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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας χρονικής περιόδου έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να 

επικοινωνούμε με τα Μέλη της Κιβωτού μας, να μεταφέρουμε το θερμό χαιρετισμό όλων των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου μας και να κοινοποιήσουμε τις βασικές ιδέες στις οποίες θα βασισθεί ο 

προγραμματισμός των δραστηριοτήτων μας την προσεχή περίοδο ευελπιστώντας σε ευρύτερη και γό-

νιμη συμμετοχή περισσοτέρων Μελών. 

Επειδή το όλο ψυχολογικό κοινωνικό κλίμα στη Πατρίδα μας χαρακτηρίζεται από ένα έντονο 

βαθμό απαισιοδοξίας η Κιβωτός μας θα καταβάλει στους προσεχείς Μήνες κάθε δυνατή προσπάθεια, 

contra torrentem (αντίθετα στο ρεύμα), ώστε να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα σχετικής αισιοδοξίας ή 

τουλάχιστο βελτιοδοξίας. 

 

 Αποσκοπώντας σε ένα απτό αποτέλεσμα θα προγραμματισθούν τα παρακάτω:  

• Οι εμπράκτως επιτυχημένες σε μορφή «δημιουργικού διαλόγου» συζητήσεις με αντικείμενα σχε-

τικά με την παρούσα κατάσταση και τους προβληματισμούς που απορρέουν, ώστε να αναδυθούν 

νέες ιδέες ενεργειών. 

• Με σκοπό να βελτιωθούν οι απόψεις και να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι συζητήσεις 

θα παροτρύνουμε τη συμμετοχή τόσο των έμπειρων μελών μας, αλλά οπωσδήποτε θα επιδιωχθεί 

η συμμετοχή και των νεότερων ηλικιακά Μελών μας, που, όπως εκτιμάται, θα προσδώσει νέα 

δυναμική στην ανταλλαγή και σύνθεση απόψεων. 

• Ανοιχτές εκδηλώσεις για δημιουργικό διάλογο με τους νέους μας σχετικά με την καλύτερη προ-

ετοιμασία τους στα προβλήματα ζωής μέσω της Ολιστικής Παιδείας. 

• Οι απαιτούμενες προεργασίες για τη πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέ-

λευσης της Κιβωτού (Μάρτιο 2019) με κύριο αντικείμενο τις Αρχαιρεσίες ανάδειξης του ΔΣ της 

επόμενης τριετίας. 

•  Προσπάθεια υλοποίησης της ίδρυσης δύο ακόμη Παραρτημάτων της Κιβωτού σε Πόλεις που 

ήδη έχουν προεπιλεγεί ως πρόσφορες. 

• Έκδοση και παρουσίαση νέων βιβλίων των Μελών μας. 

• Αναβάθμιση του Ιστότοπου της Κιβωτού, ώστε να είναι προσπελάσιμος και σε Smartphone . 

•  Για καλύτερη ενημέρωση και των μη ελληνομαθών φίλων της Κιβωτού, κατά περίπτωση, θα 

επισυνάπτεται στα αναρτώμενα κείμενα και σχετική περίληψη στην αγγλική γλώσσα. 

• Θα συνεχιστούν η καλλιέργεια και διεύρυνση των ήδη γόνιμων συνεργασιών της Κιβωτού με 

ποικίλους Φορείς και ιδιαίτερα με τον πολύτιμο Συνεργάτη μας Ραδιοφωνικό – τηλεοπτικό δια-

δικτυακό Σταθμό Ngradio. 

Παρακαλούμε για την ενεργό συμμετοχή σας στη κοινή προσπάθειά μας. 

 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

 

 

 


