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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

Για την υλοποίηση των αποφάσεων της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 01 

Νοε. προγραμματίζεται Συζήτηση σε μορφή Δημιουργικού Διαλόγου, η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί την 19 Δεκ 2018 και ώρα 18:00, σε Αίθουσα που ευγενώς θα διαθέσει το ΙΕΚ 

«ΑΛΦΑ», επί της Οδού Πατησίων # 31, με Θέμα: «Μέθοδοι και τρόποι ανάπτυξης της Βελ-

τιοδοξίας».  

Παρακαλούμε να υποβληθούν δηλώσεις συμμετοχής, (ως εισηγητής ή ακροατής), 

το αργότερο μέχρι 15 Δεκ 18, ώστε να επιλεγεί και το μέγεθος αίθουσας.  

Επειδή το θέμα εκτιμάται ως εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο και για τον καλύτερο 

συντονισμό και κέρδος χρόνου θα παρακαλούσαμε να ληφθεί υπόψη το σχετικό άρθρο-δοκίμιο 

με θέμα: «ΒΕΛΤΙΟΔΟΞΕΙΝ ΩΣ ΑΡΕΤΗ». Για διευκόλυνση επισυνάπτεται ο Επίλογος:  

«Η βελτιοδοξία είναι αισιοδοξία εν μέτρω. Θα λέγαμε η χρυσή αισιοδοξία από την ο-

ποία αναδύεται νόημα για καταβολή προσπάθειας για το γενικότερο καλό. Για προσφορά, για 

πληρότητα και ευδαιμονία. Χωρίς έμπρακτη συνεισφορά κάθε αγάπη μένει μόνον στα λόγια, 

άρα δεν είναι αρετή. Η προσφορά αυτή δεν είναι μόνον υλική, αλλά είναι προπαντός ηθική, 

πνευματική, συναισθηματική, ψυχολογική, κοντολογίς ανθρώπινη και πολιτισμένη.  

Ας κρατήσουμε από τους Αρχαίους Έλληνες τον ανθρωπισμό και τη συμμετοχικότητα 

στη δημοκρατία, από το Διαφωτισμό το κριτικό πνεύμα, τον ενθουσιασμό για το μέλλον, όπως 

και την αισθητική καλλιέργεια και από τον Χριστιανισμό την ανυστερόβουλη αγάπη και να 

προχωρήσουμε προς μια υπέρτερη ανθρώπινη πραγματικότητα. Το δικαιούμαστε, ως ανθρώ-

πινο είδος, και το μπορούμε. Μπορούμε και είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε το καθεστώς του α-

πολύτου εγώ μας που είναι η πηγή κάθε αδικίας και αστοχίας. Παράλληλα με κάθε εξειδίκευση 

να καλλιεργείται μεθοδικά και η ολιστική παιδεία που θα αποβλέπει στη συγκρότηση ατόμων-

προσώπων υπεύθυνων πολιτών με αναπτυγμένο στο ευρύτερο δυνατόν φάσμα των αρετών που 

μας έχουν κληροδοτήσει οι προγενέστεροι συνάνθρωποί μας. Φρόνηση (σοφία), σωφροσύνη 

(αυτάρκεια), θάρρος (ευψυχία), δικαιοσύνη, που θα ερείδονται στην πίστη στον Άνθρωπο και 

γιατί όχι στο Υπέρτατο Ον (το Πάνσοφο, Πανωραίο και Πανάγαθο). Τότε από την αρμονική 

έμπρακτη αυτή σύνθεση να αναδυθεί η Ελπίδα και η χωρίς όρους Αγάπη, κοντολογίς το ολό-

γραμμα των αρετών, που αμείβουν τους ανθρώπους με πληρότητα και ολβιότητα και οδηγούν 

σε μια καλύτερη ανθρωπότητα.  

Δύσκολος δρόμος αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή για ένα καλύτερο Κόσμο. Το πρώτο 

βήμα όμως ανήκει σε εμάς τους ίδιους. Πρέπει να πιστέψουμε ότι αξίζει η συμμετοχή μας 

σε μια προσπάθεια για μια υπέρτερη πραγματικότητα.  

Εμείς στην Κιβωτό Ολιστικής Παιδείας βελτιοδοξούμε γιατί πιστεύουμε ότι ο άνθρω-

πος είναι σε θέση να δημιουργήσει μια καλύτερη πραγματικότητα, στην οποία οι λαοί και τα ά-

τομα να έχουν αειφόρο ολβιότητα. Και θα το τολμήσουμε, ως στοίχημα contra torrentem (α-

ντίθετα στο ρεύμα).  

Στο πλαίσιο των πνευματικών δραστηριοτήτων μας προγραμματίζουμε συζητήσεις 

σε μορφή «δημιουργικού διαλόγου», που ήδη με επιτυχία έχουμε μέχρι τώρα διοργανώσει. Από 

εφέτος θα επιδιωχθεί η συμμετοχή τόσο των ενήλικων έμπειρων μελών και φίλων μας που θα 

συνεισφέρουν με τις εμπειρίες τους, αλλά θα επιδιώξουμε αυξημένη, όσο το δυνατόν, συμμετοχή 

μελών νέας γενιάς, τα οποία ευελπιστούμε να δώσουν τον ψυχικό παλμό τους, ώστε να αναδυ-

θούν φρέσκες ιδέες για ένα καλύτερο μέλλον για την Πατρίδα μας. Παρακαλούμε θερμά για 

τη συμμετοχή σας».  
Δημήτρης Κ. Μπάκας 


