
Με επιτυχία το μαθητικό συνέδριο του Κέντρου Νεότητας Αγίου Τίτου 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το περασμένο Σάββατο το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο 
που οργάνωσε στο Ηράκλειο, το Συνεδριακό Κέντρο Νέων της Ενορίας του Αγίου Τίτου με γενικό 
θέμα «Παιδεία Ελληνική». 
Έλαβαν μέρος μαθητές της Β’ Λυκείου από σχολεία του Ηρακλείου, της Αθήνας, της 
Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Ειδικότερα, από το Ηράκλειο το Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιο» 
και το Πειραματικό Λύκειο. Από την Αθήνα τα Αρσάκεια και Τοσίτσεια Λύκεια και το Ειδικό 
Λύκειο κωφών και βαρήκοων Αργυρούπολης. Από τη Θεσσαλονίκη το Αρσάκειο Λύκειο, το 
κολέγιο «Ανατόλια» και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη. Τέλος, το Πειραματικό Λύκειο του 
Παν/μίου Πατρών. 
Οι μαθητικές ομάδες είχαν μελετήσει επιμέρους θέματα, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών που 
τα συνόδευσαν και την εποπτεία Ειδικών Συμβούλων, που είχαν ορίσει οι διοργανωτές. Εισηγήσεις 
έγιναν από τους ίδιους τους μαθητές ενώ οι επιστήμονες που είχαν το ρόλο του Ειδικού Συμβούλου 
ήταν παρόντες στις συνεδριάσεις για να σχολιάσουν τις εισηγήσεις των παιδιών και να προσφέρουν 
τα φώτα τους, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι που καθοδήγησαν τα παιδιά είναι οι 
κ. Μιχ. Κασσωτάκης, πρόεδρος του Κέντρου Εκπ/κών Ερευνών, κ. Νίκος Τζανάκης, καθηγητής 
του Παν/μίου Κρήτης, ο κ. Φώτης Δημητρακόπουλος, καθηγητής του Παν/μίου Αθηνών και ο π. 
Βασίλειος Γοντικάκης, ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους. 
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η έρευνα, η μελέτη, ο διάλογος, ο προβληματισμός πάνω σε ένα καίριο 
και κρίσιμο θέμα, δηλ. των μορφωτικών αγαθών του ελληνικού πολιτισμού. Σε μια περίοδο που το 
βάρος του διαλόγου για την Παιδεία και το ενδιαφέρον όλων στρέφεται κυρίως στο εξωτερικό 
περίβλημα του θέματος, δηλ. τη δομή της Εκπαίδευσης και ειδικότερα την εφεύρεση ενός καλού 
εξεταστικού συστήματος, οι μαθητές-σύνεδροι στράφηκαν στην καρδιά του προβλήματος, δηλ. την 
έννοια και το περιεχόμενο της Παιδείας. 
Όσοι παρακολούθησαν τις συνεδριάσεις διαπίστωσαν ότι από την αρχή μέχρι το τέλος οι μαθητές 
αντιμετώπισαν με υπευθυνότητα και συνέπεια ένα τόσο σοβαρό θέμα και ήλθαν πανέτοιμοι για να 
συζητήσουν. Οι συζητήσεις, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ηλία 
Κουρούμαλη, διεξήχθησαν με σεμνότητα και ευπρέπεια, με μαχητικό ενθουσιασμό, με ειλικρινή 
διάθεση να βρεθεί η άκρη του νήματος. Τα παιδιά συζήτησαν και αντιμετώπισαν με μεγάλη 
ευκολία δύσκολες έννοιες όπως κρατισμός και παγκοσμιοποίηση, κλασική παιδεία και μοντέρνες 
εκπαιδευτικές τάσεις, πρόσωπο και άτομο, εθνικισμός και διεθνισμός, οικουμενικότητα και 
παγκοσμιότητα, παιδεία και εκπαίδευση, παιδεία και μόρφωση, κριτικός έλεγχος και αφομοίωση, 
παράδοση και αλλοτρίωση, ανθρωπιστική παιδεία και χρησιμοθηρική εκπαίδευση. Έδειξαν ότι 
γνωρίζουν με ακρίβεια τις αγκυλώσεις που οφείλονται στις μοντέρνες τάσεις της ισοπέδωσης, που 
προωθείται στο όνομα της επικράτησης ενός πολιτιστικού μοντέλου που ούτε παγκόσμιο ούτε 
οικουμενικό είναι. Έδειξαν ότι μπορούν να οραματίζονται, ξεχωρίζοντας την ουτοπία από την 
πραγματικότητα. Έδειξαν ότι διαθέτουν ευαίσθητες κεραίες απέναντι σε όλες εκείνες τις αξίες που 
χαρακτηρίζονται ως Παιδεία Ελληνική. 
Απέδειξαν ότι η παράδοση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας παραμένει επίκαιρη πρόταση που 
μπορεί να αξιοποιηθεί για την προκοπή του τόπου μας αλλά και έξω από τα όρια της ελληνικής 
κοινωνίας. 
Με το Συνέδριο αυτό, το Συνεδριακό Κέντρο Νέων της Ενορίας του Αγίου Τίτου εγκαινιάζει 
δυναμικά τις δραστηριότητές του, αναβιώνοντας ένα συνεδριακό θεσμό που είχε ξεκινήσει πριν 
από χρόνια το Λύκειο «ο Κοραής». Η συνέχιση αυτής της καλής και πραγματικά ξεχωριστής 
προσπάθειας συγκίνησε και ενθουσίασε πολλούς. 
Η Ενορία του Αγίου Τίτου, υπό τον π. Ηλία Βολονάκη, για μια ακόμη φορά επιδεικνύει έμπρακτο 
ενδιαφέρον για τους νέους. Στα μελλοντικά σχέδια είναι η ολοκλήρωση των έργων στο 
Λειτουργικό-Κατηχητικό-Συνεδριακό Κέντρο, κοντά στο χωριό Ρογδιά, που θεμελιώθηκε πριν από 
μερικά χρόνια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και η ανέγερσή του προχωρεί. 
Πρόκειται για ένα μεγαλόπνοο έργο που υπόσχεται πολλά στην πόλη του Ηρακλείου και στον τόπο 
μας. Όταν τελειώσει, τότε το Συνεδριακό Κέντρο Νέων θα αποκτήσει μόνιμο τόπο 



δραστηριοποίησης. Υπεύθυνος του Συνεδριακού Κέντρου Νέων της Ενορίας Αγίου Τίτου είναι ο κ. 
Στέφανος Γοντικάκης, δ.φ., ο οποίος ήταν και ο κύριος οργανωτής του Μαθητικού Συνεδρίου. 
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