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5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΙΒΩΤΟΥ
Αγαπητά Μέλη της Κιβωτού
Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια από τις 20 Μαΐου 2015, τη μέρα που η Κιβωτός
ξεκίνησε το όμορφο ταξίδι της για να βρει την Ιθάκη του Πολιτισμού και της Νέας Ελλάδας. Είναι
ένα ταξίδι δύσκολο, όμορφο, είναι μακρύς ο δρόμος, αντιμετωπίσαμε τους «Λαιστρυγόνας και
τους Κύκλωπας», γίναμε σοφότεροι.
Δεν θα επιχειρήσουμε απολογισμό, γιατί αυτό το κάναμε κατ’ επανάληψη στις Γενικές
Συνελεύσεις. Επιγραμματικά, μόνον, θα λέγαμε: Η Κιβωτός με το έργο της και τη σοβαρή της
πορεία απέκτησε κύρος και πλέον η παρουσία της είναι εμφανής. Την εκτιμούν και τη λαμβάνουν υπόψη τους πολλοί φορείς και σε πολλές περιπτώσεις επιζητούν τη γνώμη της, η
οποία παρέχεται πάντοτε με καλή διάθεση.
Θα επισημάνουμε, ωστόσο, ότι η Κιβωτός ως ζωντανός Οργανισμός, καλείται να αντιμετωπίσει και την καθημερινότητα, με κύριο πρόβλημα τα οικονομικά της! Μέχρι σήμερα, «ευπατρίδες» μάς βοήθησαν με τη γενναιοδωρία τους. Ωστόσο και παρά το ότι έχουμε ελαχιστοποιήσει τις λειτουργικές δαπάνες μας, τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, με τις υποχρεώσεις μας «να τρέχουν» κάθε μήνα, όπως: Ιστότοπος, τέλη του Δήμου κ.λπ. Συνέπεια είναι να
μην καθίσταται εφικτή έστω και μία ολοκληρωμένη έκδοση με τις σημαντικές εργασίες Μελών
μας.
Παρά το ότι η ετήσια συνδρομή έχει καθοριστεί στο ελάχιστο ποσό των 10 ευρώ(!), με
ιδιαίτερη λύπη μας υπενθυμίζεται, ότι υπάρχουν οφειλές, οι οποίες για ορισμένους, φθάνουν σε
περισσότερα από ένα έτη.
Η Κιβωτός με απόφαση του ΔΣ, θεώρησε ότι προέχει η «πνευματική τροφή» και απέφυγε
να ενεργοποιήσει τις προβλέψεις του Καταστατικού της για διαγραφή των «μη οικονομικά τακτοποιημένων» μελών της και, φυσικά, δεν προτίθεται να το πράξει ούτε στο μέλλον.
Παρακαλούμε, όμως, όλα τα μέλη μας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, με την
ευκαιρία της έναρξης του καινούργιου χρόνου ζωής της Κιβωτού, να μας βοηθήσουν, ώστε το
ταξίδι όλων μας να ολοκληρωθεί προς στην Ιθάκη.
Στο πλαίσιο αυτό, σας υπενθυμίζουμε τον αριθμό λογαριασμού (IBAN) της Κιβωτού στην
«Εθνική Τράπεζα»:

GR6101100510000005100155554
Επειδή η Κιβωτός είναι Φορέας Πνευματικός, θεωρήσαμε σκόπιμο, με την παρούσα ευκαιρία, να στείλουμε μαζί με την ανακοίνωση και το ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη».
Με πνευματικούς χαιρετισμούς και την ευχή να ξεπεραστεί ομαλά το πρόβλημα του κορωνοιού για να μπορέσουμε να συναντηθούμε και πάλι.
Νίκος Πιτσόλης
ΓΓ Κιβωτού

Δημήτρης Μπάκας
Πρόεδρος Κιβωτού

1

Ἰθάκη
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη,
νὰ εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,
ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν ἄγριο Ποσειδώνα δὲν θὰ συναντήσεις,
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,
ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.
Νὰ εὔχεσαι νά ῾ναι μακρὺς ὁ δρόμος.
Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωϊὰ νὰ εἶναι
ποὺ μὲ τί εὐχαρίστηση, μὲ τί χαρὰ
θὰ μπαίνεις σὲ λιμένας πρωτοειδωμένους·
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νὰ σταματήσεις σ᾿ ἐμπορεῖα Φοινικικά,
καὶ τὲς καλὲς πραγμάτειες ν᾿ ἀποκτήσεις,
σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριμπάρια κ᾿ ἔβενους,
καὶ ἡδονικὰ μυρωδικὰ κάθε λογῆς,
ὅσο μπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ μυρωδικά.
Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς,
νὰ μάθεις καὶ νὰ μάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπουδασμένους.
Πάντα στὸ νοῦ σου νἄχῃς τὴν Ἰθάκη.
Τὸ φθάσιμον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισμός σου.
Ἀλλὰ μὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει.
Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς στὸ νησί,
πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόμο,
μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ Ἰθάκη.
Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι.
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θἄβγαινες στὸν δρόμο.
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.
Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρῇς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε.
Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, μὲ τόση πείρα,
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες τί σημαίνουν.
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