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Θεσσαλονίκη 1 Μαΐου 2022 

 

Η ΝΕΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Οι αρχαιρεσίες τελείωσαν. Τα μέλη με την ψήφο τους εξέλεξαν το νέο 

και ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο.  

Έγινε, σύμφωνα με το καταστατικό, η συγκρότησή του σε σώμα, καθο-

ρίστηκαν και ανατέθηκαν τα συγκεκριμένα καθήκοντα και άρχισε η λειτουργία 

του.  

Η Κιβωτός ολοκλήρωσε την νηπιακή προετοιμασία και συνεχίζει να 

πορεύεται στην παιδική ηλικία έχουσα την εμπειρία των επτά ετών της συνε-

χούς και αδιάκοπης λειτουργίας της.  

Παρατηρώντας όμως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών προκαλεί α-

νησυχία, προβληματισμό, αγωνία η περιορισμένη συμμετοχή συναδέλφων ως 

μελών.  

Η Κιβωτός δεν είναι συντεχνιακό σωματείο, είναι ένωση προσώπων, η 

οποία κινείται και λειτουργεί σε πνευματικό και επιστημονικό πεδίο με κύριο 

και βασικό σκοπό την κατάθεση, την διαλογική συζήτηση, την ανάλυση και την 

διατύπωση θέσεων, απόψεων και προτάσεων σαφών και τεκμηριωμένων με 

αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, κυρίως, περί παιδείας, αλλά και γενικότερα 

της ελληνικής κοινωνίας.  

Η Κιβωτός επιζητεί να αναδείξει την Ολιστική Παιδεία προκειμένου να 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά ο ξεχασμένος και παραμελημένος αυτός πυ-

λώνας της εκπαίδευσης και να θεραπευθούν οι διαχρονικές παθογένειες της 

ελληνικής παιδείας.  

Με αντικειμενικές εισηγήσεις προσπαθεί όπως η εκπαίδευσή μας απο-

τελέσει το εγερτήριο σάλπισμα της κοινωνίας και καταστεί βασικός αρωγός 

της ανάπτυξής της. Λειτουργεί ως ατμομηχανή της προόδου και ως πόλος της 

καινοτομίας και της αριστείας στην ελληνική παιδεία.  
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Η Κιβωτός, ως “πολιτική μητέρα” μιας επιδιωκόμενης εκπαιδευτικής με-

ταρρύθμισης, δίδει μεγάλη και άμεση προτεραιότητα στην ολιστική παιδεία με 

την οποία καλλιεργούνται η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η κριτική σκέ-

ψη, η δημιουργικότητα, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η συναισθη-

ματική και τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά υπηρετείται η καλλιέργεια της φαντασί-

ας, η δημιουργική πρωτοβουλία, η κριτική σκέψη και η ελεύθερη διαμόρφωση 

και διακίνηση των ιδεών. Είναι οπαδός και θιασώτης της ρήσης˙ “Οι κοινωνίες 

επιθυμούν να κοιτούν μπροστά και να ελπίζουν στο καλλίτερο, όχι να κολυ-

μπούν μέσα σε μια μόνιμη και αδιέξοδη μιζέρια” {Στ. Καλύβας}. 

Η Κιβωτός είναι μέρος της κοινωνίας και των προβλημάτων της, έχει 

αδιαμφισβήτητη προσφορά στην εθνική άμυνα, την παιδεία, το περιβάλλον, 

τον πολιτισμό, την επιστήμη και επιδιώκει να καθιερωθεί ως θεσμικός φορέας 

προτάσεων και εισηγήσεων επί θεμάτων παιδείας, με ιδιαίτερη προτεραιότητα 

επί των στρατιωτικών σχολών. 

Σε ένα κόσμο, που διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, σε μια κοι-

νωνία, της οποίας το ψηφιδωτό μεταλλάσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, η Κι-

βωτός προσπαθεί να κρατήσει τον προσανατολισμό της, να τηρήσει την ιστο-

ρία, τις ρίζες και τις παραδόσεις της Πατρίδας μας και να προχωρήσει με με-

γαλύτερη αυτοπεποίθηση προς το μέλλον.  

Μέχρι σήμερα, παρά τις αντικειμενικές δυσχέρειες και τις δυσμενείς ε-

πιπτώσεις τόσον της οικονομικής όσον και της υγειονομικής κρίσης, επέτυχε 

να καθιερωθεί ως επιστημονικός – κοινωνικός φορέας. Έκανε τα πρώτα δει-

λά, πλην όμως αποφασιστικά, βήματα αφ’ ενός μεν στην στήριξη των κοινω-

νικών και πολιτιστικών σκοπών των μελών της, αφ’ ετέρου δε στην οργάνωση 

και λειτουργία ιστότοπου, στον οποίο έχουν αναρτηθεί αξιόλογα επιστημονικά, 

ιστορικά, θρησκευτικά, ποιητικά και λοιπά ποικίλης ύλης πονήματα.  

Συγχαίρω τα μέλη για την εκλογή τους και εύχομαι Αρίστη επιτυχία στο 

επωμιζόμενο έργο με ενωτικό πνεύμα σύμπνοιας, συνεργασίας, συναδελφι-

κότητας και αλληλεγγύης.  

Αδήριτη ανάγκη, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει να εμφυσά 

νέα πνοή, προοπτική, αισιοδοξία και ελπίδα, ως αυθεντικός εκφραστής των 

αρχών και αξιών της Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

    Με Τιμή 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α.  


