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32 
Ιούνιος 

2016 

4ο Βραβείο Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Καλών Πρακτικών “Jean-Baptiste 

Montagne” 
 
Λάβαμε συνολικά είκοσι δύο (22) εργασίες από την Καταλονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. 

Ευχαριστούμε όλους γι’ αυτή την κοινοποίηση και την  ανταλλαγή των παιδαγωγικών και κοινωνικών εμπειριών. Οι 

εργασίες που βραβεύονται ή λαμβάνουν τιμητικό έπαινο είναι οι ακόλουθες:  

 

1ο   
Βραβείο 

iGòtic, consell de participació infantil 

Centre Obert Compartir 

Associació Gabella, Barcelona 
 

2ο   
Βραβείο 

Playtime! 

Eloi Brufau - Mònica López - José Maria Buitrago 

Maristes Sants-Les Corts, Barcelona 

Maristes Girona 

Maristes Champagnat, Badalona 
 

3ο  
Βραβείο 

Jónak lenni jó 

Lévay Edit - Mészárosné Nagy Angéla 

A Mi Házunk, Esztergom 
 

3ο  
Βραβείο 

Βλέπω – Κρίνω – Δρω – Αξιολογώ – Εορτάζω  

Δανάη Αναγνωστοπούλου - Γεώργιος Βούλγαρης - Αντωνία Ζαλώνη - Ελευθερία 

Ρούση -Άγγελα Σεστρίνη -  Έλενα Τσιρίκου  

Λεόντειος Πατησίων, Αθήνα 
 

Έπαινος 
¡Crash, boom, bang! 

Juanjo Martínez Puerta 

Maristes Valldemia, Mataró 
 

Έπαινος 
Reutilitzem a l’escola 

Sergio Navarro Sánchez 

Escola Anna Ravell, Barcelona 
 

Έπαινος 
Fem equip! 

Ma Àngels Grau, Sara Marimon, Marta Grífol i Miquel García 

Maristes Champagnat, Badalona 
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Έπαινος 
El poble de les lletres 

Pere Pifarré Vidal 

Maristes Montserrat, Lleida 
 

Έπαινος 
From heart to art 

Helena Beltrán Bernal 

Maristes Champagnat, Badalona 
 

Έπαινος 
Mini-entreprise FRESHLY shirt 

Veslin Corinne, Chadeuil Nathalie, Limarola Jean-Paul 

St Joseph les Maristes, Marseille 
 

Έπαινος 
Un cabinet de curiosités 

Jeanne Barralon 

Les Maristes, St Etienne 
 

 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ  «Αδελφοί Maine και Felip» 
Βραβείο για ποιμαντικά σχέδια δράσης με παιδιά και νέους και Μαριανές εκπαιδευτικές δράσεις ψυχαγωγίας  

Επαρχία L’Hermitage 

 
Το Βραβείο « Αδελφοί Maine και Felip » σκοπεύει να είναι ένα έπαθλο αναγνώρισης για ποιμαντικά σχέδια δράσης με 

παιδιά και νέους και Μαριανές εκπαιδευτικές δράσεις ψυχαγωγίας, που ενθαρρύνονται στα εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά Έργα της Επαρχίας L’Hermitage.  

 

Οι Αδελφοί Maine και Felip έζησαν σε βάθος τη Μαριανή αποστολή «να κάνουν τους άλλους να γνωρίσουν και να 

αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό», ενσαρκώνοντας συγχρόνως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Μαριανού τρόπου 

εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων: την παρουσία, τη στήριξη, το πνεύμα διαθεσιμότητας, την προσφορά, τη 

λατρεία της Παναγίας και την ευαισθησία ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους νέους.  

 

Ο Maine και ο  Felip υπήρξαν Αδελφοί με πάθος για το Ευαγγέλιο και τη ζωή και μπόρεσαν να μεταδώσουν αυτό το 

πάθος στα παιδιά και στους νέους. Η εξαιρετική τους διαίσθηση και η εκπαιδευτική και ποιμαντική τους  

δημιουργικότητα τους βοήθησαν να είναι κήρυκες του Ευαγγελίου ανάμεσα στους νέους. Κατάφεραν να φέρουν 

κοντά την αγάπη του Ιησού Χριστού σε πάμπολλες πραγματικότητες που μοιράστηκαν με τα παιδιά και τους νέους, 

ιδιαίτερα μέσα από την αγάπη της φύσης καθώς και μέσα από πολυάριθμες ευκαιρίες συνάντησης και παρουσίας 

ανάμεσά τους : στιγμές ομαδικής ζωής, σε κατασκηνώσεις, ημέρες του Πάσχα, εκδρομές, πορείες, ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, μαθήματα κ.λπ. 

 

Οι εργασίες που βραβεύονται ή λαμβάνουν τιμητικό έπαινο είναι οι ακόλουθες:  

 

1ο   
Βραβείο 

AJMACOR – Ciutat Vella 

Júlia Franch, Laura Ubiñana 

Centre Obert Compartir, Barcelona 
 

Έπαινος 
Projecte solidari Cor Obert – Un circuit solidari per l’Aleix 

Anna Piña, Óscar Martín, Jorge Blasco 

Cor Obert Maristes Valldemia, Mataró 
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Η προστασία της παιδικής ηλικίας, μια κοινή ευθύνη 
 
Μια από τις αρχές του εκπαιδευτικού κόσμου είναι η εξασφάλιση της πλήρους ανάπτυξης των παιδιών και 

των νέων στα σχολεία μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. Με αυτό το πνεύμα το Ίδρυμα 

Χριστιανικό Σχολείο της Καταλονίας (Fondation École Chrétienne de Catalogne - FECC) οργάνωσε, την 

Τετάρτη 25 Μαρτίου, Ημερίδα Επιμόρφωσης για την προστασία των παιδιών με ιδιαίτερη έμφαση στην 

πρόληψη της κακοποίησης των ανηλίκων.  

 

Ομιλητές κατά την ημερίδα, η οποία έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη, υπήρξαν μεταξύ άλλων ο Enric Puig, 

Γενικός Γραμματέας του FECC, ο Jordi Miró, Γενικός Διευθυντής της Μέριμνας για την Οικογένεια  και 

στην Εκπαιδευτική Κοινότητα του Τομέα Εκπαίδευσης, καθώς και εκπρόσωποι διαφόρων Ταγμάτων, οι 

οποίοι παρουσίασαν με έμφαση τα 

συστήματα προστασίας της παιδικής 

ηλικίας που εφαρμόζονται στα σχολεία και 

στα ιδρύματα που εκπροσωπούσαν.  

 

Εκ μέρους των Μαριανών μίλησε ο 

Raimon Novell, συντονιστής της Μαριανής 

Ομάδας Προστασίας των Παιδιών της 

Καταλονίας και διευθυντής του σχολείου 

« Maristes Sants-Les Corts » της 

Βαρκελώνης. Οι σκέψεις του 

επικεντρώθηκαν στη συνειδητοποίηση του 

μεγέθους αυτού του κοινωνικού 

προβλήματος και – κυρίως – στην 

πρόληψή του.  

 

 

Raimon Novell 
Ο Raimon Novell, συντονιστής για την προστασία των παιδιών στους Μαριανούς της Καταλονίας  

και διευθυντής του σχολείου « Maristes Sants-Les Corts» : 

 

Γιατί επιμένετε στην ανάγκη «να σπάσει η σιωπή»; Ποια είναι τα στοιχεία και οι μηχανισμοί που «επιβάλλουν» τη 

σιωπή;  
 

Επιμένουμε στην ανάγκη «να σπάσει η σιωπή», όπως το 

διακηρύσσει η εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης, διότι 

πιστεύουμε ότι ο τρόπος αποτροπής μιας ενδεχόμενης 

κατάστασης κακοποίησης, ή όταν αυτή έχει δυστυχώς ήδη 

γίνει, είναι ο λόγος που δηλώνει το πρόβλημα και που κάνει 

ώστε άλλοι άνθρωποι να μπορούν να παρέμβουν και να 

αποτρέψουν ή να σταματήσουν αυτό το πρόβλημα.  

 

Ο δράστης ζει κάτω από την προστασία της σιωπής ή του 

μυστικού γι’ αυτό που κάνει ή που θέλει να κάνει. Όταν όμως 

το θύμα μιλήσει, το περιθώριο ατιμωρησίας ή δύναμης του 

δράστη εκμηδενίζεται. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούν 

εκείνοι που παρενοχλούν ή κακοποιούν  για να επιβάλουν τη 

σιωπή και, αν μπορούν, να τη διαιωνίσουν, είναι πολλοί : 

δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης με το θύμα, αφήνουν ένα 

χώρο για μυστικά, κάνουν το θύμα να νιώσει ότι έχει επιλεγεί, 

προσπαθούν ακόμη και να το πείσουν ότι αυτό που κάνει είναι 

σωστό. Όταν αυτός ο τρόπος στρατηγικής δεν λειτουργεί, 

Το Μαριανό Τάγμα διαθέτει ένα δικό του πρωτόκολλο, 

το οποίο άρχισε το 2011 και εφαρμόζεται ήδη στα 

σχολεία. Προκειμένου να μεταδοθεί η ουσία αυτού του 

πρωτοκόλλου, ξεκίνησε η εκστρατεία «Σπάσε τη σιωπή» 

με διπλό σκοπό : την ενημέρωση σχετικά με τους 

μηχανισμούς καταγγελίας και την εκκίνηση μιας 

διαδικασίας ευαισθητοποίησης μεταξύ όλων των 

εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να εργασθούν για 

την πρόληψη.  
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απειλεί με ψευδή επιχειρήματα : κανείς δεν θα πιστέψει το θύμα, μεγάλη θα είναι η ντροπή που θα 

αισθανθεί το θύμα ή η οικογένειά του, τι θα πουν οι φίλοι και το στενό του περιβάλλον κ.λπ. Με δύο λόγια, 

γεμίζει το θύμα με ενοχή.  

 

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αυτό που θέλει ο θύτης είναι να διατηρήσει μια μορφή εξουσίας ή ελέγχου 

πάνω στο θύμα και, για να το επιτύχει, πρέπει να το απομονώσει, ώστε να νιώθει μόνο με το πρόβλημά 

του. Όταν το άτομο, που υφίσταται την παρενόχληση μιλήσει, ο λόγος του γίνεται είτε ένας αδιαπέραστος 

φραγμός για τον δράστη είτε η αρχή για τη λύση του προβλήματος ή για τη θεραπεία του θύματος. Πρέπει 

να σπάσει η σιωπή.  

 

Στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης, τι εννοούμε όταν μιλάμε για την ενίσχυση της αυτονομίας των 

μαθητών;  

 
Πριν απ’ όλα θέλουμε να πούμε ότι οι μαθητές, οι νέοι και οι έφηβοι είναι υποκείμενα και όχι μόνον 

αντικείμενα δικαιώματος. Είναι εκείνοι που έχουν το δικαίωμα και πρέπει να μπορούν να το διεκδικούν, να 

το απαιτούν. Είναι πρωταγωνιστές στην προσωπική τους ιστορία, κύριοι της ζωής τους και –επίσης – του 

σώματός τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και χωρίς να αποφεύγουμε την ευθύνη που μπορεί να μας 

αναλογεί ως θεσμό με όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή, 

οφείλουμε να έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι εκείνοι έχουν τον πρώτο λόγο, εκείνοι μπορούν να 

καταγγέλλουν μια σχέση αμφίβολη και διφορούμενη ή που έχει ξεπεράσει το όριο της διακινδύνευσης και 

που θέτει σε κίνδυνο την ηθική ή τη σωματική τους ακεραιότητα.  

 

Οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευτικοί θεσμοί, οι 

κρατικοί οργανισμοί, εμείς οι ίδιοι, όλοι 

οφείλουμε να ενεργούμε εκ των προτέρων για 

την πρόληψη και για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων, αλλά 

οφείλουμε επίσης να το κάνουμε 

εκπαιδεύοντας τους νέους, ώστε να είναι 

αυτόνομοι και να μπορούν να λένε ΌΧΙ, για να 

μπορούν να υπερασπίζονται τα δικαιώματά 

τους ως οι κατ’ εξοχήν ενδιαφερόμενοι, και, 

στη συνέχεια, για να μπορούν να ζητούν 

βοήθεια, προκειμένου να τους συνοδεύσουμε και να επαγρυπνούμε στο πλευρό τους. Είναι ευνόητο ότι 

αυτός ο βαθμός αυτονομίας δεν είναι εύκολος, ιδιαίτερα αν σκεφθούμε ότι αυτές οι παρενοχλήσεις και οι 

κακοποιήσεις μπορούν να συμβούν σε κάθε ηλικία ή σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει μεγάλη ασυμμετρία 

μεταξύ του δράστη και του θύματος, όπου η κατάσταση της κυριαρχίας του δράστη μπορεί να αποδειχθεί 

βίαιη. Δε θα έπρεπε να ξεχνάμε ότι, στα περισσότερα περιστατικά κακοποίησης, ο δράστης είναι κάποιος 

γνωστός του θύματος και στον οποίο το θύμα έχει εμπιστοσύνη. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ απλές 

στρατηγικές που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά και στους νέους, δυνατά εργαλεία για να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτόν που παρενοχλεί ή κακοποιεί. Πρέπει να παραμένουμε πολύ 

προσεκτικοί σε κάθε απάντηση των ενδεχόμενων θυμάτων ή στην κλήση τους για βοήθεια.  

 

Ποιες στάσεις πρέπει να καλλιεργήσουμε βαθύτερα μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών, ώστε να εργασθούμε με 

τρόπο ενεργητικό για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης ;  
 

Στάση συνεργασίας, προσεκτικής ακρόασης και συνεχούς επιμόρφωσης. Αν συμφωνούμε με την αρχή ότι 

οι μαθητές είναι πρωταγωνιστές και υποκείμενα δικαιωμάτων, η ερώτηση θα ήταν η εξής : τι πρέπει να 

κάνουμε, γονείς και εκπαιδευτικοί, για να δίνουμε πάντα μια κατάλληλη απάντηση σε ένα ερώτημα ή σε 

ένα σύμπτωμα που μας δείχνει ότι κάτι συμβαίνει στους μαθητές ή στα παιδιά μας ; Αυτό συναρτάται με 

την εμπιστοσύνη ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια, με την εύρεση της κατάλληλης επιμόρφωσης 

για τους επαγγελματίες και των κατευθύνσεων που μπορούν οι γονείς να ακολουθήσουν και να 

αντιπαραβάλουν με τους επαγγελματίες. Αυτό προϋποθέτει ειλικρινή διάλογο τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών 

και οικογενειών όσο και με τους μαθητές μας και με τα παιδιά μας.  
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Ποια στοιχεία του Μαριανού παιδαγωγικού σχεδίου αξιοποιούνται ιδιαίτερα στην προσπάθεια πρόληψης της 

σεξουαλικής κακοποίησης ; 

 
Ο Μαρκελλίνος Champagnat, με βάση τον ιδιαίτερο τρόπο βίωσης της χαρισματικής του κλήσης, 

υποστήριζε ότι το παιδί είναι «ένας κρίνος που φυτρώνει ανάμεσα στα αγκάθια». Σήμερα, με δεδομένη την 

προσωπική μας κλήση ως Μαριανών εκπαιδευτικών, καλούμαστε να εργασθούμε για να δώσουμε την 

καλύτερη ολοκληρωμένη μόρφωση στους μαθητές μας, αναπτύσσοντας όλες τις διαστάσεις του ατόμου 

που θα επιτρέψουν τη γνωστική, κοινωνική και πνευματική του ανέλιξη, φροντίζοντας για τις 

συναισθηματικές και υπερβατικές διαδικασίες και διαμορφώνοντάς τες σε αξίες.   

 

Με βάση το δικό μας ύφος, τον δικό 

μας τρόπο δράσης, η απάντησή μας, 

μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αγκάθια, 

είναι να εργαζόμαστε για την 

προώθηση όλων των δικαιωμάτων των 

παιδιών και των νέων, προκειμένου να 

βοηθήσουμε τους μαθητές μας να 

γίνουν έντιμοι πολίτες και καλοί 

χριστιανοί.  

 

Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να 

τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν όλο το 

δυναμικό που διαθέτουν, τη 

διαφορετικότητά τους, την ταυτότητά 

τους και τη συναισθηματική και 

σωματική τους ακεραιότητα. Γι’ αυτό 

θέλουμε σήμερα να ενεργούμε ώστε 

να διαμορφώνουμε άνδρες και 

γυναίκες που θα έχουν μπορέσει να αναπτυχθούν σε περιβάλλον συναισθηματικό, εκπαιδευτικό και ηθικό.  

 

Ο εκπαιδευτικός που δεν αγαπά τα παιδιά δεν είναι κατάλληλος να εκπαιδεύει, πράγμα που σημαίνει ότι η 

εκπαίδευση είναι πράξη αγάπης, καθώς ουσιαστικά «η εκπαίδευση είναι κυρίως έργο της καρδιάς». Το να 

αγαπάμε σημαίνει να σεβόμαστε και να κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν ώστε τα παιδιά μας και οι νέοι μας να 

δέχονται και να κινούν τον σεβασμό.  

 

Το να διαμορφώνουμε καλούς πολίτες σημαίνει να ευνοούμε την αλλαγή της κοινωνίας, ώστε αυτή να γίνει 

πιο ανθρώπινη και πιο δίκαιη. Με αυτό το νόημα, το Μαριανό εκπαιδευτικό ύφος, διατηρώντας τη 

μοναδικότητά του, μαρτυρεί μια σφαιρική θέαση της ηθικής και των δικαιωμάτων του κάθε ανθρώπου. Η 

Μαριανή απάντηση είναι, σε αυτή την περίπτωση, σαν τη χριστιανική απάντηση, σαν την απάντηση κάθε 

ανθρώπου που πιστεύει στα παγκόσμια δικαιώματα · είναι μια αποφασιστική και ειλικρινής απάντηση σε ό, 

το αφορά στα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.  

 

Με αυτό το νόημα, η Ομάδα Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Champagnat (« Fundació Champagnat »), σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς όλων των Μαριανών σχολείων της Καταλονίας, δημιούργησε υλικό 

εργασίας για την πρόληψη και δράσης δίπλα στους μαθητές. Αυτό το υλικό είναι προσαρμοσμένο σε κάθε 

φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, κατά συνέπεια, στη φάση ωρίμανσης των παιδιών και των νέων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτονομία, σπάσιμο της σιωπής, δικαιώματα, να 

τολμάμε να μιλάμε, πρόληψη, ευαισθητοποίηση … 

Πρόκειται για λέξεις και φράσεις πλούσιες σε 

περιεχόμενο, που μας θυμίζουν ότι η ευθύνη 

μοιράζεται ανάμεσα στις οικογένειες, τους 

εκπαιδευτικούς και την κοινωνία γενικά. Στους 

Μαριανούς εκπαιδευτικούς υπάρχει η σταθερή 

δέσμευση να προλαβαίνουμε κάθε περιστατικό 

κακοποίησης ή κακομεταχείρισης που προσβάλλει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των νέων, οι 

οποίοι βρίσκονται σε κάθε Εκπαιδευτικό Έργο.   
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Marta Portas και Xavier Alacid 
Μέλη της Ομάδας Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Champagnat (« Fundació Champagnat ») 

 
Ποιους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους επιδιώκετε 

με αυτό το σχέδιο δράσης ;  

 
Βραχυπρόθεσμα, το σχέδιο πρόληψης επιδιώκει ένα διπλό στόχο : 

αφενός να ευαισθητοποιήσει  όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 

σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και των νέων, 

αφετέρου να ενημερώσει για τους μηχανισμούς που υπάρχουν 

σήμερα στα σχολεία για την επισήμανση, την παρέμβαση και την 

καταγγελία αυτού του τύπου καταστάσεων.  

 

Μακροπρόθεσμα και με το Σχέδιο Δράσης ad hoc  των σχολείων 

μας, επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε χώρους και στιγμές διαλόγου 

και προβληματισμού, προκειμένου να προσεγγίσουμε τη 

σεξουαλική κακοποίηση με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό. Σε 

γενικές γραμμές, με αυτό το σχέδιο έχουμε την πρόθεση να 

προσφέρουμε εργαλεία ενόψει μιας μεγαλύτερης αυτονομίας των μαθητών που θα τους βοηθήσουν να 

λάβουν αποφάσεις σχετικές με τη δική τους ασφάλεια, ώστε να μπορούν να προστατεύονται και να 

γνωρίζουν σε ποιον και πού πρέπει να ζητήσουν ενδεχομένως βοήθεια. 

 

Αναπτύσσοντας αυτό το σχέδιο δράσης θα θέλαμε τα παιδιά μας και οι μαθητές μας να μάθουν : 

 Να δίνουν αξία στο ίδιο τους το σώμα και να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους.  

 Να γνωρίζουν τα προσωπικά τους όρια και το δικαίωμα να αρνούνται ανεπιθύμητες επαφές.  

 Να εντοπίζουν τις ανησυχητικές ενδείξεις, να αναγνωρίζουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να οδηγήσουν σε κακοποίηση και να τις αναλύουν κριτικά.  

 Να είναι σε θέση να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στα μυστικά που πρέπει να κρατήσουν και 

σε αυτά που δεν πρέπει.  

 Να χρησιμοποιούν απλά πρότυπα απάντησης μπροστά σε ακατάλληλη ή δυσάρεστη μορφή 

επαφής ή επίδειξης.  

 Να ξέρουν ότι δεν είναι πάντοτε δυνατόν να αποφύγουν την κακοποίηση, αλλά ότι πρέπει να 

ζητούν βοήθεια ώστε να μην επαναληφθεί.  

 Να αποφεύγουν το αίσθημα ενοχής και τη σιωπή, αν το παιδί βρεθεί μπροστά σε ενδεχόμενο 

περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης.  

 Να ξέρουν και να κατανοούν ότι, για να αντιμετωπίσουν τα προσωπικά τους προβλήματα, πρέπει 

συχνά να ζητούν βοήθεια από ενηλίκους που εμπιστεύονται.  

 Να εκδηλώνουν μια θετική στάση στις συναισθηματικές σχέσεις με τους άλλους.  

 Να γνωρίζουν και να ξέρουν να χρησιμοποιούν τα μέσα για την ενημέρωση και την καταγγελία 

κάθε περιστατικού σεξουαλικής κακοποίησης όπου το παιδί θα μπορούσε να βρεθεί.  

 

Δεν πρόκειται, επομένως, αποκλειστικά για την ενημέρωση των μαθητών, ώστε να νιώθουν πιο σίγουροι, 

αλλά για τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών και 

των νέων, με βάση την κατάλληλη πρακτική και συμπεριφορά, ώστε να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη 

κατάσταση κακοποίησης ή, αν χρειαστεί, να την καταγγείλουν.  

 

Τι μπορούν να προσφέρουν οι Μαριανοί εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια για την πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης ; 

 
Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών των σχολείων μας είναι θεμελιώδης και καθοριστική για την 

επιτυχία του σχεδίου πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης. Ως  Μαριανοί εκπαιδευτικοί, επιθυμούμε 

να αναπτυχθούν τα παιδιά και οι νέοι ως πρόσωπα σε όλες τους τις διαστάσεις (γνωστικές, 

συναισθηματικές, πνευματικές, κοινωνικές κ.λπ.) σε περιβάλλοντα ασφαλή, σε κάθε τομέα της ζωής.  
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Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεσμευόμαστε για την πρόληψη και την καταγγελία 

κάθε περιστατικού κακοποίησης ή κακομεταχείρισης το οποίο παραβιάζει τα 

θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών και των νέων που έχουμε στην ευθύνη μας, 

ώστε να τα προστατεύσουμε, αν χρειαστεί, και να τα εφοδιάσουμε με εργαλεία, 

προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις που προσβάλλουν τη 

σωματική και /ή ψυχική τους ακεραιότητα.  

 

Τα χαρακτηριστικά και οι αξίες που μας διακρίνουν ως άτομα και ως Μαριανούς 

εκπαιδευτικούς καθορίζουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές μας και οδηγούν την 

προσπάθειά μας για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Με αυτό το 

νόημα, δίδονται παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούμε για να 

καταστήσουμε λιγότερο ευάλωτα τα παιδιά και τους νέους μας :  

 

 Με την παρουσία μας είμαστε κοντά στα παιδιά και στους νέους, μέσα 

στην τάξη και έξω από αυτήν, για να δημιουργούμε χώρους εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας που διευκολύνουν τον σχετικό διάλογο και την επικοινωνία.  

 

 Με την υποδοχή και την ενεργητική ακρόαση στηρίζουμε τα παιδιά και 

τους νέους που υπήρξαν θύματα κακοποίησης και έτσι ανταποκρινόμαστε στην 

εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, όταν μας εξηγούν αυτό που συμβαίνει.  

 

 Παραμένουμε προσεκτικοί μπροστά σε ενδεχόμενες ενδείξεις ή 

διαπιστώσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, βοηθώντας και 

προστατεύοντας το παιδί και τον νέο που κινδυνεύει.  

 

Τι θέλουμε να πούμε όταν μιλάμε για «υγιή όρια» και πώς μπορούμε να τα δουλέψουμε με τους μαθητές ; 

  
Τα υγιή και ασφαλή περιβάλλοντα συμβάλλουν στην καλλιέργεια και διατήρηση στα παιδιά και στους 

νέους μας μιας υγιούς αυτοεκτίμησης και τους επιτρέπουν να μεγαλώσουν ως πρόσωπα απαλλαγμένα από 

εξαναγκασμούς, διακρίσεις και βία. Τη στιγμή που οι μαθητές μας ζουν καταστάσεις και συναισθηματικές 

σχέσεις που τους κάνουν να νιώθουν ενόχληση ή άγχος, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά τα όρια έχουν 

ξεπεραστεί.  

 

Για να βοηθήσει τα παιδιά και τους νέους να διακρίνουν ανάμεσα σε επαφές κακοποίησης και σε 

συνηθισμένες χειρονομίες αγάπης που μπορούν να θεωρηθούν ακίνδυνες, το πρόγραμμα προβλέπει 

διάφορες δυνατότητες,, που η καθεμιά είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία και στη φάση ανάπτυξης των 

παιδιών. Με τα πιο μικρά παιδιά δουλεύουμε πτυχές που συνδέονται με το σώμα, κάνοντας τη διάκριση 

ανάμεσα στα ακάλυπτα μέρη (αυτά που είναι πάντα ορατά) και στα προσωπικά ή απόκρυφα (αυτά που 

συνήθως καλύπτονται από τα εσώρουχα ή το μαγιό). Επιμένουμε μάλιστα στη σημασία που έχει να τα 

φροντίζουν, να τα σέβονται και να αποφεύγουν να τα ακουμπάει ο οποιοσδήποτε χωρίς άδεια.   

 

Με τα πιο μεγάλα παιδιά, παρουσιάζουμε διάφορες καταστάσεις της καθημερινής ζωής, άλλες 

ευχάριστες, άλλες δυσάρεστες ή ενοχλητικές και άλλες αμφίβολες, στις οποίες υπάρχει κάποιο είδος 

σωματικής επαφής ή συναισθηματικής σχέσης ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα. Με βάση αυτές τις 

καταστάσεις, τους ζητάμε να εντοπίσουν τις καταστάσεις που μπορούν να θεωρηθούν ως κακοποίηση και 

να βρουν κατάλληλα πρότυπα αντίδρασης.  
 

Με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το σχέδιο δράσης να βοηθήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμα 

στη δική τους προσωπική ζωή και στην αξιοπρέπειά τους ;  

 
Το σχέδιό μας για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεν αναπτύσσεται χωρίς συνάφειες ούτε 

απομονωμένα αλλά έχει ένα διπλό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο εισάγει τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα προς 

επεξεργασία που του χρησιμεύουν ως βασικός σκελετός. Από τη μια πλευρά, η συναισθηματική και 

σεξουαλική εκπαίδευση και, από την άλλη, το πλαίσιο των δικαιωμάτων των παιδιών. 
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Εναρμονισμένο με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το σχέδιό μας 

αναγνωρίζει τα παιδιά και τους νέους ως υποκείμενα 

δικαιωμάτων, δηλαδή ως πρόσωπα ικανά να 

προσφέρουν κάτι στην κοινωνία και να υπερασπίζονται 

τα δικαιώματά τους και όχι μόνον ως αντικείμενα προς 

προστασία.  

 

Ευθύς εξαρχής, επιμένουμε ότι το σώμα τους είναι 

δικό τους, τους ανήκει, και ότι κανείς δεν έχει το 

δικαίωμα να το ακουμπήσει αν δεν το θέλουν. 

Βοηθάμε τα παιδιά και τους νέους να θέσουν τα σαφή 

όρια σε αυτά που είναι τα απόκρυφα μέρη του 

σώματός τους και που πρέπει επομένως να γίνονται 

σεβαστά.  

 

Από μια άλλη πλευρά, τα περιστατικά και οι 

καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης που 

αναφέρονται στο σχέδιο προσβάλλουν ευθέως τα 

πρόσωπα που τα υφίστανται και αποτελούν το 

αντικείμενο ανάλυσης και συζήτησης.  

 

 

 

 

Τελικά, προσπαθούμε ώστε οι μαθητές μας να απολαμβάνουν μια ζωή πλήρη και αξιοπρεπή που τους 

επιτρέπει να στηρίζονται στις δυνάμεις τους σε κάθε περίσταση. 

 

 

Πορεία  υλοποίησης του Κειμένου – Πλαισίου της Ποιμαντικής  

των Κλήσεων της Επαρχίας L’Hermitage :  

« Κι Εκείνος πορεύθηκε μαζί τους » 
 

Αδ. Ramon Rúbies 

 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, η Γραμματεία 

για την Αποστολή θεώρησε ως έναν από τους 

πρωταρχικούς άξονες εμψύχωσης την ποιμαντική των 

κλήσεων και την εφαρμογή του κειμένου – πλαισίου της 

Ποιμαντικής των Κλήσεων της Επαρχίας : « Κι Εκείνος 

πορεύθηκε μαζί τους ».  

 

Πέρα από άλλες εφαρμοζόμενες πρωτοβουλίες, υπήρχε η 

ανάγκη σύνταξης ενός οδηγού για την επεξεργασία μιας 

πορείας υλοποίησης του κειμένου στο επίπεδο της 

Επαρχίας. Ενόψει αυτού του σχεδίου, η Γραμματεία για 

την Αποστολή – Ποιμαντική, με την ευκαιρία των τριών 

συναντήσεων που είχε αυτό το σχολικό έτος, εργάσθηκε 

πάνω σε αυτόν τον οδηγό υλοποίησης, ώστε να μπορέσει 

να τον αναπτύξει κατά την επόμενη τριετία.  
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Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις :   
 

1. Φάση διάγνωσης και προβληματισμού με βάση ένα εργαλείο που επεξεργάσθηκε η ίδια η 

Γραμματεία. Αυτό το εργαλείο δομήθηκε με βάση έξι βασικούς άξονες του κειμένου και καλούσε 

σε παρατήρηση της πραγματικότητας της Επαρχίας και των χωρών με βάση αυτούς τους άξονες 

και στην πρόβλεψη των συγκεκριμένων ενεργειών σε σχέση με τον καθένα από τους έξι τομείς. 

Υπεύθυνες να διεκπεραιώσουν αυτή τη διάγνωση και τον προβληματισμό ήταν οι Ομάδες 

Ποιμαντικού Συντονισμού των διαφόρων χωρών.  

 

2. Ανάλυση της διάγνωσης και ανεύρεση των βασικών στοιχείων προς ενίσχυση σε κάθε χώρα και 

στο επίπεδο της Επαρχίας. Με βάση την ανάλυση της διάγνωσης εντοπίσαμε τα θεμελιώδη 

στοιχεία προς ενίσχυση σε καθέναν από τους έξι άξονες. Η ανάλυση αυτή δόθηκε εκ νέου στις 

Ομάδες Συντονισμού και Ποιμαντικής των διαφόρων χωρών.  

 

3. Δημιουργία του οδηγού – πορείας υλοποίησης του κειμένου. Κατά την τρίτη φάση και με βάση τις 

επισημάνσεις των Ομάδων Συντονισμού και Ποιμαντικής των διαφόρων χωρών, δημιουργήθηκε ο 

οδηγός υλοποίησης του κειμένου στο επίπεδο των χωρών και στο επίπεδο της Επαρχίας.  

 

Ο οδηγός ή η πορεία υλοποίησης δημιουργήθηκε με βάση τους τρεις κοινούς άξονες προς ανάπτυξη στο 

επίπεδο της Επαρχίας : την εκπαίδευση στην εσωτερικότητα /συναισθηματική νοημοσύνη, τη στήριξη και 

την αλληλεγγύη. Αυτοί οι άξονες έχουν ως κοινό γνώρισμα μια σειρά από οριζόντιες πτυχές : τη Μαριανή 

ταυτότητα, την επιμόρφωση, τον επανευαγγελισμό, τη Μαριανή  κλήση και ποιμαντική των νέων.  

 

1. Εκπαίδευση στην εσωτερικότητα /συναισθηματική νοημοσύνη  
 

Γι’ αυτόν τον άξονα προβλέπεται η συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας με μέλη από τις διάφορες χώρες, 

ικανής να τον αναπτύξει σε μια πρώτη φάση προβληματισμού και επιμόρφωσης. Στη συνέχεια, η ομάδα 

αυτή θα προτείνει μια πιο βαθιά επιμόρφωση για διαφορετικά άτομα, τα οποία θα μπορέσουν, σε τοπικό 

επίπεδο, να εμψυχώσουν αυτόν τον άξονα. Θα χρειαστεί, τέλος, να επεξεργασθούν μια διαδικασία στο 

έργο της εσωτερικότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης για τις διάφορες ηλικίες, προσαρμοσμένη 

στην πραγματικότητα της κάθε χώρας. Στον προβληματισμό και στην επιμόρφωση πάνω σε αυτόν τον 

άξονα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σχέση με τον τομέα της κλήσης και η συνάφεια με τις Μαριανές 

αξίες.  

 

2. Στήριξη 

 
Διακρίνουμε τρεις μορφές στήριξης : 

1. Την ποιμαντική, ευαγγελική και μαριανή στήριξη των προσώπων και των Έργων. 

2. Την παρακολούθηση και στήριξη των μαθητών στο επίπεδο του σχολείου, που θα πρέπει να 

συγκεκριμενοποιηθεί σε κάθε χώρα ανάλογα με τις δικές της πραγματικές συνθήκες. 

3. Την προσωπική στήριξη, που συνδέεται με τη διαδικασία της ωρίμανσης και της διάκρισης της 

κλήσης (Λαϊκού και Αδελφού).  

 

Η πρόταση εργασίας σε αυτόν τον άξονα είναι η ακόλουθη : 

 Ανάλυση της πραγματικότητας και των συνθηκών, προκειμένου να επιτευχθεί η στήριξη στα 

σχολεία και στις διαφορετικές δράσεις ποιμαντικής της κάθε χώρας.  

 Επιμόρφωση σε επίπεδο Επαρχίας (κυρίως σε σχέση με την πρώτη πτυχή της στήριξης). 

 Δημιουργία ενός σχεδίου / διαδικασίας για τη διευκόλυνση των δομών, στις οποίες θα μπορούσε 

να λάβει χώρα η στήριξη (στο επίπεδο των χωρών και στο τοπικό επίπεδο).  

 

3. Αλληλεγγύη 
 

Σε αυτόν τον άξονα, ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε περιστράφηκε γύρω από τη δυνατότητα να 

υπάρχει ένα επαρχιακό δίκτυο αλληλεγγύης, ικανό να  ευνοεί το εκπαιδευτικό και ποιμαντικό έργο της 
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αλληλεγγύης στις διάφορες χώρες της Επαρχίας και να συντονίζει και να υποστηρίζει όλες τις 

πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που εφαρμόζονται στην Επαρχία σε διάφορους τομείς. Προς αυτή την 

κατεύθυνση η Γραμματεία της Αποστολής κατάρτισε ένα σχέδιο εργασίας, ώστε να μπορέσει να 

πραγματοποιήσει αυτό το επαρχιακό δίκτυο μέσα στην επόμενη τριετία.  

 

Ελπίζουμε ότι αυτή η εργασία θα αποτελέσει μια βοήθεια, που θα αγγίξει την καρδιά των παιδιών και των 

νέων, ώστε να παραμείνει ζωντανό σήμερα το όραμα του Μαρκελλίνου Champagnat. Συνειδητοποιούμε 

ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο αυτουργός κάθε κλήσης. Ωστόσο, απόκειται σε εμάς να συνεχίσουμε να 

επαγρυπνούμε και να στηρίζουμε, ξεκινώντας από μια απλή μαρτυρία, με τον τρόπο της Παρθένου 

Μαρίας. Η βιωμένη μαρτυρία ζωής μέσα σε ατμόσφαιρα ευτυχίας, με βάση την απλότητα, την 

αδελφοσύνη και τη δέσμευση, είναι ένα βασικό μέσο που εγείρει καίρια ερωτήματα στα παιδιά και στους 

νέους, για να ζήσουν τη ζωή τους με πληρότητα. Μαζί με αυτή τη μαρτυρία και με σεβασμό της 

ελευθερίας του καθενός, πρέπει  να τον καλέσουμε προσωπικά να δώσει απάντηση σε αυτά τα βιωμένα 

ερωτήματα ως κλήση του Θεού, ιδιαίτερα ως Μαριανοί, Λαϊκοί ή Αδελφοί.  

 

 

 

Επαρχιακό Δίκτυο Αλληλεγγύης 
 

Àngel Domingo 
Εκπρόσωπος SED – Καταλονία 

 

Με βάση τη Μαριανή επιλογή και ακολουθώντας την πρόθεση του Μαρκελλίνου « να διαμορφώσουμε 

καλούς χριστιανούς και έντιμους πολίτες», επιθυμούμε να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους που δεσμεύονται 

στο σχέδιο του Ιησού Χριστού και, κατά συνέπεια, είναι ικανοί να γνωρίσουν και να αναλύσουν με κριτική 

σκέψη την πραγματικότητα ως υπεύθυνα και αλληλέγγυα υποκείμενα με την κοντινή τους αλλά και τη 

μακρινή κοινότητα.  

 

Οι αξίες της αλληλεγγύης και η δέσμευση 

ενυπάρχουν στο μεγάλο σχέδιο του Ιησού από τη 

Ναζαρέτ · η Βασιλεία του Θεού είναι η επιλογή για 

την αλλαγή των δομών και καταστάσεων αδικίας σε 

έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να 

ζουν με αξιοπρέπεια.  

 

Αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη ως κάτι που ωθεί 

προς την αλλαγή, που προκύπτει από τη συνάντηση, 

ξεκινώντας από διαφορετικές προοπτικές, από τον 

κόσμο του αποκλεισμού (άνθρωποι πληγωμένοι στην 

αξιοπρέπειά τους) και του οποίου το αποτέλεσμα δεν 

είναι η αδιαφορία. Πρέπει να μπορούμε να 

διεγείρουμε στα άτομα μια παιδαγωγική διαδικασία, 

όπου η αλληλεγγύη να απλώνεται ως μια ηθική αρχή, ικανή να ενσωματώσει την ανάλυση των αιτιών και 

των περιβαλλόντων, να οδηγήσει στην πράξη, να μεταμορφώσει και να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο 

σκέψης και ζωής, στον βαθμό που η αλληλεγγύη αποκτά μια σημαντική αξία στην κλίμακα των αξιών του 

καθενός.  
 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών, στις οποίες εντάσσεται η αξία της 

αλληλεγγύης όπως την αντιλαμβανόμαστε, επιτρέπει να θεωρήσουμε τα σχολεία ως μάρτυρες της 

υποδοχής της Βασιλείας του Θεού. Τα σχέδια εθελοντισμού, τα προγράμματα Μάθησης και Διακονίας 

(APS), το σύνολο των δράσεων αλληλεγγύης, υπεράσπισης και προώθησης των δικαιωμάτων των παιδιών 

ως στοιχείων ενταγμένων στο εκπαιδευτικό σχέδιο των σχολείων, όλα αυτά δίνουν πρόσθετη αξία και 

μπορούν να συμβάλουν στην εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.  

 

 

Πιστοί στην αποστολή μας του 

επανευαγγελισμού μέσω της εκπαίδευσης και 

επιθυμώντας να βοηθήσουμε τους μαθητές 

να αφομοιώσουν την πίστη, τον πολιτισμό και 

τη ζωή, αναζητούμε σαφείς τρόπους για να 

ενισχύσουμε την προσωπική τους πίστη και 

την κοινωνική τους στράτευση.  

 

Μαριανή Εκπαιδευτική Αποστολή 

http://www.maristes.eu/
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Νομίζουμε ότι το να δώσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας μιας διαδικασίας αυτού του τύπου ισοδυναμεί 

με το να δώσουμε στα πρόσωπα την ευκαιρία να ζήσουν σημαντικές εμπειρίες, εμπειρίες που αγγίζουν την 

καρδιά. Η αλληλεγγύη είναι μια παγκόσμια ευαγγελική αξία. Η ικανότητά της να μεταμορφώνει δεν έχει 

όρια. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θέτουμε σε εφαρμογή το σχέδιο δημιουργίας του Επαρχιακού Δικτύου 

Αλληλεγγύης. Μέσω αυτού του σχεδίου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ευκαιρίες σε δράσεις αλληλεγγύης 

σε επίπεδο ατομικό, τοπικό, επαρχιακό και διεθνές.  

 

Γι’ αυτό τον λόγο το σχέδιο στοχεύει να προωθήσει την αλληλεγγύη στο επίπεδο όλης της Επαρχίας, 

παρέχοντας τα αναγκαία εργαλεία ώστε όλα τα άτομα που συμμετέχουν στη Μαριανή αποστολή να έχουν 

τη δυνατότητα να προβάλλουν ή να επωφελούνται από εμπειρίες αλληλεγγύης, είτε στη χώρα τους είτε σε 

άλλο μέρος της Επαρχίας ή αλλού στον κόσμο.  

 

Πρόκειται για το κάλεσμα να μη μείνουμε αδιάφοροι, να εγκαταλείψουμε τις ανέσεις μας, να 

προωθήσουμε τη δυναμική του «δια» (διεθνή, διαπολιτισμική, διαθρησκευτική κ.λπ.), να είμαστε Μαριανοί 

με καρδιά ανοικτή στον κόσμο.  

 

 

Επιμόρφωση με θέμα «Μαριανή Ηγεσία για την αποστολή»  
 

Επιμόρφωση που οργανώθηκε από την Ομάδα Αποστολή της Μαριανής Ευρωπαϊκής Διάσκεψης (CEM). 

Κατά την πρώτη περίοδο (Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2016) έλαβαν μέρος 4 άτομα από την Επαρχία 

μας.   

 

Christophe Schietse 
Διευθυντής της Ένωσης « Marcellin Champagnat » (AMC) 

 
Από 4 έως 8 Απριλίου 2016 διεξήχθη στη Ρώμη η τελευταία φάση της πρώτης επιμόρφωσης των 

μελλοντικών ηγετών για τη Μαριανή αποστολή στην Ευρώπη. Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η φάση 

ερχόταν να ολοκληρώσει μια πορεία που διήρκεσε δύο χρόνια και κατανεμήθηκε σε 3 εβδομάδες 

επιμόρφωσης και σε 2 εβδομάδες παρατήρησης, μπορούμε να αναρωτηθούμε ποια μορφή ηγεσίας και 

ποιον τύπο ηγετών χρειάζεται η Μαριανή Ευρώπη κατά τα επόμενα χρόνια.  

 

Η προσήλωση στο χάρισμα του Μαρκελλίνου  Champagnat και στην εκπαιδευτική μαριανή αποστολή 

καθώς και η διαθεσιμότητα είναι προαπαιτούμενα ευνόητα αλλά όχι επαρκή. Η μαριανή ηγεσία πρέπει να 

θέλει να καλλιεργεί το αίσθημα του ανήκειν στην παγκόσμια κοινότητα ξεπερνώντας το συνηθισμένο 

πλαίσιο της Επαρχίας, με στόχο να νιώθει μέλος του παγκόσμιου σώματος που είναι το Τάγμα.  
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Αυτό επιβάλλει να φαντασθούμε τι θα μπορούσαμε να ζήσουμε και να οικοδομήσουμε μαζί, στον τομέα 

της αποστολής, με σεβασμό στις πολιτισμικές διαφορές και στον ρυθμό καθεμιάς από τις πραγματικότητες 

που συναποτελούν τη Μαριανή Ευρώπη. Οι μελλοντικοί μαριανοί ηγέτες οφείλουν να είναι ανοικτοί και 

δημιουργικοί, να μη διστάζουν να αμφιβάλλουν και να εκπλήσσονται, ικανοί να αναθεωρούν τις απόψεις 

τους και να μην επιβάλλουν έναν τρόπο λειτουργίας σε όλους με το πρόσχημα ότι τον έχουν συνηθίσει. 

Συγχρόνως, αυτοί οι μελλοντικοί ηγέτες πρέπει να είναι ανοικτοί στις ποικίλες πραγματικότητες της 

Μαριανής αποστολής στον κόσμο, σε σύνδεση με τις αρχές των άλλων περιοχών και σε συνάφεια με τους 

προσανατολισμούς του Τάγματος.  

 

Αδ. Ματθαίος Λεβαντίνος  
Πρόεδρος του Συμβουλίου για τη Μαριανή Αποστολή στην Ελλάδα (Σ.Μ.Α.ΕΛ) 

 

Στη διάρκεια αυτών των δύο ετών επιμόρφωσης στην ηγεσία, ένιωσα πιο βαθιά τον πλούτο και την 

ποικιλία της Μαριανής Ευρώπης. Μου προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χαρά να συνεργασθώ με 

άλλους Λαϊκούς και Αδελφούς.  

 

Γνώρισα τον πλούτο και την οργάνωση των άλλων Επαρχιών μέσα από τις ανταλλαγές και τις εμπειρίες 

ζωής του καθενός. Η πνευματικότητα του Τάγματός μας παρουσιάσθηκε με τρόπο διαφορετικό και πολύ 

εποικοδομητικό. Η εκ νέου μελέτη και αναθεώρηση διαφόρων γεγονότων μού πρόσφεραν μέσα 

προβληματισμού, μου ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη προς τους άλλους και νομίζω ότι σήμερα μπορώ να 

αντιμετωπίζω τα προβλήματα καλύτερα και πιο σφαιρικά. Συγχρόνως, η γνωριμία από κοντά ενός 

κοινωνικού Έργου και της κοινότητας των Αδελφών μού επέτρεψε να ζήσω και να κατανοήσω βαθύτερα 

άλλες πραγματικότητες λιγότερο γνωστές.  

 

Εύχομαι η εμπειρία που ζήσαμε κυρίως στη Ρώμη να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο, όπως η 

πνευματικότητα που βιώσαμε στο Hermitage. 
 

Αδ. Pau Tristany 
Πρόεδρος του MISZ 

 

Ποιο όραμα σου έδωσε αυτή η επιμόρφωση 

στην πραγματικότητα της Μαριανής αποστολής 

στη σημερινή Ευρώπη ;  

 
Όταν αρχίζει μια επιμόρφωση, σκεπτόμαστε 

συχνά όλα όσα θα μπορέσουμε να μάθουμε 

από άποψη διανοητική. Δεν μπορούσα να 

φαντασθώ ότι ένα από τα καλύτερα 

πράγματα που θα κέρδιζα δεν ήταν το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης αλλά η ίδια η 

ομάδα των συμμετεχόντων. Καθώς επρόκειτο 

για μια διεθνή ομάδα, χωρίς κοινή γλώσσα 

αλλά με το ίδιο πνεύμα και την ίδια πίστη, ο 

καθένας βρήκε σύντομα τη θέση του. Η 

επιμόρφωση και η κοινή ζωή με την ομάδα 

μού πρόσφερε μια θέαση της Μαριανής 

πραγματικότητας στην Ευρώπη ανοικτή, 

πολύτιμη και γεμάτη ελπίδα, ιδιαίτερα μέσα από τη γνωριμία με διαφορετικές πραγματικότητες, είτε στο 

κοινωνικό έργο είτε στα άλλα μέρη όπου περάσαμε μια εβδομάδα, στους Μαριανούς οίκους των Επαρχιών 

ή στα διάφορα Κέντρα που επισκεφθήκαμε. Μετά από αυτά τα δύο χρόνια επιμόρφωσης βλέπω τη 

Μαριανή Ευρώπη σαν την οικογένειά μου · δεν πρόκειται πια για «ξένους» που αποκαλούνται και αυτοί 

Μαριανοί αλλά για Αδελφούς και Αδελφές με τους οποίους ζω σε  απόλυτη κοινωνία το χάρισμα και την 

αποστολή.    
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Llorenç Claramunt 
Διευθυντής του Ιδρύματος Champagnat (Καταλονία) 

 

Κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον σχολικό έτος, συμμετείχα στην ομάδα που παρακολουθούσε τα 

μαθήματα επιμόρφωσης Μαριανών ηγετών μαζί με συναδέλφους από τις Μαριανές Επαρχίες της 

Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια των πέντε εβδομάδων της επιμόρφωσης και χρησιμοποιώντας τα λόγια του 

Αδελφού Emili, « δοκιμάσαμε την ωραία αίσθηση ότι οι μικρές μας ιστορίες συνδέονται με μια ιστορία πιο 

μεγάλη ».  

 

Η μικρή ιστορία αρχίζει με το μοίρασμα της ζωής μας τη Μαριανή Κοινότητα της Ponferrada (Καστίλλη 

και Λεόν). Οφείλω να ευχαριστήσω την κοινότητα για την υποδοχή, για την κοινοτική εμπειρία (ένιωσα σαν 

ένας ανάμεσά τους), καθώς και για την εμπειρία της αποστολής στο κοινωνικό Έργο « Centro Juvenil 

Urogallo ». 

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από μια δεύτερη εβδομάδα γεμάτη πνευματικότητα. 

Συνδέσαμε τον εσώτερο εαυτό μας, την πίστη και τα οράματά μας με το όραμα του Πατέρα Champagnat 

και των πρώτων Αδελφών. Τι ειρήνη και τι εσωτερική ζωή δοκιμάσαμε στο Hermitage ! 

Η τρίτη εβδομάδα αφιερώθηκε στην επιμόρφωση στην Alcalá. Επιμορφωθήκαμε με εργαλεία από 

διάφορους τομείς, τα οποία θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας στην υπηρεσία της 

αποστολής.  

Γνωρίζουμε περισσότερο ή λιγότερο καλά την οργάνωση της Επαρχίας μας …. αλλά τι γίνεται με τις άλλες 

Επαρχίες ; Άραγε η οργάνωσή τους είναι η ίδια ; Μάθαμε ότι, αν και οι δομές οργάνωσης δεν είναι 

απόλυτα ίδιες, όλες οι Επαρχίες ανταποκρίνονται θετικά στην αποστολή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να 

μπορούμε να αντιπαραβληθούμε και να γνωρίσουμε την πραγματικότητα άλλων Επαρχιών.   

 

Και τέλος, ο δρόμος μάς οδήγησε στη Ρώμη – δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά -  όπου όλοι οι 

συμμετέχοντες στα μαθήματα της επιμόρφωσης συνδέθηκαν με μια πιο μεγάλη ιστορία, η οποία μας 

επέτρεψε να γνωρίσουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα του Τάγματος και τα μελλοντικά του σχέδια.   

 

 

 

« Μαριανή Αποστολή του Επανευαγγελισμού»  
Μια επιμόρφωση στα χρώματα της Επαρχίας  

2η έκδοση 
 

Catherine Jeannin 
Notre-Dame des Victoires – St Pourçain-sur-Sioule 

 

Είκοσι εννέα άτομα στρατευμένα στη Μαριανή αποστολή βρέθηκαν μαζί επί δύο χρόνια, για να 

παρακολουθήσουν μια επιμόρφωση που είχε προταθεί από τη Μαριανή Tutelle με θέμα « Η Μαριανή 

Αποστολή του Επανευαγγελισμού » : δεκαεπτά προερχόμενοι από την Καταλονία, τέσσερεις από την 

Ελλάδα, τέσσερεις από την Ουγγαρία και τέσσερεις από τη Γαλλία.  

 

Στην αρχή, στο Les Avellanes από 9 έως 13 Νοεμβρίου 2015, στη συνέχεια, για ένα διάστημα παραμονής 

σε Μαριανό εκπαιδευτικό περιβάλλον και, τέλος, μια εβδομάδα στη Notre-Dame de l’Hermitage από 25 

έως 29 Απριλίου 2016. 

 

Ένα περιεχόμενο πλούσιο σε νόημα. Καταρχήν, ένας προβληματισμός για τις βάσεις της αποστολής μας 

κοντά στους νέους : να γνωρίσουμε την κοινωνία, τους νέους και την Εκκλησία, να γνωρίσουμε τον ίδιο 

τον εαυτό μας, να εμβαθύνουμε στις δικές μας ρίζες, χριστιανικές και μαριανές, στη συνέχεια, να ζήσουμε 

εμπειρίες εσωτερικότητας και προσευχής και, τέλος, να επιστρέψουμε στα μέρη μας πλουσιότεροι με αυτά 

που είχαμε λάβει.  
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Όσο για μένα, ήταν μεγάλη η έκπληξή μου όταν ανακάλυψα την ποικιλία των Μαριανών Εκπαιδευτικών 

Έργων, τα οποία δεν περιορίζονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά επεκτείνονται και σε «Κοινωνικά 

Έργα», σε πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού στο κέντρο των πόλεών μας, καθώς υποδέχονται 

αυτούς και αυτές που ζουν στην περιφέρεια των δικών μας πλούσιων περιοχών · δεν είναι άραγε αυτό η 

απήχηση στα κηρύγματα του Πάπα Φραγκίσκου ; Στη Leida, στην Καταλονία, επισκεφθήκαμε τα Κέντρα 

όπου Αδελφοί και Λαϊκοί δεσμεύονται να ζήσουν και να δώσουν στήριξη στους πιο φτωχούς, βοήθεια στα 

σχολικά καθήκοντα,  στήριξη στις οικογένειες, σε βάθος χρόνου, προκειμένου ο νέος να προχωρήσει σε 

ένα μέλλον με αξιοπρέπεια. Στην Ουγγαρία, στην Ελλάδα, ίδια αφοσίωση, προσφορά χρόνου και κυρίως 

πίστη, μέσα σε αυτές τις «σταγόνες νερού» κοντά στις ανάγκες των νέων. Θαυμασμός !!   

 

Δεν μπορούμε να δώσουμε την πλήρη εικόνα χωρίς να αντλήσουμε στις ρίζες της ύπαρξής μας, της 

«Μαριανής μας ύπαρξης». Η επιστροφή στην πηγή ήταν μια μεγάλη ευτυχία :  να βαδίσουμε στα βήματα 

του Μαρκελλίνου Champagnat πάνω στα μονοπάτια του Rosey, του Marlhes, του La Valla,  να 

ξαναζήσουμε την υπόσχεση στη Fourvière και να κοινωνήσουμε στην πρώτη κοινότητα, μετατρέποντας 

την τραχιά πέτρα του Hermitage σε γόνιμο λίπασμα εκπαίδευσης και αυτοπροσφοράς !  Από εκείνη την 

ημέρα της 23ης Ιουλίου 1816, όταν τέσσερεις Αδελφοί, γύρω από τον Μαρκελλίνο, αφιέρωσαν τη ζωή τους 

στην ίδρυση της Μαριανής Οικογένειας, από τότε οι νέοι όλου του κόσμου επωφελούνται από τη 

φροντίδα, τη δεξιότητα, την παιδεία των Μαριανών Αδελφών και αργότερα των Λαϊκών, οι οποίοι θα 

δεσμευθούν κατά παρόμοιο τρόπο να γίνουν «σπορείς αγάπης» !  

 

Σε αυτή την επιμόρφωση «ξαναβρήκα» την Παναγία ως Διδάσκαλο και επανένταξα την αποστολή μου στο 

χάρισμα του Μαρκελλίνου Champagnat. Η φτώχια έχει αλλάξει πρόσωπο, αλλά στην καρδιά των σχολείων 

μας, στη Γαλλία ή αλλού, ζητάει την προσοχή, την ακρόαση, την ταπεινότητα, τη δικαιοσύνη. Και 

ακολουθώντας τον Μαρκελλίνο και τους πρώτους Αδελφούς, η προσπάθεια δεν μπορεί να βιωθεί παρά 

μόνο μέσα σε «κοινότητα».  

 

Επιστρέφοντας έχω ένα όραμα : να στραφούμε 

ως ενήλικοι στην εσωτερικότητα, ώστε να 

ανακαλύψουμε τα ενδόμυχα πλούτη μας και να 

συμμετάσχουμε στο έργο του Δημιουργού μας : 

να γινόμαστε μέρα με τη μέρα παιδιά φωτός 

και ειρήνης, συνδημιουργοί Ζωής και Ελπίδας !   

 

Και πόσο καλό ήταν να συναντήσουμε όλα 

αυτά τα πρόσωπα, τη διευρυμένη Μαριανή μας 

οικογένεια, την όμορφη και καινοτόμα ! Να 

μοιραστούμε λίγη από την ιστορία τους, να 

θαυμάσουμε την τόλμη, να φύγουμε με εκείνο 

τον αόρατο δεσμό που ξεπερνάει τα σύνορα, με 

τον δεσμό μιας καρδιάς που, ακόμη και 

σήμερα, πάλλεται στο όνομα της Αγάπης !   

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που 

πλαισίωσαν αυτό το χρονικό διάστημα με το 

πάθος της μετάδοσης της γνώσης και για τον 

πλούτο των προτάσεων και των απόψεων. Και 

ένα ευχαριστώ στον Josep για τη μετάφραση !  

 

« Από την καρδιά στις περιφέρειες»,  
ένα μαντάλα για να δηλώσουμε ένα δρόμο, για να δηλώσουμε την ελπίδα. 

Catherine Jeannin 
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Francesc Codorniu 
Maristes La Immaculada – Βαρκελώνη 

 
Όταν,  στο τέλος της περασμένης σχολικής 

χρονιάς, η Ομάδα Διεύθυνσης πρότεινε την 

επιμόρφωση σε επίπεδο Επαρχίας πάνω στη 

Μαριανή αποστολή του επανευαγγελισμού, 

θα έλεγε κανείς ότι τα πράγματα ήταν 

τελειωμένα. Είναι επίσης σαφές ότι η πρώτη 

περίοδος είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις 

στους συμμετέχοντες από το σχολείο μας. 

Δεν υπήρχαν επομένως δικαιολογίες.   

 

Νοέμβριος, Φεβρουάριος και Απρίλιος. Δυόμιση εβδομάδες μακριά από το σχολείο, με τα μειονεκτήματα 

και την τεμπελιά που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει, αλλά το τέλος της όλης διαδικασίας εξαλείφει τις 

ενδεχόμενες μικρές δυσαρέσκειες. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε το περιεχόμενο, για να μη χαλάσουμε 

μεταγενέστερες διαδικασίες, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε αυτά τα σημεία συνάντησης · αξίζει τον κόπο.   

 

Χρειάστηκαν μέρες για να δουλέψουμε το σχέδιο με άτομα της Επαρχίας l’Hermitage (Καταλονία, Γαλλία, 

Ουγγαρία και Ελλάδα), σχετικά με το πώς θα κάνουμε να φθάσει το όραμα του Μαρκελλίνου στα παιδιά 

μας και στους νέους μας των Εκπαιδευτικών και των Κοινωνικών μας Έργων.  

 

Μέρες για να γνωρίσουμε τα Μαριανά μας Έργα, να μοιραστούμε με τους Αδελφούς διαφόρων 

κοινοτήτων και να βαδίσουμε ξανά στους δρόμους που είχε πάρει ο Μαρκελλίνος αναζητώντας νέους, με 

τους οποίους να μπορέσουμε να δουλέψουμε αξίες, ένα μήνυμα, το Ευαγγέλιο και μια μεγάλη προσδοκία.  

 

Σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, δάσκαλοι, Αδελφοί κ.λπ. καλούμαστε να συνεχίσουμε αυτό το όραμα που 

άρχισε εδώ και διακόσια χρόνια. Όλες αυτές τις μέρες, υπήρξαμε μάρτυρες ότι, στις τέσσερεις γωνιές του 

κόσμου, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται για να συνεχίσουν να «οραματίζονται».  

 

 
Mészáros Nagy Angéla 
A Mi Házunk – Esztergom 

 
Η Μαριανή επιμόρφωση του επανευαγγελισμού σε επίπεδο Επαρχίας συνεχίσθηκε από 25 έως 29 

Απριλίου. Στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, εξακολουθήσαμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τους 

Μαριανούς Συναδέλφους και τους Αδελφούς που είχαν την ευθύνη των μαθημάτων. Ζήσαμε μια εμπειρία 

που σημαδεύει την πορεία μας ως Μαριανών. Περνώντας από τα μέρη όπου έζησε ο Μαρκελλίνος, 

μπορέσαμε να έλθουμε σε επαφή με τις σκέψεις του, με την πνευματικότητά του και το έργο του 

επανευαγγελισμού.  

 

Θεωρούμε τον εαυτό μας ως μαθητές του Μαρκελλίνου και ως κληρονόμους της πνευματικότητάς του 

ακολουθώντας τη διδασκαλία του : με το παράδειγμα, τη στοργή, την πίστη, τον σεβασμό και τη ζωή σε 

κοινωνία προσπαθούμε να συνοδεύουμε τα παιδιά και τους νέους στον δρόμο της ευτυχίας.  

 

Σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης, η ατμόσφαιρα ακτινοβολούσε την αγάπη, μας ενίσχυσε στην κλήση 

μας, της οποίας η βάση είναι το αίσθημα της κοινότητας, η αλληλεγγύη και η δέσμευση. Η πίστη και η 

αποστολή μας ενισχύθηκε μαθαίνοντας τι έκαναν οι σύντροφοί μας στα μαθήματα και ότι σκέπτονται, 

ενεργούν και υπηρετούν όπως κάνουμε κι εμείς στην Ουγγαρία.  

 

Ο Μαρκελλίνος ζει μέσα στην καρδιά μας …. και μέσα στις καρδιές των παιδιών και των νέων που 

μορφώνουμε.  
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Αμαλία Σκούρα 
Λεόντειος Πατησίων – Αθήνα  

 

Στη διάρκεια του φετινού χειμώνα 2015 – 2016, η Επαρχία L'Hermitage οργάνωσε μια σειρά μαθημάτων 

επιμόρφωσης πάνω στη Μαριανή αποστολή του επανευαγγελισμού. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν τέσσερεις 

εκπαιδευτικοί : η Αμαλία Σκούρα και η Ιωάννα Παλαμάρη από τη Λεόντειο Πατησίων, η Αγγελική Ξενικού 

και η Μαρία Πρίντεζη από το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης.   

 

Η επιμόρφωση αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε τρεις 

φάσεις : από 9 έως 13 

Νοεμβρίου 2015 στους 

φιλόξενους χώρους του 

ιστορικού μοναστηριού Les 

Avellanes στην Καταλονία, 

τον Φεβρουάριο 2016 με τη 

μορφή μαρτυρίας στο 

Κοινωνικό Κέντρο «Καρδιά 

χωρίς Σύνορα» στις Αχαρνές 

Αττικής και, τέλος, από 25 έως 29 Απριλίου 2016 στην έδρα των Αδελφών, στη Notre Dame de l' 

Hermitage.  Η κόπωση από το ταξίδι ξεχάστηκε γρήγορα μπροστά στο θαυμασμό από την ανακάλυψη του 

καταπράσινου τοπίου όπου φωλιάζει το Les Avellanes και βέβαια το Hermitage. Αυτές οι μέρες έδωσαν 

την ευκαιρία για αλληλογνωριμία και για βίωση μιας μοναδικής εμπειρίας στους Αδελφούς και Λαϊκούς 

από την Ουγγαρία, τη Γαλλία, την Καταλονία και την Ελλάδα. 

 

Μαριανοί εκπαιδευτικοί και υπάλληλοι σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα των χωρών της 

Επαρχίας συγκεντρώθηκαν σε ομάδα εργασίας. Οι μέρες αφιερώθηκαν σε ερωτήματα σχετικά με τη 

σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και το πρόσωπο της Εκκλησίας, στην ποιμαντική αποστολή, στο 

μέλλον της χριστιανικής εκπαίδευσης, στις δυσκολίες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μαριανή 

αποστολή, καθώς και στο μοίρασμα εμπειριών.  

 

Η κοινή εργασία στο Les Avellanas και στη N.D. de l' Hermitage περιέλαβε εργαστήρια ενδοσκόπησης, 

παρουσιάσεων, βιωματικών δραστηριοτήτων, προσωπικού προβληματισμού και εργασίας σε ομάδα, με 

στόχο να κοινοποιηθούν οι προσωπικές εμπειρίες και η ανάπτυξη του διεθνούς και πολυπολιτισμικού 

χαρακτήρα της Επαρχίας μας. Έγινε σαφές ότι οι διαφορετικές πραγματικότητες που έχει ζήσει ο καθένας 

από εμάς δεν αποτελούν εμπόδιο αλλά έναν πραγματικό πλούτο για το Μαριανό χάρισμα, το οποίο ενώνει 

στενά τους ανθρώπους που διαθέτουν το ίδιο όραμα για τα παιδιά και ιδιαίτερα για τους νέους 

"Montagne" των ημερών μας.  

 

Οι λίγες μέρες που περάσαμε στη N.D. de l’ Hermitage, στο λίκνο της Μαριανής παιδαγωγικής – αν και 

δεν ήταν για μένα η πρώτη φορά – παραμένουν ένα αξέχαστο γεγονός. Ανακάλυψα το «μικρό θαύμα» που 

κρύβει η λέξη «Μαριανός». Η απλότητα που τρέφεται από τη βαθιά πίστη. Είμαι πολύ ευτυχής που 

μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτή την επιμόρφωση και να βαδίσω στα βήματα του Μαρκελλίνου   

Champagnat. Το σπίτι που κρύβεται στο λαγκάδι με εντυπωσίασε πολύ και όλη η περιοχή με γοήτευσε :  Le 

Rosey, Marlhes, Le Palais, La Valla, Lyon-Fourvière, όλα αυτά μας έβαλαν στα ίχνη του Ιδρυτή, μας 

έδωσαν μια διάσταση συμβολική, μας βοήθησαν να καλλιεργήσουμε την ενδοσκόπηση, να ζήσουμε τη 

ζωτικότητα του Μαριανού δώρου και ενίσχυσαν τη θέλησή μας να βοηθήσουμε τα παιδιά που 

εκπαιδεύουμε καθημερινά, ώστε να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους ενόψει του σχολικού και του 

επαγγελματικού τους προσανατολισμού. Οι Αδελφοί και οι συνάδελφοι ήταν φιλικοί και πάντα 

χαμογελαστοί. Ήταν ένας πραγματικός πνευματικός εμπλουτισμός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 

Αδελφούς για την απλή και συνάμα πολύ θερμή υποδοχή !  
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