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Αθήνα 11/09/2019 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ #004# 
 

1. Πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), στα 
γραφεία της Κιβωτού. 

2. Παρόντα μέλη του ΔΣ: 
 

α. Πρόεδρος Μπάκας Δημήτριος 

β. Α΄ Αντιπρόεδρος Μάρκος Γρηγόριος 

γ. Γεν. Γραμματέας Πιτσόλης Νικόλαος 

δ. Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας Ιωάννου Λουκάς 

ε. Κοσμήτορας Βελουδάκης Γρηγόριος 

στ. Αναπληρωτής Κοσμήτορας Πατινιώτης Ιωάννης 

ζ. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Νικολόπουλος Βασίλειος 

η. Ταμίας Μποτσιβάλη Σοφία 

θ. Αναπληρωτής Ταμίας Μάντης Αργύρης 

 
3. Απουσίαζαν δικαιολογημένα οι Πολίτης Στυλιανός και Ασημακοπούλου 

Μαργαρίτα. 
4. Έλαβε χώρα ενημέρωση - δημιουργικός διάλογος και ελήφθησαν  απο-

φάσεις για τα παρακάτω: 
 
α. ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ 

(1) Έλαβε χώρα μια ολιστική συνοπτική ενημέρωση αλληλοε-

νημέρωση στο πλαίσιο του νέου σκηνικού εργασίας (ευκαιρίες και δυσχέ-

ρειες) για πρόοδο της εξακτίνωσης των σκέψεων και  προτάσεων της Κι-

βωτού προς τους Φορείς. Η γενική αποτίμηση είναι ότι ήδη υπάρχουν 

σαφείς ενδείξεις ότι σταδιακά και μεθοδικά το πνεύμα της Κιβωτού 

κρίνεται ως λίαν ενδιαφέρον και χρήσιμο. 

(2) Προγραμματισμός εργασιών επόμενης περιόδου. Η κύρια 

προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία και υλοποίηση δραστη-

ριοτήτων στο πλαίσιο του εορτασμού των διακοσίων ετών από την Επανά-

σταση του 1821 με βασική ιδέα ενέργειας να μελετηθεί ολιστικά η πορεία 

της Πατρίδας μας μέχρι τώρα και να εξαχθούν σκέψεις και ιδέες για το 

μέλλον που ενδιαφέρον το σύνολο των Ελλήνων κάθε ηλικίας. 

 
β. ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ 

(1) Θα συνεχιστούν οι συνεργασίες με άλλους Φορείς    
(ΥΠΕΘΑ, ΥΕΝ, ΑΣΕΙ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΙΣ, NGRADIO...) και θα 
εμπλουτισθούν με νέα θέματα με προσανατολισμό προς τους Νέους μας. 
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γ. ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ 
Αποφασίσθηκε να προετοιμασθούν κατάλληλα δύο κύριες εκδη-

λώσεις για την Επέτειο των 200 ετών από 1821. Μία  με συμμετοχή νέων 
κυρίως  και θέμα  «Το στρατεύεσθαι εν ειρήνη ως δημοκρατική αξία» (ήτοι 
«Η δημιουργική στρατιωτική θητεία») και μία  με θέμα «Το πατριωτικό φρό-
νημα των Ελλήνων ως αξία και αρετή». 

 
δ. ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Επιβεβαιώθηκε η συνεργασία με Ειδικούς επιστήμονες  σε θέματα 
που θα διευκολύνουν τη διαρκή μελέτη της Ολιστικής Παιδείας ως αξίας και 
αρετής και αποφασίσθηκε να καταβληθεί προσπάθεια  για να ιδρυθούν Παρα-
τήματα της Κιβωτού στη Λιβαδειά και στο Ναύπλιο. 

 
ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(1) Παρασχέθηκαν τα όσα αρχικά στοιχεία υπάρχουν για την 
ίδρυση της INTERNATIONAL HELLENISTIC UNION (IHU) που θα έχει ως βα-
σικό σκοπό την ανάδειξη και διάδοση του Ελληνικού Πνεύματος. 

(2) Αποφασίσθηκε η περιοδική συλλογική Έκδοση  των πονη-
μάτων Μελών Κιβωτού. 

(3) Αποφασίσθηκε τα Γραφεία της Κιβωτού να λειτουργούν και 
ως  Εντευκτήριο Κιβωτού. 
 

5. Η όλη συνεδρία συνεχίσθηκε με ελεύθερο δημιουργικό διάλογο και δια-
τυπώθηκαν ποικίλες εποικοδομητικές απόψεις για την περαιτέρω πορεία της 
Κιβωτού μας. 
 

6. Ακολούθως με τη συναίνεση όλων των μελών λύθηκε η συνεδρίαση. 
 

Ο Γενικός Γραμματέας    Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Νικ. Πιτσόλης     Δημ. Μπάκας 
          Αντγος ε.α.        Αντγος ε.α. 


