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Κιβωτός Πνεύματος ή Κιβωτός Αδιαφορίας; 

Νίκος Πιτσόλης, Αντγος εα, Επίτιμος Διευθυντής Ζ΄ Κλάδου/ΓΕΕΘΑ, ΓΓ Κιβωτού 

 

Με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 

Κιβωτού, διαπιστώθηκε ότι οικονομικά τακτοποιημένο, παρά τις συνεχείς 

εκκλήσεις, είναι το 25% του συνόλου των 264 μελών, ενώ τελικά ψήφισε 

μόνο το 19% του συνόλου των μελών. 

Το 2015, μια ομάδα αποστράτων κυρίως αξιωματικών όλων των κλάδων, συ-

νεπικουρούμενη και από άλλες προσωπικότητες του πνεύματος, ξεκίνησαν μια 

πολιτισμική προσπάθεια, προκειμένου να συμβάλουν στην ανακοπή της δια-

φαινόμενης επερχόμενης πνευματικής πενίας. 

Αυτήν την προσπάθεια, φάνηκε ότι υποστήριξαν πολλοί, όπως αποδεικνύεται 

από τον μεγάλο αριθμό μελών που αρχικά ενεγράφησαν. 

Με τις συνεχείς προσπάθειες του Προέδρου, σταδιακά προσήλθαν και αρκετοί 

άλλοι, εμπνεόμενοι από τις σκέψεις και τα θερμά λόγιά του. 

Προσωπικά ήμουν ανώτατος αξιωματικός σε ενέργεια το 2015 και δεν συμμε-

τείχα στην αρχική ενεργοποίηση (ίδρυση) της Κιβωτού. Το 2016, αμέσως μετά 

την αποστρατεία μου, με κάλεσε ο Πρόεδρος της Κιβωτού, ο οποίος με γνώριζε 

από νεαρό ανθυπολοχαγό και μου ζήτησε να συμμετάσχω σε αυτήν την προ-

σπάθεια. 

Έκτοτε συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες της Κιβωτού (Γενικές Συνελεύ-

σεις, συνεδριάσεις, ιστοσελίδα κ.λπ). 

Τα μέλη της Κιβωτού με τίμησαν με την ψήφο τους στις προηγούμενες αρχαι-

ρεσίες, με τον αμέσως μετά τον Πρόεδρο αριθμό ψήφων, και έτσι ανέλαβα στη 

συνέχεια τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα. 

Η Κιβωτός λειτουργεί επί 6ετία και προσωπικά εργάζομαι για την Κιβωτό επί 

μία 5ετία. Γνωρίζω λοιπόν σχεδόν όλα τα στάδια της εξελικτικής της πορείας. 

Στηριζόμενος στην προσωπική μου εμπειρία, θα καταθέσω κάποιες, αρνητικές 

δυστυχώς, σκέψεις. 

Είναι προφανές ότι στην αρχική προσπάθεια, υπήρξε ενθουσιασμός για διαφο-

ρετικούς για τον καθένα λόγους. 

Με το πέρασμα των ετών, ο σκοπός και ο λόγος ύπαρξης της Κιβωτού κατέστη 

μάλλον ξεκάθαρος. Παρείχε και παρέχει «πνευματική στέγη» και «πνευμα-

τική τροφή». 

«Πνευματική στέγη», γι’ αυτούς οι οποίοι είχαν πλεόνασμα πνευματικών ανα-

ζητήσεων και επιθυμούσαν να το διοχετεύσουν μέσω της ιστοσελίδας, θεωρώ-

ντας ότι παρέχουν κάτι χρήσιμο στην Πατρίδα. 
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«Πνευματική τροφή», γι’ αυτούς οι οποίοι επιζητούσαν γνώση και ενημέρωση, 

μέσω της ιστοσελίδας, από προσωπικότητες εγνωσμένων δυνατοτήτων και κύ-

ρους. 

Η Κιβωτός αντιλαμβανόμενη ότι πολλά από τα μέλη της, είχαν περιορισμένες 

ψηφιακές δεξιότητες, κυρίως λόγω ηλικίας, κατέβαλε πολλές προσπάθειες να 

τους βοηθήσει, κατά το μέτρο του δυνατού, με συνεχή επικοινωνία με ηλεκτρο-

νικά μηνύματα, στα οποία παρουσίαζε αυτήν την πνευματική τροφή. Σε μια 

προσπάθεια δε αυτοβελτίωσης, συμπεριέλαβε στα ηλεκτρονικά μηνύματα και 

τους συνδέσμους των αναρτήσεων της ιστοσελίδας. 

Αν εξαιρέσουμε, την δυσάρεστη για όλους «κορωνοπερίοδο», η Κιβωτός πραγ-

ματοποίησε και έκτακτες γενικές συνελεύσεις με διάφορες ευκαιρίες (πχ Ελλη-

νική Γλώσσα), αλλά και την τακτική γενική συνέλευση του 2018. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή των μελών ήταν πενιχρή και μη προσ-

δοκώμενη. Και βέβαια δεν είμαι αφελής για να μη λάβω υπόψη μου αποστά-

σεις, ηλικίες, προβλήματα υγείας κ.λπ. 

Ωστόσο, η εικόνα που προσωπικά αποκόμισα, ήταν η απαξία ακόμη και της 

απάντησης στις συνεχείς προτροπές ή προβληματισμούς. 

Αποκορύφωμα όλων αποτελεί το γεγονός της φετινής γενικής συνέλευσης, η 

οποία πλέον των τετριμμένων και τυπικών θεμάτων, ασχολήθηκε και με την 

τροποποίηση του καταστατικού της Κιβωτού. 

Είναι αποδεκτό από τα 264 μέλη, να έχουν οικονομικά τακτοποιηθεί μόνο 

67 και να έχουν ψηφίσει τελικά μόνο 51 μέλη; 

Είναι αποδεκτό δηλαδή, οικονομικά τακτοποιημένο, παρά τις συνεχείς 

εκκλήσεις, να είναι το 25% του συνόλου των μελών, ενώ τελικά ψήφισε 

μόνο το 19% του συνόλου των μελών; 

Είναι αποδεκτό να υπάρχουν μέλη που δεν καταβάλουν τη συνδρομή τους από 

το 2015;  

Είναι αποδεκτό να απέχουμε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας επικαλούμενοι 

άγνοια προσώπων, διαδικασιών ή καταστατικού;  

Είναι αποδεκτό να συμμετέχουμε στην Κιβωτό και στην ουσία να απαξιώνουμε 

την ψήφιση έστω και της τυπικά προβλεπόμενης «απαλλαγής του ΔΣ»; Δεν 

γνωρίζουμε τι κάνει το ΔΣ; Δεν εμπιστευόμαστε το ΔΣ; Είναι αδιάφορο για τα 

μέλη της Κιβωτού τι κάνει το ΔΣ; Και οφείλω να επισημάνω εδώ, ότι το υφιστά-

μενο ΔΣ αναρτά για λόγους διαφάνειας στην ιστοσελίδα τις αποφάσεις του και 

ενημερώνει σχετικά τα μέλη του. 

Είναι αποδεκτό να αδιαφορούμε ακόμη και για το καταστατικό του φορέα στον 

οποίο εθελοντικά συμμετέχουμε; Ένα καταστατικό, για τις προτεινόμενες τρο-

ποποιήσεις του οποίου, καταβλήθηκαν πολύωρες προσπάθειες και συζητή-

σεις, καθώς και πολυεπίπεδες συνεργασίες. 
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Είναι αποδεκτό και ηθικό τα μέλη που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν σε αυτό το 

ταξίδι, να μην ενημερώνουν ευθέως για την απόφασή τους; 

Είναι γνωστό και προφανές ότι η συμμετοχή στην Κιβωτό δεν είναι υποχρεω-

τική, αλλά για όσους είναι εθελοντικά εγγεγραμμένοι, αποτελεί ηθική υποχρέ-

ωση είτε η ενεργός συμμετοχή, είτε η εθελούσια αποχώρηση και διαγραφή. 

Θα κλείσω το, αιχμηρό ομολογουμένως κείμενό μου, με τον προβληματισμό: 

Είμαστε  

μέλη της Κιβωτού του Πνεύματος  

ή  

μέλη της Κιβωτού της Αδιαφορίας; 


