
 

   

   

   

 

         Θεσσαλονίκη 16.06.2018 

 
ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

  

 Η ΚΙΒΩΤΟΣ ξεκίνησε το ταξίδι της προ τριών ετών, το μήνα Μάιο του 2015 και μέχρι 
σήμερα το ταξίδι της συνεχίζεται και αποτιμάται ως εξαιρετικά θετικό. 

 Οι αξιωματικοί, οι ακαδημαϊκοί και οι λοιποί επιστήμονες που συγκροτούν το Διοικητι-
κό Συμβούλιο ή είναι μέλη της, όλοι τους με το δημιουργικό τους πνεύμα, την ελληνική τους 
ψυχή, τη γαλανόλευκη συνείδηση, τον σεβασμό τους προς την ιερή και διάβροχη από αίματα 
Σημαία μας, την αφοσίωση προς τον θεσμό της οικογένειας, την πίστη τους προς την ορθόδοξη 
εκκλησία μας, την αγάπη προς την όμορφη Πατρίδα μας και με την πλήρη συναίσθηση του πα-
τριωτικού τους καθήκοντος, θερμαίνουν, αναζωπυρώνουν και αναρριπίζουν το θαυμασμό προς 
το παρελθόν. Η ΚΙΒΩΤΟΣ αποτελεί αγγείο μνήμης, ιστορίας και παιδείας. 

 Σήμερα που αισθανόμαστε όλα να γκρεμίζονται, χωρίς να φαίνεται να ανοικοδομείται 
κάτι, έρχεται η ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ να μας προβληματίσει και να μας κάνει να 
ελπίσουμε προς μια δημιουργική πνευματική αντίσταση στα ζοφερά σημεία των καιρών. 

 Γεγονός είναι ότι στην σημερινή ταραγμένη εποχή, πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομι-
κά, κοινωνικά το σαράκι έχει μολύνει όχι μόνο το σώμα, αλλά κυρίως και το πνεύμα και την 
ψυχή του ελληνισμού. Παντού παρατηρείται ότι ο,τιδήποτε ελληνικό αργοπεθαίνει, όπως η 
γλώσσα, η ιστορική συνείδηση, η κοινωνική ευπρέπεια, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η χαρά της 
άμιλλας και της αριστείας, η καταξίωση της ποιότητας, η κοινωνία των σχέσεων, η αίσθηση 
της Πατρίδας, η χριστιανική πίστη, τα εθνικά μας σύμβολα κλπ. 

 Τον κατήφορο αυτό προσπαθεί και επιδιώκει να ανακόψει η ΚΙΒΩΤΟΣ με το να βάλλει 
ένα μικρό λιθαράκι στο οικοδόμημα της ιστορικής επιβίωσης του ελληνισμού. Πιστεύει ότι η ο-
λιστική παιδεία αποτελεί το θεμέλιο για την οικοδόμηση του μέλλοντος της Πατρίδας μας, απο-
τελεί το απαραίτητο φως, για να διανύσουμε ευκολότερα το δύσκολο δρόμο της σύγχρονης ε-
ποχής. Επιζητεί να μετατρέψει τη μάθηση σε χαρά και την άμιλλα σε άθλημα αριστείας, Να 
σταματήσει το σχολείο να μαραίνεται και να φθίνει από την στειρότητα της δημιουργικότητας. 

 Η πρόβλεψη στο καταστατικό, η καθιέρωση και η εφαρμογή του "δημιουργικού διαλό-
γου" ενθαρρύνει, ενισχύει, καλλιεργεί και προάγει την παρουσίαση νέων σκέψεων, θέσεων και 
επιστημονικών απόψεων. Έτσι η ΚΙΒΩΤΟΣ αποτελεί μια πνευματική εστία και μια ελπιδοφόρο 
όαση στην έρημο της σύγχρονης ζωής. Βέβαια είναι αναγκαίο, όπως αυτού του προφορικού 
πνευματικού θησαυρού γίνονται κοινωνοί όλα τα μέλη του σωματείου της ΚΙΒΩΤΟΥ, των ο-
ποίων την συμπαράσταση, την ενεργή συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αρωγή χρειάζεται. 

 Το άξιο συγχαρητηρίων Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΙΒΩΤΟΥ, αισθανόμενο έντονα το 
βάρος της ευθύνης του, χωρίς αμφιβολία κινείται μεθοδικά και συστηματικά στην επιστημονι-
κή παρουσίαση και προβολή γενικότερων κοινωνικών και εθνικών θεμάτων για την αναζωογό-
νηση και διατήρηση των αρετών και των αξιών μας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια τείνουν να 
αδρανοποιηθούν μέσα μας και στην ελληνική κοινωνία. 

 

 Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 

         Με τιμή 

 

           Νικόλαος Ζαρκάδας 

            Υποστράτηγος ε.α. 


