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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Βριλήσσια 01 Νοε 2018 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 

 

Την 31 Οκτ. 18 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 έλαβε χώρα στην Αίθουσα του 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, οδός Κέκροπος #10, Πλάκα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της ΚΙΒΩΤΟΥ μας με εξαιρετική επιτυχία, που οφείλεται τόσο στη μεγάλη, για τα σημερινά 

δεδομένα, προσέλευση Μελών και Φίλων μας, όσο και στην ποιότητα, αλλά κυρίως στην 

παρουσία πολλών Νέων σε ηλικία , οι οποίοι προσέδωσαν νέα πνοή στην πορεία μας. 

Στην εκδήλωση, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους και με τοποθετήσεις τους 

Εκπρόσωποι του ΓΕΣ, της ΕΛΙΣΜΕ, της ΠΟΣ, της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΣΥΝΘΕΣΙΣ», 

όπως και νεοεγγραφέντα και παλαιότερα Μέλη, συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν τα παρακάτω 

θέματα: 

 

• Καλωσόρισμα των νεοεγγραφέντων Μελών. 

• Ενημέρωση για την μέχρι τώρα εξέλιξη των προηγούμενων αποφάσεων και ενεργειών με 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα απόκτησης Γραφείων της Κιβωτού. Ήδη λάβαμε χορηγία ικανού 

ποσού από Μέλος μας για την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης των Γραφείων του κ. 

Τσιπλάκου που έχουν διατεθεί δωρεάν προς χρήση επί της οδού Ασκληπιού #124 Αθήνα. Οι 

εργασίες θα αρχίσουν εντός Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμα για λειτουργία το 

αργότερο τέλη Φεβρουαρίου 2019. 

• Διατυπώθηκε η γενική ιδέα ενεργειών της επόμενης χρονικής περιόδου, η οποία συνίσταται: 

Καταβολή ολιστικής προσπάθειας σύνθεσης τρόπων ανάπτυξης της βελτιοδοξίας των 

Μελών μας και προβολή προς όλη την Κοινωνία σε συνδυασμό δημιουργικού διαλόγου με 

τη συμμετοχή των νεότερων γενεών και αρμονικής συνεργασίας με ομόλογους Φορείς. 

• Αποφασίσθηκε ο καθορισμός θεμάτων και ημερομηνιών διεξαγωγής «ανοιχτών 

εκδηλώσεων», με τη συμμετοχή όσο το δυνατών νεότερων σε ηλικία Μελών και Φίλων. 

• Αποφασίσθηκε ο καθορισμός θεμάτων - προγραμματισμός «δημιουργικού διαλόγου» με 

συμμετοχή και νεότερων Μελών με εναρκτήριο θέμα: «Τρόποι ανάπτυξης του βελτιοδοξείν 

ως αρετή». 

•  Θα συνεχισθούν και θα διευρυνθούν οι Συνεργασίες και συν-εκδηλώσεις με άλλους Φορείς 

και Συλλόγους. 

• Αποφασίσθηκε η γόνιμη συνεργασία με NGradio με προγραμματισμό σειρά νέων 

εκπομπών, ειδικά για Μέλη της Κιβωτού, με αντικείμενα που αφορούν στη δόμηση της 

ανθρώπινης προσωπικότητας και με γενικό Θέμα: το «ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΕΤΩΝ». 
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• Οι αναρτήσεις στον Ιστότοπό μας και η απόδοσή τους απεδείχθη λίαν γόνιμη ως ακολούθως:  
✓ ΜΕΛΗ                 262  

✓ Έχουν email 164 – 62,60%,  

✓ Δεν έχουν e-mail    19 – 7,25%,  

✓ Άγνωστο                79 – 30,15%  

✓ Έναρξη λειτουργίας Ιστοσελίδας        02 Φεβ 2017 

✓ Έναρξη λειτουργίας βελτιωμένης ιστοσελίδας - Πρόσβαση και από κινητά 21 Σεπ 

2018 

✓ Ετήσιο κόστος Λειτουργίας & Φιλοξενίας & Ασφάλειας & Λογισμικού & Διατήρησης 

ονόματος (kivotospaideias.com)         220 € 

✓ Κόστος ανάπτυξης & συντήρησης 0 € 

✓ Επισκέπτες 04/09/2017 3.300 

✓ Επισκέπτες 18/03/2018 5.481 

✓ Επισκέπτες 21/09/2018 7.536 

✓ Επισκέπτες 31/10/2018 8.012 – 242.80% αύξηση σε σχέση με την 04/09/2017 

✓ Μοναδικοί Επισκέπτες 3.165 

✓ Αποστολή e-mail στα μέλη για εφαρμογή του GDPR (General Data Protection 

Regulation) 

✓ Σύνδεση με NGradio 

✓ Αποφάνσεις                                         3 

✓ Άρθρα- Ομιλίες – Βιβλία            315 

✓ Πόσοι ανάρτησαν πονήματα    30 

✓ Blogs          1 

✓ Ιστοσελίδες        1 

✓ Videos          9 

✓ Έργα Ζωγραφικής & Αγιογραφίας  60 

✓ Έργα Ποίησης      6 

✓ Φωτογραφίες εκδηλώσεων           140 

 

• Αποφασίσθηκε η προεργασία για τη Γενική Τακτική Συνέλευση - Αρχαιρεσιών του 

Μαρτίου 2019 και ειδικότερα ο τρόπος εφαρμογής της επιστολικής ψήφου. 

• Έλαβε χώρα εγγραφή νέων Μελών. 

• Προφορικές παρεμβάσεις έκαναν οι ακόλουθοι: 

✓ Αντγος εα Νικόλαος Πιτσόλης για θέματα Ιστότοπου. 

✓ Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος «ΣΥΝΘΕΣΙΣ». 

✓ Γιάννης Πατινιώτης, Οικονομολόγος. 

✓ Βασιλεία Περόγλου, Εκπρόσωπος NGradio. 

✓ Σμήναρχος εα Αναστάσιος Μπασαράς, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ. 

✓ Ταξίαρχος Δημόκριτος Κωνσταντάκος, Δντής ΓΕΣ/ΔΕΚΠ. 

✓ Ταξίαρχος εα Νικολόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος ΠΟΣ. 

✓ Πρώην Υφυπουργός κ. Τσιπλάκος Αριστείδης. 

 

Συμπερασματικά: υπήρξε μία εξαιρετικής σημασίας Έκτακτη Γενική Συνέλευση , καθόσον 

προγραμματίσθηκε η προσεχής λειτουργία της ΚΙΒΩΤΟΥ μας κατά τον πλέον αποδοτικό 

τρόπο και η οποία, όντως, αποπνέει βελτιοδοξία για το Μέλλον 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΑΚΑΣ  
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Παράρτημα  

Εισήγηση Γιάννη Πατινιώτη 

 

 

Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας – Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Αθήνα 31/10/2018 

 

Κύριε Πρόεδρε της Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι με τις 

πολιτικές, στρατιωτικές και ιδιωτικές σας ιδιότητες και αξιώματα. 

Εισαγωγή 

Όπως η ευχαρίστηση μιας μουσικής συμφωνίας αποτελεί αντίθεση με μια δυσάρεστη 

διαφωνία, έτσι και στον άνθρωπο υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο διέπει τόσο τους νόμους 

της Αρμονίας, όσο και τους νόμους τους Χάους. 

Κυρίως Θέμα – Το κοινωνικό σύστημα της Κιβωτού 

Εμείς εδώ στην Κιβωτό έχοντας ως όραμα την έννοια της Ολιστικής Παιδείας, ήτοι την 

καθολική παιδεία, η οποία υπηρετεί και συνθέτει ισότιμα και τα τρία βασικά ενεργήματα 

του ανθρώπου, δηλαδή το σκέπτεσθαι, το συναισθάνεσθαι και το πράττειν, προσπαθούμε 

παράλληλα με την αποδοχή και αρμονική συνύπαρξη ιδεών και απόψεων που στηρίζονται 

στην Θρησκεία, τις επιστήμες, τις τέχνες και την φιλοσοφία, να δημιουργήσουμε ικανές 

και αναγκαίες συνθήκες για την ανάδυση της ύπατης ανθρώπινης ποιότητας, του 

ανθρώπινου πνεύματος. 

Αποστολής μας η διάδοση και εφαρμογή, τόσο στον περίγυρό μας, όσο και στην υπόλοιπη 

Ελλάδα, των αποφάνσεων της Κιβωτού, με σκοπό την πραγμάτωση των τριών θεμελιωδών 

αξιών ήτοι της Αλήθειας, του Κάλλους και του Αγαθού ΄άλλως της αρετής. Η ευρύτερη 

αποδοχή των προαναφερθέντων, λόγω κυρίως της ποιότητας, αντικειμενικότητας, 

αυθεντικότητας και πειστικότητας των αποφάνσεων και προτάσεων της Κιβωτού, μπορεί 

να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα ωφεληθεί η Πατρίδα και η Ελληνική 

κοινωνία.  

Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία στηρίζεται σε δύο βασικές ιδιότητες, απαραίτητες 

για την εύρυθμη λειτουργία της Κιβωτού: Την Διαφορετικότητα και την Ελευθερία. Και 

εξηγούμε. 

Στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε την 

διαφορετικότητα της σκέψης κάθε συνομιλητή μας, ενώ παράλληλα επιβάλλουμε στον 

κάθε συμμετέχοντα, ως απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής του, την αποδοχή της 

ελευθερίας του λόγου. 

Δύο ιδιότητες που πρέπει να συνυπάρχουν ισορροπημένα και σε ίδια φορά, δηλαδή την 

κοινή πορεία μας για την εφαρμογή της Ολιστικής Παιδείας στην Ελληνική Κοινωνία. 

Αυτή η κοινή κατεύθυνση θα πρέπει να έχει την ίδια διανυσματική διεύθυνση με την 

υφιστάμενη αρμονική που διέπει τη σεβαστή ομήγυρη, δηλαδή το κοινωνικό σύστημα που 

εκφράζει η Κιβωτός. 

Για να βοηθήσω, με τον μουσικό όρο αρμονική εννοούμε την τάση που προσδιορίζεται από 

το σύνολο των μέσων όρων, των κοινωνικών ζευγών που υφίστανται και απαρτίζουν το 

συγκεκριμένο κοινωνικό σύστημα.  

Με τον όρο κοινωνικό σύστημα επίσης, εννοούμε το σύνθετο κοινωνικό σύνολο, το οποίο 

χωρίς ακραίες εντάσεις, απαρτίζεται από διάφορα ζεύγη συνανθρώπων τα οποία 
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συνέρχονται, συνευρίσκονται, συνομιλούν και πράττουν όχι προς ίδιο συμφέρον ή με την 

αντίληψη του καφενείου, αλλά γιατί τους αρμόζει και γιατί νιώθουν εσωτερικά μιαν 

ευχαρίστηση. 

Στο κοινωνικό σύστημα της Κιβωτού, με την έννοια ζεύγος, εννοούμε του καθενός μας την 

αποδοχή και παραδοχή των σκέψεων και απόψεων ενός τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέλη 

της Κιβωτού, με το οποίο ταυτίζεται και νιώθει συναγωνιστής και κατ’ ελάχιστο 

συνοδοιπόρος, συντονισμένος από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη. 

Η απόφαση μας ως μέλη της Κιβωτού για αρμονική συνύπαρξη, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την σωματική και ψυχική υγεία μας. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η σχέση 

μας με τους άλλους είναι αυτή που καθορίζει και όλο το φάσμα της ζωής μας, τόσο στο 

παρόν όσο και στο μέλλον. Η επαφή μας με τους άλλους, η επικοινωνία με κάθε τρόπο και 

η αλληλεπίδραση αποτελεί το μέσον της αυτοπραγμάτωσης, της πνευματικής και 

συναισθηματική μας ωρίμανσης και εν τέλει την επιτυχή επίτευξη των ατομικών και 

συνάμα κοινών στόχων μας. 

Λάβετε υπόψη σας ότι σε κάθε κοινωνικό σύστημα, όπως αυτό της Κιβωτού, αυτοί που 

επηρεάζουν περισσότερο την αρμονική του είναι τα ενεργά ενδιάμεσα ή και άλλως 

αναφερόμενα ως κινούμενα μέλη. Πρόκειται για μέλη πειθαρχημένα και πιο εύκολα 

αποδεχόμενα την λογική. Παράλληλα με αυτά, υπάρχουν και τα ακραία μέλη, τα εστιώτα, 

αυτά που προσδιορίζουν το πλαίσιο του συστήματος ΚΙΒΩΤΟΣ, και δημιουργούν αυτό 

που στην καθημερινότητα αναφέρεται ως «το πλαίσιο του κάδρου». Αυτά τα ακραία ή και 

εστιώτα μέλη, ενεργώντας με πείσμα για την επικράτηση των απόψεων των, δύσκολα 

αποδέχονται την λογική των ενδιάμεσων μελών και γιαυτό αποτελούν τα μέλη που 

προσδιορίζουν τα όρια εντός των οποίων η Κιβωτός και κάθε άλλο κοινωνικό σύστημα 

είναι ανεπτυγμένο.  

Κάθε φυσική ή τεχνητή προσπάθεια διαφοροποίησης από την υφιστάμενη αρμονική 

συνύπαρξη των μελών του κοινωνικού συνόλου της Κιβωτού, έξω από τα όρια του 

πλαισίου του κάδρου που προαναφέραμε, δημιουργεί μια «ξένη» δύναμη προς την 

επικρατούσα «αρμονική» και μία μη κατανομή, ακανόνιστη, δυσαρμονική και επικίνδυνη 

κατάσταση για την συνοχή και συνέχιση της υπόστασης του συνόλου. 

Ο λόγος της πιθανότητας δημιουργίας μιας τέτοιου είδους δυσαρμονίας, υπάρχει μόνο όταν 

υπάρξει μέλημα από τις ακραίες δυνάμεις του κάδρου, για μη αρμονική συνύπαρξη και 

προσπάθεια επικράτησης των ως κυρίαρχη δύναμη, σε βάρος των υπολοίπων και ως εκ 

τούτου για όσους τελικά παραμείνουν, αναγκαστική αποδοχή της κυρίαρχης δογματικής 

άποψης των.  

Συμπέρασμα 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρμονική συνύπαρξη μέσα σ’ έναν κοινωνικό χώρο, όπως 

αυτού της Κιβωτού, εκτός από τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία κατανόηση, 

προϋποθέτει κανόνες που οριοθετούν συμπεριφορές και σχέσεις. 

Με τον τρόπο αυτό, ο καθένας μας θα μπορεί να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του και τα 

δικαιώματα του, θα μπορεί να μάθει να σέβεται την προσωπικότητα και τη 

διαφορετικότητα του άλλου, αλλά και να υπερασπίζεται τον εαυτό του και την προσωπική 

του αξιοπρέπεια μαζί με αυτήν της Κιβωτού ως Κοινωνικό σύστημα.  

Πρόκειται για μια προσπάθεια με σκοπό την δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και την 

λειτουργία δημιουργικών διαλόγων σε ευχάριστο κλίμα προς όφελος όλων. 
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Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας θέλω να σας θυμίσω ότι κάθε 

σημείο στη ζωή είναι ισορροπημένο, όταν δημιουργούμε αρμονία ανάμεσα στον εσωτερικό 

μας εαυτό και τον περιβάλλοντα κόσμο. 

Ευχαριστώ 

Ιωάννης Πατινιώτης 

 


