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3ο Πανελλήνιο μαθητικό θεολογικό συνέδριο στη
Ναύπακτο
Μητροπολιτικό Έργο / Ι.Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Ολοκλήρωση εργασιών 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου των
Εκπαιδευτηρίων Πάνου. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου το οποίο διοργάνωσε το Γυμνάσιο
των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου» στη Ναύπακτο.
Το

Συνέδριο

που

πραγματοποιήθηκε

το

Σάββατο

11

Μαΐου

2019

στις

εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων, διεξήχθη μετά από έγκριση του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π.
και ετέθη υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
Την επιστημονική οργάνωση του Συνεδρίου επιμελήθηκε ο Θεολόγος του Γυμνασίου
και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Αρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης σε συνεργασία
με Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.
Ο χώρος των Εκπαιδευτηρίων για άλλη μία φορά γέμισε από τις γεμάτες ζωντάνια
και κέφι παρουσίες μαθητών-συνέδρων απ’ όλη την Ελλάδα, συνοδευόμενοι από

Καθηγητές τους. Συμμετείχαν, είτε με τη φυσική τους παρουσία, είτε με την
προετοιμασία εργασιών-εισηγήσεων, περισσότεροι από 300 μαθητές Γυμνασίων &
Λυκείων.
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου Αρχιμ. π. Πολύκαρπος Θεοφάνης. Ο γενικός τίτλος του
Συνεδρίου ήταν «Η Θεολογία γύρω μας» και ο ειδικός τίτλος φέτος αφορούσε στη
σχέση μας με τον συνάνθρωπο. Οι εισηγήσεις των συνέδρων ήταν ιδιαίτερα
αξιόλογες και περιστράφηκαν γύρω από σημαντικά θέματα, όπως τη θεολογική
διάσταση της σχέσης μας με τον Θεό και με τον εαυτό μας, τις διαπροσωπικές
σχέσεις και ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα της σύγχρονης
καθημερινότητας.
Όλοι οι συμμετέχοντες εξήραν τη σημαντικότητα του Συνεδρίου και τη συμβολή
του στη διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων και επαίνεσαν τα «Εκπαιδευτήρια
Πάνου» για το πολυσχιδές και πολύπλευρο έργο τους στο χώρο της εκπαίδευσης.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος, από
την Αμερική, όπου βρίσκεται αυτές τις ημέρες, απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο
μήνυμα χαιρετισμού. Επίσης χαιρέτησαν ένθερμα το Συνέδριο ο εκπρόσωπος του
Σεβασμιωτάτου Πρωτ. π. Θωμάς Βαμβίνης, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Τάκης
Λουκόπουλος, ο Διευθυντής του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων κ. Χρήστος
Γουρδούπης, και ο κ. Δημήτρης Σιούτης, Σύμβουλος Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού των
Εκπαιδευτηρίων Πάνου, εκπροσωπώντας τον κ. Γεώργιο Κοτρώνη, Πρόεδρο των
Εκπαιδευτηρίων.
Πρέπει να αναφερθεί ότι για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου σημαντική ήταν η
συνεισφορά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.
Ιεροθέου, η αμέριστη συμπαράσταση του Προέδρου των Εκπαιδευτηρίων κ.
Γεωργίου Κοτρώνη, της κ. Νεκταρίας Καζανά-Κοτρώνη, του Καθηγουμένου της Ι.
Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου κ. Εφραίμ, του εικονογράφου και δημιουργού του
λογότυπου κ. Δημήτρη Κάσδαγλη, των Εκπαιδευτικών Γυμνασίου και Λυκείου, όπως
και των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων.
Ο π. Πολύκαρπος Θεοφάνης, αφού εξέφρασε τη χαρά και τον ενθουσιασμό του για
την επιτυχία του Συνεδρίου, δεν έκανε τη λήξη του Συνεδρίου, αντίθετα, εφόσον
όλα τα ωραία τα ουσιαστικά και σημαντικά δεν πρέπει να λήγουν, κήρυξε την
έναρξη τους 4ου Πανελληνίου Μαθητικού Θεολογικού Συνεδρίου και ανανέωσε τη
συνάντηση όλων για το 2020.

