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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Αγαπητά μας Μέλη της Κιβωτού 

Συμπληρώνονται έξι (6) χρόνια από τη μέρα, 20 Μαΐου 2015, που η Κιβωτός μας ξεκίνησε το πνευ-
ματικό της ταξίδι. Η ίδρυση της Κιβωτού, ως ανάδυση προέκυψε κατά βάση από την σοβούσα κρίση που 
μαστίζει την Πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, η οποία επιβεβαίωσε κατά τον πιο οδυνηρό τρόπο, ότι το 
βαθύτερο αίτιο είναι το τεράστιο έλλειμμα της ευρείας, μεθοδευμένης, Παιδείας, που αποσκοπεί στη 
συγκρότηση προσώπων, με ηθική συνείδηση του συνανήκειν. 

«Απώτερο όραμα είναι να δημιουργηθούν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την ανάδυση 
της ύπατης ανθρώπινης ποιότητας, του ανθρώπινου πνεύματος και οι αποφάνσεις της Κιβωτού να 
τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής λόγω αντικειμενικότητας, αυθεντικότητας και πειστικότητας με γνώ-
μονα το καλό της Πατρίδας μας», όπως με σαφήνεια διατυπώνεται στην Ιδρυτική Διακήρυξή της. 

Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα για το ευγενές όραμα. Απέχουμε 

πάρα πολύ από τον στόχο μας. Οπωσδήποτε, όμως, έχει γίνει μία σχετικά καλή αρχή. Αρχικά επικράτησε 
ένας υπέρμετρος ενθουσιασμός με την εγγραφή πολλών Μελών. Η ιδέα κρίθηκε, τότε, απαραίτητη και άξια 

κάθε προσπάθειας! Εντούτοις, μάλλον όπως συνήθως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, εκτονώθηκε 
σύντομα ο ενθουσιασμός. Οι λόγοι κρίνονται ως φυσιολογικοί, αλλά είναι δυσάρεστοι. Πιθανότατα, το 
Προεδρείο δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις πολλαπλές απαιτήσεις ανάληψης τέτοιας κλίμακας πρωτο-
βουλίας χωρίς αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία. Οι εξελίξεις και τα αποτελέσματα δεν υπήρξαν τα προσ-
δοκόμενα. Αυτό είναι πραγματικότητα. 

 Εντούτοις η Κιβωτός με το πνευματικό έργο της επέδειξε μία σοβαρή πορεία, απέκτησε σημαντικό 
κύρος και η παρουσία της είναι πλέον διακριτή. Την εκτιμούν και την λαμβάνουν υπόψη τους πολλοί 
Φορείς και σε πολλές περιπτώσεις επιζητούν την γνώμη της. 

Με την εγκατάσταση στα ανακαινισμένα Γραφεία μας, με τους εσωτερικούς μας δημιουργικούς δια-
λόγους, τις διαλέξεις σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, στη ΣΣΕ, στην ΣΣΑΣ και σε Πρωτεύουσες Νομών, όπως 
και με την επεξεργασία πολύπλοκων εν εξελίξει θεμάτων, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για καλύ-
τερη ανάπτυξη και αποτελέσματα. Προσέτι σημαντική βοήθεια πρόσφεραν αρκετά νέα μέλη, τα οποία 

μαζί με τα παλαιότερα συνέβαλαν στο ολιστικό έργο τής Κιβωτού.  
Η πανδημία που ενέσκηψε μας υποχρέωσε να αναστείλουμε μερικώς όλες τις δραστηριότητες. Όχι 

όμως και να τις ματαιώσουμε. Το πνευματικό έργο της Κιβωτού συνεχίστηκε διαδικτυακά, κυρίως με τη 
λειτουργία του Ιστότοπου, ο οποίος όντως παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση ποιοτικού έργου. Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία λειτουργίας της Κιβωτού και με σκοπό την βελτίωσή της εγκρί-
θηκαν από τη Γενική Συνέλευση μερικές τροποποιήσεις του Καταστατικού. 

Δεν πάψαμε να βελτιοδοξούμε για την πορεία της Κιβωτού μας, καθόσον εκτιμάται ότι έχουν τεθεί 
στερεά θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Νοιώθουμε, όμως, αδήριτη ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας 
κάποιες απλές σκέψεις-αλήθειες, οι οποίες διατυπώνονται στο συνημμένο κείμενο με τίτλο: «ΤΟ ΟΡΑΜΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ». Εκτιμούμε ότι είναι χρήσιμες απόψεις για τη φέρελπι πορεία της 
Κιβωτού μας προς το αρχικό απώτερο όραμά της.  

Συνοπτικά:  
• Ειλικρινά, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι η πρωτοβουλία της Κιβωτού είναι επιβεβλημένη από 

την πραγματικότητα που επιβεβαιώνει καθημερινά την ανάγκη υπάρξεώς της. 
• Το αίσθημα του συνανήκειν θα προσφέρει ενεργητικότερη συμμετοχή στην πρωτοβουλία μας, 

καθόσον τότε αναδύονται το «αλληλέγγυον» και το «συνυπεύθυνον» χωρίς τα οποία δεν ζει κα-
νένας ζωντανός οργανισμός και ειδικά, όταν τα Μέλη του συμμετέχουν εθελοντικά. 

• Η ελάχιστη ετήσια συνδρομή των μελών συνιστά ένα «νεύμα και ένδειξη συμπαράστασης» 

που έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στην ταπεινή μας προσπάθεια.  
 

Με τους πιο θερμούς πνευματικούς χαιρετισμούς και ευχές προς ΟΛΟΥΣ σας. 
 

 Δημήτρης Κ. Μπάκας  
  07 Μαΐου 2021 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

  

 Η ίδρυση της Κιβωτού μας είναι συλλογικό αποτέλεσμα και αποβλέπει στη διάδοση της Ολι-
στικής Παιδείας, που αποσκοπεί στη συγκρότηση προσώπων με συνείδηση του συνανήκειν.  

Η θριαμβεύουσα τεχνολογία σε συνδυασμό με την άκρως εξειδικευμένη εκπαίδευση και η ταυτόχρονη 
θεοποίηση του χρήματος και του οικονομικού κέρδους, συρρίκνωσαν την ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή 

που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της ανθρωπινότητας, ως ύπατης αξίας. Συνέπεια ο άνθρωπος κατέστη «ερ-
γαλείο» παραγωγής κέρδους και καταναλωτικό ον. Αδρανοποιήθηκαν όλες οι πηγές της ανθρώπινης καλ-
λιέργειας και ταυτότητας, κλασσική φιλοσοφία, θρησκεία, ευγενής πολιτισμός. 

Όλες οι κακοδαιμονίες της Χώρας μας οφείλονται κατά βάθος στο έλλειμμα της Ολιστικής Παι-
δείας: Παραβατικότητα, χυδαιότητα, διχοστασία, μέχρι τον λαϊκισμό και τη διαφθορά. 

 Η ΚΙΒΩΤΟΣ συγκροτείται σε Τομείς: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ και ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ και ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΤΕΧΝΩΝ, ΑΓΩ-
ΓΗΣ και ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΣ (ανθρώπινου, ελληνικού, θρησκευτικού), 
ΕΡΕΥΝΑΣ και ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ. 

Κύριοι στόχοι: Καταγραφή - ανάδειξη του έργου και της εθνικής κληρονομιάς, η λειτουργία Χώρου 
συνθετικής Σκέψης και η δημιουργία πνευματικού δεσμού μεταξύ των μελών της Κιβωτού. Βασικές 
αρχές λειτουργίας: Διατήρηση του χαρακτήρα της Κιβωτού, ως ανεξάρτητης και αυτοοργανούμενης οντότη-
τας και η αποφυγή κάθε κομματικής ανάμιξης και επιρροής. Φυσικά, εννοείται ότι τα μέλη της έχουν τις 
προσωπικές πεποιθήσεις, που είναι απόλυτα σεβαστές και θα είναι επιθυμητό να μπορούν να μεταλαμπα-
δεύουν το παραγόμενο έργο. Θα πρέπει, όμως, να παραμείνει η Κιβωτός του μέτρου, της σύνθεσης, του 
συνανήκειν και της ανθρώπινης προσωπικότητας μέσα σε έναν κατακλυσμό της υπερβολής, της ατομο-
κρατίας, του άκρατου καταναλωτισμού.  

Το εγχείρημα συνιστά πρόταγμα για το καλό της Πατρίδας μας και μπορεί να πετύχει, εάν η 
ποιότητα συνδυαστεί με τον μεγάλο αριθμό όσων, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΑΣ πιστεύουν, ως αξία την εθελοντική συμμετοχικότητα.  

Η Δημοκρατία συνιστά το κορυφαίο πολίτευμα του άριστου μέτρου, της ταπεινότητας και της συμ-
μετοχικότητας του ατόμου. Είναι μια εξελικτική διαδικασία πάντα «εν κινήσει» που δεν είναι ολοκληρω-
μένη ποτέ. Συνιστά τη ζωική δύναμη (αρνητική εντροπία) κάθε κοινωνικού συνόλου. Πρέπει καθημερινά 
να αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή και πάντα ενεργή. Μια αέναη διεργασία που μοιάζει με ροή ευθύνης σε 
ρόλο ενέργειας για την τήρηση ζωντανής της Πολιτείας. Τούτο ακριβώς ισχύει και για κάθε συλλογικό 

οργανισμό και προπαντός όταν ζει και ενεργεί με βάση τον εθελοντισμό, όπως η Κιβωτός μας. Είναι ένα 
διαρκές άλγημα και πρόταγμα όλων των μελών της για να αποδώσει άνθη και καρπούς σε πεδία, όπως ήθη, 

ίσες ευκαιρίες και οι ανώτερες μορφές αλληλεπίδρασης.  

Το δημοκρατικό ιδεώδες σημαίνει αυτοκυβέρνηση, ήτοι απαιτεί αυτοοργάνωση, αυτονομία, αυτο-
διαχείριση και συν-ευθύνη στα πάντα. Απαιτεί πολίτες σώφρονες, αγαθούς, ώστε να δικαιούνται μερίδιο στη 
διακυβέρνηση. Ποτέ οι δημοκρατικές κατακτήσεις δεν είναι προστατευμένες. Σε ένα κακό δημοκρατικό γί-
γνεσθαι και οι ενάρετοι πολίτες δεν μπορούν να δρουν προς όφελος του συνόλου! 

Σήμερα, η ανθρώπινη προσωπικότητα έχει τεθεί σε δεύτερη μοίρα έναντι του εμπορικού κέρδους. 
Η μαζική κουλτούρα έχει κυριαρχήσει της πνευματικής καλλιέργειας. Η αγωγή με την κάθετη διδασκα-
λική έννοια έχει χάσει σημαντικό μέρος από την αίγλη της και την ουσία της λόγω της οριζόντιας διάδο-
σης καταιγισμού πληροφοριών και μιμήσεων μέσω των κάθε είδους ΜΜΕ. 

Η Δημοκρατία συνιστά αειφόρο αξία, γι’ αυτό είναι αναγκαία η διαρκής μέριμνα, φροντίδα και προ-
σπάθεια εκ μέρους όλων μας για μια πληρέστερη και δια βίου ολιστική παιδεία, ώστε δια του παραδείγματος, 
της γνώσης και της πειθούς να βοηθήσουμε τις νεότερες γενεές στην εμπέδωση του συνανήκειν, την αυτο-
πραγμάτωσή τους και τη σύμπραξη συμμετοχικής δημοκρατίας όλων μας.  

Η δημοκρατία είναι το πιο ευαίσθητο πολίτευμα που επινόησε η ανθρώπινη διάνοια. Επιτυγχάνεται 
σπάνια, όπως όλες οι υψηλές αναδύσεις (πολιτισμός, αγάπη κοκ). Απαιτεί ολιστική θεώρηση σχεδόν όλων 
των αξιών και την αναλογικά άριστη σύνθεσή τους. Πρέπει να συνδυασθούν ταυτόχρονα και αρμονικά η 
ισότητα, η ελευθερία, η αδελφοσύνη, η αξιοπρέπεια, η προσωπική ιδιαιτερότητα, η ισονομία, η κοινή 
αλήθεια, η ευγένεια, η ενσυναίσθηση, η Οικογένεια, η Πατρίδα, η Θρησκεία, και τόσες άλλες αξίες, 
ώστε να αναδυθεί μια υγιής δημοκρατία. Η αποκλειστική επιδίωξη μιας μόνον αξίας οδηγεί στην κατα-
στροφή της. Η πλήρης π.χ. ισότητα οδηγεί στον μηδενισμό. Η άκρατη ατομική ελευθερία φέρνει την αναρ-
χία, η έλλειψη αδελφοσύνης προκαλεί αδιέξοδα κ.ο.κ. 

Η δημοκρατία απαιτεί πρόσωπα και όχι απλά άτομα. Ως πρόσωπα μπορούμε να συμμετέχουμε ε-
νεργά στα σύνολα. Τότε αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας. Αυτό ακριβώς απαιτεί η δημοκρατία. 
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Το κάθε μέλος της φέρνει ακεραία την ευθύνη των πράξεών του και δεν τις μεταθέτει στις πλάτες του 
άλλου ή τον ξένο παράγοντα ή σε έναν ηγήτορα. Η δημοκρατία απαιτεί το άριστο (αυτό που αρμόζει) μέτρο 
σε όλες τις συνιστώσες της. Κάθε υπερβολή είναι καταστροφική. Ακόμη και αυτή η «αδελφοσύνη» σε υπερ-
βολή προκαλεί συσπειρώσεις, από τις οποίες αναδύονται μίση και έχθρες. 

Οι κλασσικοί ηγέτες του παρελθόντος που θεωρούσαν τον λαό μια άβουλη μάζα και ποίμνιό τους 
δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν για μεγάλο χρόνο, γιατί προφανώς στηρίζονται σε ανακρίβειες και ψευδεπί-
γραφα χαρίσματα και είναι αρεστοί σε ανθρώπους που βλέπουν μόνον το ατομικό συμφέρον. Σύντομα προ-
καλούν την απογοήτευση και ο «λαός» αναζητεί άλλους ηγέτες που θα σηκώσουν την προσωπική ευθύνη του 
καθενός μας. Στην εποχή της ειρηνικής περιόδου και υγιούς Δημοκρατίας οι ηγέτες δεν αναδεικνύονται, όπως 
σε ανώμαλες καταστάσεις μέσα από «ασύμμετρους» αγώνες πόλεων και βουνών. Αναφύονται από τα κλασ-
σικά φυτώρια ανατροφής σωστών πολιτών. 

 Η υγιής Οικογένεια σε συνδυασμό με το εύρυθμο Σχολείο μέσα σε μια Κοινωνία που ενθαρρύνει 
την ανάδειξη των πιο ικανών (αξιοκρατία), συνιστούν τους καλύτερους χώρους ανάπτυξης της υγιούς 
ανθρώπινης προσωπικότητας. Το οξυγόνο της ηγεσίας είναι η υγιής και ευρεία αγωγή. Από τη διαδικασία 
αυτή αναδύονται πολλοί νέοι, οι οποίοι με την δική τους προσπάθεια αναδεικνύουν τις προσωπικές τους 
αρετές, ώστε να μπορούν να αποδώσουν δημιουργικό έργο από ηγετικές ή διοικητικές θέσεις, αλλά προ πα-
ντός μπορούν, ως ελεύθεροι άνθρωποι, να επιλέγουν και να εκλέγουν τους πλέον άξιους στις κύριες αποστο-
λές του γενικού καλού. 

 Κοντολογίς η ολιστική παιδεία διαπλάθει τους ηγέτες στις Δημοκρατίες, γιατί διαμορφώνει 
πολίτες με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Εκεί, κατά την άποψή μας πρέπει να στραφεί η προσπάθεια της 
Πολιτείας, αλλά και ΟΛΩΝ μας. Σε αυτόν τον σκοπό ευελπιστεί να βοηθήσει, με όσες δυνατότητες αποκτήσει, 
και η ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.  

Απώτερο όραμα: Να δημιουργηθούν οι ικανές συνθήκες για την ανάδυση της ύπατης ανθρώπινης 
ποιότητας, του ανθρώπινου πνεύματος και οι αποφάνσεις της Κιβωτού να τυγχάνουν ευρύτερης αποδοχής 
λόγω αντικειμενικότητας, αυθεντικότητας και πειστικότητας με γνώμονα το καλό της Πατρίδας μας. Η Κιβω-
τός θα αναδειχθεί από την ποιότητα του πνευματικού της έργου.  

 Εκτιμάται ως απόλυτα επιτακτική μια κοπερνίκεια στροφή στην όλη παιδεία, ώστε να καλλιεργηθεί 
μεταξύ των πολιτών που λειτουργούν ως μέλη δημοκρατικής πολιτείας ένα πνεύμα αδελφοσύνης, όμοιο με 
εκείνο της μικροκοινωνίας, της οικογένειας. Μόνον σε πνεύμα αδελφοσύνης βρίσκουν νόημα και μπορούν 
να εξισορροπηθούν με δίκαιο τρόπο οι αγεφύρωτες διασπαστικές τάσεις που προκαλούνται κατά την εφαρ-
μογή της ατομικής ελευθερίας και ισότητας (βασικές αξίες της δημοκρατίας) και οι αντικρουόμενες συνι-
στώσες που ανακύπτουν: η διαφορετικότητα, η ατομικότητα, η ταυτοσημία, η μη συγκρισιμότητα και τόσα 
άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και αγαθά.  

Καμία ανοιχτή κοινωνική ομάδα, μικρή ή μεγάλη, δεν επιβιώνει εάν δεν αποκτήσει μία υγιή συνοχή 
σε ικανοποιητικό βαθμό. Ήτοι, χωρίς την αρετή του συνανήκειν. Το συναίσθημα ότι ανήκουμε σε ομάδα 
στην οποία θέλουμε να ανήκουμε αλλά και εκείνη μας δέχεται ως μέλη της, ωσάν οικογένεια. Το συνανήκειν 
αναπτύσσεται όταν συντρέξουν: η πίστη σε κοινές αξίες και σκοπούς, η αγάπη μεταξύ των μελών και η 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Τότε αναδύεται η ανθρωπινότητα των ανθρώπων και τότε αναπτύσσονται 
η αλληλεγγύη και η συνυπευθυνότητα. Τότε ξεχειλίζει το ενδιαφέρον και διαχέεται η πνευματική δημιουρ-
γική δύναμη όλων μας. Διαφορετικά τα πάντα εκφυλίζονται, κυριαρχεί η ακηδία (αδιαφορία), οπότε κα-
ταρρέει κάθε προσπάθεια. 

Αυτή τη δημιουργική συνοχή θαρρούμε ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μεταξύ μας. Τα ηλεκτρονικά 
μέσα μάς διευκολύνουν σημαντικά στις επικοινωνίες μας. Παραμένει πάντα ο πνευματικός συντονισμός ο 
ισχυρότερος παράγοντας επιτυχίας. Γι’ αυτό και η ελάχιστη συνδρομή του καθενός μέλους είναι για εμάς 
ζωικής σημασίας ως ένα νεύμα ειλικρινούς συμπαράταξης στην προσπάθειά μας.  

Ας εκτελέσουμε το ύπατο μήνυμα των Άγιων Ημερών: Να έλθουμε πιο κοντά ο καθένας μας 
στον διπλανό μας. Τότε θα νοιώθουμε πιο ανθρώπινα. Να πυκνώσουμε και με νέα μέλη την Κιβωτό μας. 
Να αναζητήσουμε μαζί την αλήθεια, το κάλλος και το αγαθό. Τότε θα αποκτήσουμε νόημα ζωής!  

Παρά τις δυσχέρειες εμείς βελτιοδοξούμε! Δεν έχουμε άλλη επιλογή! Η πορεία της ανθρώπινης 
ζωής στηρίζεται πάντα σε πολλές απιθανότητες! 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

Μάιος 2021  

 


