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ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

 Ξεκίνησε το ταξίδι της το μήνα Μάιο του 2015. Ένα ταξίδι το οποίο εμπνέεται από τη 
φιλοσοφία του ολισμού, του προσανατολισμού και αντιμετωπίζει την παιδεία ως ένα αδιάσπα-
στο σύνολο προτάσσοντας το όλον έναντι του μέρους και στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη και 
σφαιρική μελέτη αυτής. Πρεσβεύει και προστατεύει τις σταθερές αξίες της κοινωνικής 
συνοχής, ήτοι την ελληνική γλώσσα από τη μεθοδική καταστροφή της, την προκλητική 
υποβάθμιση και την ανεκτική αυθαιρεσία και παραποιημένη διδασκαλία της και την ιστορία 
της Πατρίδας μας από την εσκεμμένη διαστροφή της με την αδίστακτη προσπάθεια των 
πλαστογράφων και την ανεξήγητη δημόσια απόπειρα παραχάραξης αυτής. 

 Η Ολιστική Παιδεία είναι μια φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος των προηγμέ-
νων κοινωνιών και απαντά σε ένα γενικό αίτημα του σημερινού ανθρώπου και σε μια βασική α-
νάγκη της σύγχρονης κοινωνίας. Ρίχνει τους πρώτους σπόρους ενός επιστημονικού αναστο-
χασμού. 

 Η Κιβωτός, αφού ξεπέρασε τα οργανωτικά και υπαρξιακά ζητήματα, που την απασχόλη-
σαν σοβαρά τα δύο πρώτα αυτά χρόνια της λειτουργίας της, άρχισε να σχεδιάζει τη μελλοντική 
πορεία της, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της, όπως περιγράφεται στο καταστατι-
κό αυτής. Παρά τα προβλήματα, η αποτίμηση της πρώτης λειτουργίας είναι εξαιρετικά θετική. 
Δίπλα στις επιτροπές, που συγκροτήθηκαν, διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες δήλωσαν πρόθυ-
μοι να συμμετάσχουν, να υποβοηθήσουν και να στηρίξουν το έργο τους, με αποτέλεσμα να συ-
γκροτηθεί ένα σύνολο αποφασισμένων εθελοντών. 

 Σε μια εποχή γενικής δυσπραγίας και δυσθυμίας, όπου οι κακές οικονομικές ειδήσεις 
καθημερινά πληθαίνουν και ο ουρανός της Πατρίδας μας είναι σκεπασμένος με βαριά μαύρα 
σύννεφα, η Κιβωτός σχεδιάζει τις μελλοντικές της επιστημονικές εξορμήσεις. Κινείται μεθοδι-
κά και δραστήρια με πνεύμα καλής συνεργασίας και αγαστής σύμπνοιας. 

 Σήμερα, όπου τίποτε δεν έχει μείνει σταθερό στη ζωή μας, που οι αξίες μας και το κύρος 
μας καταρρακώθηκαν, οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και όλοι ψάχνουμε τα βήματά μας 
σε ένα ζοφερό και σκοτεινό εγχώριο, αλλά και παγκόσμιο περιβάλλον, αναρωτιέται κανείς, 
ποια ιδέα, ποιο ιδανικό θα μπορούσε να επανεκκινήσει τη ζωή μας και να δώσει προοπτική και 
ελπίδα στο μέλλον μας; 

 Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι ανάγκη να ενισχύσουμε και να πλαισιώσουμε 
την Κιβωτό και να έρθουμε κοντά με επιστήμονες, που έχουν κοινά με εμάς πιστεύω και ορά-
ματα, να πορευτούμε μαζί και ενώνοντας δυνάμεις και φωνές, να ενισχύσουμε την ολιστική 
παιδεία.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού με τις γνώσεις του, το πάθος του, την εργατικό-
τητα, την επιμονή του και τη μεθοδικότητα επέτυχε να αξιοποιήσει στο έπακρον τις δυνατότη-
τές του και να τοποθετήσει πολύ ψηλά τον πήχυ των προσδοκιών του για το μέλλον. Η Κιβω-
τός έχει επωμισθεί ένα πολιτιστικό, πνευματικό και επιστημονικό έργο, για την επιτυχία του ο-
ποίου βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι να δημιουργηθεί μεταξύ των μελών ένα κλίμα φιλίας 
και μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και αλληλεγγύης, ένας στίβος ανιδιοτελούς προσφοράς, στον 
οποίον η μόνη θεμιτή φιλοδοξία είναι η προσφορά. 

 Ελπίζουμε και αισιοδοξούμε. 

 Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 
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           Νικόλαος Ζαρκάδας 

            Υποστράτηγος ε.α. 


