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                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

      ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26 ΣΕΠ 2017 

                                         

 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν, εν απαρτία, τα 

παρακάτω θέματα και ελήφθησαν οι αποφάσεις ως ακολούθως: 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

• Γραφεία: συνεχίζεται η προσπάθεια για συστέγαση μαζί με άλλους 

φορείς. 

• Εγγραφές νέων Μελών: Συνεχίζεται η εγγραφή νέων μελών, τα οποία 

ήδη ανέρχονται στα 233. 

• Οικονομικά: Στο Ταμείο διατίθεται το ποσό των 1.217,00 Ευρώ 

• Ιστότοπος: Λειτουργεί απόλυτα ικανοποιητικά με μεγάλο αριθμό 

ποιοτικών αναρτήσεων και πολλών επισκέψεων( περισσότερες από 

3.600). 

• Πνευματικό Έργο:  

1. Σημαντικό εκτιμάται και το πνευματικό έργο. Ήδη βρίσκεται 

σε φάση προς δημοσίευση το Πόρισμα - Πρόταση που 

προέκυψε από δύο συνεδρίες «Δημιουργικού Διαλόγου». 

2. Σημαντική προσφορά με τη συμμετοχή μελών της Κιβωτού 

στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που 

συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της ΠΟΣ. 

3. Ουσιαστική συμμετοχή μελών στην εκδήλωση Ημέρα 

Διεθνούς Ειρήνης (21 Σεπ 17). 

• Διατυπώθηκαν θερμές ευχαριστίες σε όσους συμμετέχουν ενεργά 

και δημιουργικά στο πλαίσιο των δράσεων της Κιβωτού. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ καθορίσθηκαν: 

(Με βασικές αρχές: Σύνθεση, ρίζωμα Παιδεία, ορίζοντας Πατρίδα) 

• Ελληνισμός- Χριστιανισμός και ο Κόσμος 

• Πατρίδα (οντότητα - αξίες) στην εποχή παγκοσμιοποίησης 

• Εθνική Άμυνα και στρατεύεσθαι εν ειρήνη 

• Αγωγή του πολίτη και πολιτειότητα (polity) 
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• Εξειδικευμένη εκπαίδευση και ολιστική Παιδεία 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

• Παρουσίαση των αποφάνσεων δημιουργικού διαλόγου 

• Ημέρα Μητρικής Γλώσσας (Φεβρουάριος) 

• Ολιστική παιδεία και συστημικός τρόπος σκέψης 

• Ελληνισμός της Διασποράς ως κεφάλαιο παιδείας 

 

4. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ 

 Συστήθηκε εξαμελής επιτροπή για τήρηση του Καταστατικού σε ό,τι αφορά 

τις δημοσιεύσεις. 

 

5. ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΣ 

Εγκρίθηκε και αποφασίσθηκε να μελετηθούν από ειδική Επιτροπή οι 

τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της επιστολικής - ηλεκτρονικής  

ψήφου. 

 

6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

• Συστήθηκε Επιτροπή για εισήγηση εγγραφής αριστίνδην Μελών. 

• Εγκρίθηκε πρόταση του Μέλους της Κιβωτού, Αντιστρατήγου κ. 

Κακουδάκη Ιωάννη για εκτύπωση συγκεκριμένου αριθμού 

αντιτύπων τού υπό έκδοση βιβλίου με Θέμα: ΔΟΚΙΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, «Η ΛΗΚΥΘΟΣ ΜΟΥ» του Προέδρου της Κιβωτού. Τα 

έσοδα θα ενισχύσουν εξ ολοκλήρου το Ταμείο της Κιβωτού. Η 

έγκριση ισχύει με την προϋπόθεση αποδοχής της από τον Συγγραφέα 

και τη διερεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών. 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την υποβολή δηλώσεων 

συμμετοχής στις συζητήσεις δημιουργικού διαλόγου και στα 

αντικείμενα ανοιχτών εκδηλώσεων το συντομότερο δυνατόν. 

 

                                                    Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 2017 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Κωσταντίνος Ιατρίδης                                           Δημήτριος Κ. Μπάκας 


