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                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
01/06/2017 

 
 Αγαπητά μας Μέλη και Φίλοι της Κιβωτού 
  Μαζί με τις ευχές μας για ένα ευχάριστο καλοκαίρι θα θέλαμε εκ μέρους του 

ΔΣ να σας ενημερώσουμε για κάποιες σκέψεις που αφορούν στην πορεία της κοινής 

προσπάθειάς μας. 

 Η Κιβωτός, παρά τις εμφανείς λειτουργικές δυσχέρειες, που είναι φυσικό 

να αναφύονται στην αρχική φάση ανάπτυξής της, θα λέγαμε ότι παρουσιάζει βάσιμες 

ενδείξεις για μια αισιόδοξη εξέλιξη, που αναδύονται από τις μέχρι τώρα 

δραστηριότητες και τη γενική αποδοχή που έχει εισπραχθεί. 

Από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν καταγραφεί αρκετές δραστηριότητες 

Μελών μας: 

1. Παρουσιάσεις νέων εκδόσεων βιβλίων μελών μας. 

2. Συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά κανάλια. 

3. Δημοσιεύσεις μεγάλης ποικιλίας και υψηλού ενδιαφέροντος άρθρων. 

4. Ανάπτυξη και λειτουργία του Ιστότοπου σε νέα βάση με ανάρτηση 

πνευματικού έργου ικανοποιητικού αριθμού πονημάτων μελών και φίλων μας. 

(Μέχρι σήμερα παρουσιάζει: Αναρτήσεις 277 και επισκέψεις στην ιστοσελίδα 

2.491, αριθμοί που κρίνονται ως λίαν ικανοποιητικοί για τον ελάχιστο χρόνο, 

έναρξη Φεβρουάριος 2017, λειτουργίας του). 

5. Λειτουργεί ήδη με καλή επισκεψιμότητα η σελίδα της Κιβωτού στο facebook. 

6. Έλαβε χώρα εγγραφή νέων μελών (17 μέσα στο 2017 και ήδη τα μέλη 

ανέρχονται στα 229), που εκτιμάται ότι θα προσδώσουν δυναμικό στην 

Κιβωτό, λόγω επιπέδου γνώσεών τους. 

7. Έλαβε χώρα εκτενής ενημέρωση του κ. Α/ΓΕΣ για τους απώτερους σκοπούς 

και το πρόγραμμά μας. Σχετικό αίτημα για ενημέρωση έχει υποβληθεί στον κ. 

ΥΕΘΑ, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό και αναμένεται ο καθορισμός 

ημερομηνίας συνάντησης. 

8. Αντίστοιχο αίτημα έχει υποβληθεί και στο Υπουργείο Πολιτισμού. 

9. Διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία σε μορφή «δημιουργικού διαλόγου» συζήτηση 

μεταξύ ειδικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο #2 του Καταστατικού μας, 

με θέμα «Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας» σε πρώτο και δεύτερο 

επίπεδο και ήδη γίνεται επεξεργασία σχετικής απόφανσης. 

10. Ήδη εφέτος έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής εκδηλώσεις: 

 Δύο εκδηλώσεις-συζητήσεις στο Κοινό της Αθήνας με θέμα «Η 

ελληνική γλώσσα, ως διαχρονική αξία». 

 Μία εκδήλωση επίσης με θέμα «Παιδαγωγική και Ανδραγωγική». 

 

11. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και να επισημανθούν οι σημαντικές 

και σε μεγάλο αριθμό δραστηριότητες του Παραρτήματος Κεντρικής 
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Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, που αφορούν σε ποικίλες επιτυχείς 

εκδηλώσεις Πνευματικού αλλά και Εικαστικού περιεχομένου. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω ενδεικτικών δραστηριοτήτων θα παρακαλούσαμε 

όλα τα μέλη μας για τα παρακάτω: 

1. Να διαδοθούν οι παραπάνω προσπάθειες και δραστηριότητες σε μέλη και 

φίλους που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με την παράκληση, ει 

δυνατόν, να μας δώσουν κάποιο e-mail με το οποίο να μπορούμε να  

επικοινωνούμε, καθόσον είναι αδύνατη οικονομικά η ταχυδρομική 

αλληλογραφία. 

2. Να μας στείλουν για ανάρτηση στον ιστότοπό μας εργασίες τους και να 

παροτρύνουν φίλους τους να τον επισκέπτονται για ενημέρωσή τους και 

πιθανή εγγραφή νέων μελών. 

3. Να μας στείλουν σκέψεις για θέματα αφενός για ανοιχτές συζητήσεις αλλά και 

για διεξαγωγή δημιουργικού διαλόγου σε ειδικές προς τούτο ομάδες εργασίες. 

 

Τέλος παρακαλούμε θερμά για την ενεργή συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν να 

συμβάλουν προσωπικά στην ευγενή πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η ΚΙΒΩΤΟΣ 

ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΔ, καθόσον είναι σταθερή πεποίθησή μας ότι η 

κινητήριος δύναμη κατά προτεραιότητα προέρχεται από τα μέλη μας, όχι μόνον για 

πρόταση θεμάτων συζήτησης, αλλά και ως εν δυνάμει εισηγητών και παρουσιαστών 

θεμάτων, ώστε να διασφαλισθεί η ήδη κεκτημένη ταχύτητα πορείας μας. 

                                                         
 

 
 Ο Γενικός Γραμματέας                                         Ο Πρόεδρος    

                                                          
Κώστας Ιατρίδης                                                 Δημήτρης Μπάκας 


