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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Βριλήσσια 01 Ιαν 2019 

 

 

Αγαπητά μας Μέλη και Φίλοι της Κιβωτού 

Ta Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευχόμαστε ολόψυχα, στην καθεμία και στον κα-

θένα σας, το Νέο Έτος που ήδη ανέτειλε να είναι ευτυχές και δημιουργικά γόνιμο με ολιστική 

υγεία. 

Στο ξεκίνημα της καινούργιας Χρονιάς θεωρήσαμε σκόπιμο να εκφράσουμε κάποιες 

σκέψεις και τις προθέσεις μας για την καλύτερη ενημέρωσή σας και τη μόρφωση καλύτερης 

εικόνας σχετικά με την πορεία της Κιβωτού μας, με σκοπό να μπορέσει ο καθένας μας να 

αξιολογήσει την όλη συμμετοχική προσπάθειά μας. 

  

Προοίμιο 

Η Κιβωτός μας, η οποία αναδύθηκε από την ασφυκτική ανάγκη τού πιο κρίσιμου ελλείμ-

ματος που προκαλεί όλα τα δεινά στην Πατρίδα μας, το έλλειμα της Ολιστικής Παιδείας, 

παρουσιάζει μια διαρκή βελτίωση στην ανάπτυξή της και ευελπιστούμε ότι θα εμπνεύσει εμπι-

στοσύνη για την αξία της στο ευρύτερο κοινό και ειδικά στις νεότερες γενεές.  

 Δυστυχώς, όπως διαπιστώνεται καθημερινά, το έλλειμμα Παιδείας (αγωγή) διαρκώς 

διογκώνεται με ορατές συνέπειες: Το ψέμα κυριαρχεί επί αλήθειας, η χυδαιότητα του κάλλους 

και η βαρβαρότητα της αγαθότητας. Δεν αναδύονται, πια, η ελπίδα και η αισιοδοξία, οπότε η 

απαισιοδοξία και δυστυχία απλώνονται σχεδόν παντού. Οι «ισχυρές» δυνάμεις που πίστεψε ο 

άνθρωπος ότι θα συγκρατούν μόνιμα τις κοινωνίες μας αστόχησαν γιατί εφαρμόσθηκαν με 

απάνθρωπο τρόπο. Η απόκτηση ισχύος έχει σκοπό την επιβολή με τη βία, η εξειδικευμένη 

γνώση λόγω υπερβολής μηδένισε την ανθρωπινότητα και ο τυφλός συνεταιρισμός για επιδίωξη 

συμφερόντων έφθασαν στα όρια της ύβρεως! Έτσι απέτυχαν να φέρουν την ποθητή ειρήνη και 

την ολβιότητα στην ανθρωπότητα.  

Εκτιμάται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να επανακαλύψουμε και να καλλιεργήσουμε τις 

«ήπιες δυνάμεις» συνοχής της Κοινωνίας μας. Τις προσωπικές και κοινωνικές αξίες και 

αρετές. Την ενσυναίσθηση, αλληλοκατανόηση, συμπάθεια, αλληλοβοήθεια και συνεργασία, τη 

φρόνηση, δικαιοσύνη, μετριοπάθεια,…, τον έρωτα, τη φιλία και την αγάπη!! Με αυτά τα πνευ-

ματικά αγαθά αναπτύσσονται οι άνθρωποι ως πρόσωπα και η ανθρώπινη «συγκατοίκηση» 

από συνονθύλευμα μορφοποιείται σε αρμονική κοινωνία. Τότε αναδύεται η βελτιοδοξία, που 

ερείδεται στην αρμονική σύνθεση των προσωπικών και κοινωνικών προσόντων. Στην ανά-

πτυξη της βελτιοδοξίας θα εστιασθεί ο άμεσα μελλοντικός προγραμματισμός του πνευ-

ματικού έργου της Κιβωτού μας. 
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Συνοπτικός απολογισμός έργου, δυσχέρειες και επιδόσεις 

 Δυσχέρειες: Η Κιβωτός, που βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο ανάπτυξής της, αντι-

μετωπίζει λειτουργικές δυσχέρειες που αποδίδονται, κατά βάση: 

• Στην έλλειψη στέγης, που αντιμετωπίζεται με φιλοξενία σε Αίθουσες, χωρίς κόστος. Ευ-

ελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν οι βασικές για λειτουργικές ανάγκες εργασίες στα Γρα-

φεία της Ασκληπιού 124, με πίστωση που εξοικονομήθηκε. 

• Τα οικονομικά της Κιβωτού είναι λίαν περιορισμένα και εξαρτώνται αποκλειστικά στις 

ετήσιες συνδρομές (δέκα ευρώ) των Μελών, που δυστυχώς δεν καταβάλλονται από όλους. 

• Σπουδαιότερη δυσχέρεια προκαλεί η γενική ακηδία που επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία 

μας για οτιδήποτε δεν έχει άμεσο οικονομικό και ατομικό όφελος παραβλέποντας ουσια-

στικά τις αξίες και τα πνευματικά αγαθά που αναπτύσσουν τον άνθρωπο ως πρόσωπο. 

Επιδόσεις: Παρά τις δυσχέρειες διαπιστώνονται καθημερινά σοβαρές ενδείξεις αναγνώ-

ρισης του πνευματικού έργου της Κιβωτού μας: 

• Έχει αναπτυχθεί εξαιρετική συνεργασία με το ΓΕΣ στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη 

της πεποίθησης των νέων μας ότι το «στρατεύεσθαι εν ειρήνη» συνιστά όχι μόνον προ-

σωπική υποχρέωση και καθήκον αλλά πρώτιστη προσωπική και κοινωνική αξία.  

• Αναπτύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό συνεργασίες με ομόλογους Φορείς: Κοινότητα 

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

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

ντεύξεις, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ. μεταφέροντας το γενικό πνεύμα της Κιβωτού. 

• Έλαβαν χώρα συζητήσεις σε μορφή «δημιουργικού διαλόγου» και διατυπώθηκαν αντί-

στοιχες αποφάνσεις για τα θέματα: «Φορολογικό Σύστημα της Ελλάδας» «Πατρίδα, Ε-

θνική Άμυνα και Θητεία» «Ελληνισμός Χριστιανισμός και Σύγχρονος Κόσμος». 

• Το Παράρτημα Κιβωτού Κεντρικής Μακεδονίας επιτελεί σπουδαίο πολιτισμικό έργο. 

• Ο Ιστότοπος της Κιβωτού, μετά την τελευταία αναβάθμιση, παρουσίασε λίαν ικανοποι-

ητική βελτίωση τόσο από πλευράς επισκεψιμότητας όσο και από πλευράς ποιότητας και 

αριθμού αναρτήσεων.  

 

Μελλοντικός σχεδιασμός, Επιδιώξεις, στόχοι και προγραμματισμός υλοποίησης 

Ιδέα ενεργείας: Διαρκής προσπάθεια δημιουργικής σύνθεσης νέων απόψεων και 

συνεργασίας με αντίστοιχες προσπάθειες για το καλό της Πατρίδας μας. 

  

Ανοικτές εκδηλώσεις: 

• Στην Ακαδημία Αθηνών (Μάιος 2019) με θέμα: ΠΑΤΡΙΔΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΘΗ-

ΤΕΙΑ 

• Ανοιχτή εκδήλωση ΚΙΒΩΤΟΥ – ΣΥΝΘΕΣΙΣ – NGRADIO με κορμό τους νέους 

• Συνεργασίες με φορείς: ΑΣΕΙ, ΙΕΚ, ΠΟΣ, ΣΕΕΘΑ, ΕΛΙΣΜΕ, ΑΕΙ, Σταθμοί Ρ/Δ & Τ/Ο. 
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Συνοπτικά αντικείμενα για Συζητήσεις σε μορφή «Δημιουργικού Διαλόγου»: 

#1 Σύγχρονο Περιβάλλον (άνθρωπος, κοινωνία και κοινωνικό περιβάλλον)  

φιλοσοφικά θεμέλια: διάλογος, κοινωνική συν-εννόηση και σύνθεση, ανάδυση, αυτοπραγμά-

τωση, ελευθερίες, εγωτισμός… 

Τυφλώσεις γνώσης, αβεβαιότητες, δημιουργικότητα. …) (Τετάρτη 23 Ιαν 2019, 18:00). 

 #2 Στοιχεία δόμησης της ανθρώπινης προσωπικότητας: 

Πρόσωπο ευθύνης, αγαθά, αξίες, επιμέρους αρετές, Αρετή... 

 #3 Αρχιτεκτονική δόμησης προσώπου: 

Θεμελιώδεις αρετές, ολόγραμμα, σκέπτεσθαι, συναισθάνεσθαι πράττειν.. 

#4 ΚΑΙ #5 Ανάλυση περιεχομένου και ουσίας των κυριότερων επιμέρους αρετών: 

Φρόνηση, δικαιοσύνη, θάρρος, σωφροσύνη, πίστη…. αγάπη 

 #6 Η ολιστική («καθόλου») Αρετή:  

Ολογραμμική σύνθεση επιμέρους αρετών με απώτερο σκοπό το Αγαθό. 

 #7 Μέθοδοι αγωγής: αυτονομία, ετερονομία, e-ducere, educare…  

#8 Συμπεράσματα, αποφάνσεις, επίλογος  

 

Προεργασίες Αρχαιρεσιών (Μάρτιος 2019) 

Ευελπιστούμε, σε σημαντικό βαθμό, ότι στις Αρχαιρεσίες για την επόμενη τριετία θα 

εισέλθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στους Τομείς νέα πρόσωπα που θα προσδώσουν νέα 

ορμή στην πορεία της Κιβωτού. 

Αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση να εφαρμοσθεί συμπληρωματικά και για διευκό-

λυνση των Μελών μας που δεν διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή και όσων δεν δύνανται 

να προσέλθουν η ηλεκτρονική / επιστολική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας 

ανακοινωθούν έγκαιρα στο προσεχές χρονικό διάστημα. 

Παρακαλούμε για την έγκαιρη οικονομική τους τακτοποίηση, όσους ήδη δεν το έχουν 

πράξει, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν νομότυπα στις αρχαιρεσίες. 

Εν κατακλείδι, βελτιοδοξώντας ότι θα συνεχιστεί η μέχρι τώρα ομολογουμένως θε-

τική πορεία της Κιβωτού μας παρακαλούμε για τη συμμετοχή όλων σας, ει δυνατόν, τόσο 

στις αρχαιρεσίες όσο και σε όλες τις δραστηριότητές μας. 

 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

 

 

 

 

 

  


