε κατεύθυνση την σπουδαιότητα της ολιστικής παιδείας. Στην σημερινή 

εποχή η αγωνία μας για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας 

είναι μεγάλη, αφού καθημερινά ο άνθρωπος περιφρονείται και κάθε ευ-

γενής προοπτική απαξιώνεται.  

Η Κιβωτός οφείλει να εμφυσήσει ανάσα, προοπτική και ελπίδα και 

να μη στραφεί προς τα οπίσω και να μοιρολογήσει και πενθήσει γι’ αυτά, 

που χάθηκαν, αλλά να αντλήσει δύναμη και να προχωρήσει με μεγαλύτε-

ρη αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Ας υψώσει λευκή σημαία ελπίδας σε 

μια σημερινή θάλασσα αδιαφορίας και τρικυμιώδη.  

Είναι απαραίτητο, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ιεραρχήσει με 

όραμα, πίστη, θέληση, αισιοδοξία και αντίληψη της πραγματικότητας τις 

προτεραιότητες των δραστηριοτήτων του. Η Κιβωτός συγκροτεί κοινω-

νία σκεπτομένων ανθρώπων, οι οποίοι ενδιαφέρονται, αγωνιούν, μο-

χθούν, μάχονται και ενεργούν για την προβολή και προώθηση της επι-

στημονικής σκέψης των μελών της, τα οποία αποτελούν ζωντανά κύττα-

ρα της κοινωνίας. Για την επίτευξη των σκοπών της απαιτείται πνεύμα 

καλής συνεργασίας, αγαστής σύμπνοιας και συναδελφικότητας.  



Η αποτίμηση της τριετούς λειτουργίας της είναι εξαιρετική και θε-

τική. Αποτελεί αχτίδα φωτός στο τούνελ της ζοφερής περιόδου, που περ-

νάει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά η Πατρίδα μας. Υψώνει δυναμική, πα-

ρεμβατική, δημιουργική και τολμηρή φωνή μπροστά σ’ αυτόν τον ξεπε-

σμό της παιδείας, στη συνεχή συρρίκνωση της γλώσσας, την υποβάθμιση 

του λόγου και την περιθωριοποίηση της εκκλησίας.  

Κρούει τα σήμαντρα της αφύπνισης και εξωτερικεύει την συνειδη-

τή αγωνία των μελών της για την επιβίωση του έθνους μας. Μελετά και 

προτείνει, με επιστημονική επεξεργασία και τόλμη, τρόπους και μεθό-

δους, ώστε να κρατά ανοικτούς δρόμους προς το μέλλον, χωρίς να εξα-

ντλείται στο σχολιασμό του παρελθόντος και του παρόντος.  

Τέλος, η Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων αποτε-

λεί πνευματική εστία και όαση δεξαμενής σκέψης και προβληματισμού 

στην έρημο της σύγχρονης ζωής. Υπηρετεί τους πνευματικούς θησαυ-

ρούς των γνώσεων, της σοφίας και της ελληνικής γλώσσας. 

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 

    Με Τιμή 

 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α. 


