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Κύριε 

Μάιος 2017. Συμπληρώνονται δύο χρόνια από την παρουσίαση – ανακοίνωση της ιδρυτικής 

διακήρυξης, 20.05.2015, και ένας χρόνος έκλεισε τον Μάρτιο 2017 από την εκλογή του πρώτου 

Διοικητικού Συμβουλίου της “ΚΙΒΩΤΟΥ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ”. 

Η ίδρυση της Κιβωτού ήλθε να απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες της εποχής, ήτοι στην κατακύ-

ρωση του σύγχρονου ρόλου του επιστήμονα αξιωματικού, σε ενέργεια και αποστρατεία, στην προ-

στασία του έναντι των ισοπεδωτικών πρακτικών και απαξιώσεων και στην διαφύλαξη του κοινωνι-

κού αγαθού της παιδείας με την θεμελίωση και προαγωγή της ολιστικής παιδείας στις στρατιωτικές 

σχολές.  

Το όραμα του συλλογικού φορέα της Κιβωτού συνοψίζεται στην ανάγκη να δημιουργηθεί 

ένας χώρος συνάντησης των υγιών, επιστημονικών, ζωτικών και δημιουργικών δυνάμεων, κυρίως 

των Ενόπλων Δυνάμεων, για διάλογο, προβληματισμό, μελέτη, λήψη αποφάσεων και υποβολή τεκ-

μηριωμένων προτάσεων στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Πατρίδα μας και ιδιαίτερα 

την κοινωνική μας τάξη των στρατιωτικών. Ο ρόλος και ο χαρακτήρας της υπερβαίνει τα στενά και 

περιορισμένα όρια μια συντεχνιακής οργάνωσης και δεν συμβαδίσει με τους σκοπούς των δεκάδων 

ενώσεων, συνδέσμων, συλλόγων και ομοσπονδιών που καθημερινά αποφασίζονται και συγκροτού-

νται από συναδέλφους.  

Στον ένα χρόνο, που πέρασε η Κιβωτός, με την πρωτοβουλία, μέριμνα, φροντίδα και φιλό-

τιμες προσπάθειες του Διοικητικού της Συμβουλίου, επέτυχε να συγκροτήσει το Παράρτημα Θεσσα-

λονίκης και να συντάξει, αναρτήσει και παρουσιάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ικανοποι-

ητικό αριθμό επιστημονικών κειμένων, βασικά σχετικών με την φιλοσοφική έννοια, την μελέτη, τον 

συντονισμό και την εφαρμογή της ολιστικής παιδείας – αγωγής. Σήμερα, έχει ιδιαίτερη σημασία, που 

στην Πατρίδα μας, μέσα σε όλα τα άλλα παράξενα, που συμβαίνουν, η παιδείας μας, φαίνεται ότι, 

περιθωριοποιείται με την μεθοδική καταστροφή της γλώσσας και την προκλητικά υποβαθμισμένη 

και αυθαίρετη διδασκαλία της.  

Η Κιβωτός αποσκοπεί να διατηρήσει την ολιστική – καθολική παιδεία ως τον ακρογωνιαίο 

λίθο για μια εύρωστη και δημιουργική κοινωνία και να αποτελέσει τις ευνοϊκές προοπτικές για ανά-

πτυξη και ελπιδοφόρο μέλλον με την διάπλαση του ανθρώπου ως “καλού κ’ αγαθού”. Ας μην ξε-

χνούμε την προτροπή του Κυβερνήτου Ι. Καποδίστρια” η ηθική μόρφωση του ανθρώπου είναι η 

βάση της κοινωνίας και της πολιτικής ανόρθωσης του Έθνους”.  

Μέσα σ’ αυτό το χρόνο, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας και τις δυσκο-

λίες στέγασης, οργάνωσης, συντονισμού και λειτουργίας της η Κιβωτός επέτυχε, αφ’ ενός μεν εποι-

κοδομητική συνεργασία με ανώτατα πνευματικά ιδρύματα της χώρας, όπως την Ακαδημία Αθηνών, 

αφ’ ετέρου δε να καθιερωθεί ως θεσμικός παράγοντας της καλλιέργειας και προβολής της ολιστικής 

παιδείας. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, που επικρατεί πνευματική υπνηλία και πενία, ηθική 

κατάπτωση και ακατάσχετος ευδαιμονισμός, η Κιβωτός λειτουργεί ως πνευματοφόρος αντίλογος, 

ενισχύει την διατήρηση των παραδοσιακών αξιών, την ηθική των αρχών, των ιδανικών, των ορα-

μάτων και καλλιεργεί την επιστροφή στις ελληνοχριστιανικές, οικογενειακές, παραδοσιακές και πα-

τριωτικές ρίζες μας.  

Ας ενισχύσουμε την προσπάθειά της μέσα σε κλίμα συναδελφικής συνεννόησης, ενότητας και 

δημιουργικής συνεργασίας.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  
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