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Το σχολείο « Sant Pere Chanel » του Malgrat de Mar 
έρχεται στο Μαριανό δίκτυο 
 

Jordi Martínez 
Δημοσιογράφος στο Malgrat και απόφοιτος της πρώτης εξέλιξης του σχολείου « Sant Pere Chanel » 

 
Το σχολείο « Sant Pere Chanel » του Malgrat de Mar υπήρξε το τελευταίο εκπαιδευτικό κέντρο που 
προσήλθε εφέτος στο Ίδρυμα Champagnat. Πρόκειται για ένα σχολείο που δημιουργήθηκε το σχολικό 
έτος 1970 – 71 από τους Μαριανούς Πατέρες, σε αντικατάσταση του παλαιού ιεροσπουδαστηρίου 
που είχαν ανοίξει στο Malgrat, στην περιοχή του Maresme, στα 1953. Η παρουσία των Μαριανών 
Πατέρων στο Malgrat ανάγεται, ωστόσο, στο 1908, όταν αγόρασαν ένα παλιό υφαντουργείο στο 
μέσο της περιοχής, για να λειτουργήσουν ένα μικρό ιεροσπουδαστήριο, το οποίο παρέμεινε στο 
Malgrat μέχρι το 1936. 

 Στην αρχή, το σπουδαστήριο ονομαζόταν 
«Η Αμίαντος Σύλληψις», αλλά, όταν 
μετατράπηκε σε σχολείο, έλαβε το όνομα 
του « Sant Pere Chanel », προς τιμή του 
πρώτου ιεραποστόλου και μάρτυρα στην 
Ωκεανία, πρώτου κληρικού της 
«Οικογένειας της Παρθένου Μαρίας» 
(Société de Marie), ο οποίος 
ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Πίο 
ΙΒ’. Κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας 
του, το σχολείο διέθετε ένα μικρό μουσείο 
με πολυάριθμα αντικείμενα προερχόμενα 
από την Πολυνησία της εποχής, σε 
ανάμνηση της ιεραποστολικής δράσης του 

προστάτη του. Κατά περίεργο τρόπο, το όνομα του σχολείου υπέστη αλλαγές με την πάροδο των 
χρόνων και σήμερα ο κόσμος γνωρίζει το σχολείο μόνο με το όνομα «Chanel ». 
 
Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του, το σχολείο « Sant Pere Chanel » εφάρμοσε ένα ιδιαίτερο 
σύστημα μηνιαίων διδάκτρων, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας. Όπως 
εξηγεί στο βιβλίο του με τίτλο «Οι Μαριανοί Πατέρες στο Malgrat de Mar» ο Μαριανός Πατέρας 
Meliton Pérez, ο οποίος υπήρξε διευθυντής του σχολείου, «το άνοιγμα των μηνιαίων διδάκτρων 
κυμαινόταν από 300 πεσέτας μέχρι 950. Μόνο το 6% των οικογενειών πλήρωσε το πιο χαμηλό ποσό 
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των διδάκτρων, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία κατέβαλε το μεσαίο ποσό (μεταξύ 450 και 650) και ένας 
μικρός αλλά σημαντικός αριθμός προτίμησε τα πιο υψηλά δίδακτρα. Όταν εφαρμόσθηκε η 
επιχορηγούμενη από το κράτος Βασική Γενική Εκπαίδευση, το παλαιό σύστημα εγκαταλείφθηκε, αν 
και, σύμφωνα με τη γνώμη όλων, λειτουργούσε πολύ καλά». 
 
Όταν το «Chanel » ήταν ακόμη ιεροσπουδαστήριο, κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ως 
σχολείου, διατηρήθηκε στο προαύλιο ένα αέτωμα, όπου οι σπουδαστές ένιωσαν γρήγορα 
ενθουσιασμό για το βασκικό τόπι. Κατά τον ίδιο τρόπο, μετά τη δημιουργία του εκπαιδευτικού 
κέντρου, ξαναπήραν ένα άθλημα με μακρά παράδοση στην περιοχή του Maresme, το χόκεϊ επί 
πάγου ή το χόκεϊ με πατίνια. 
 
Το σχολείο « Sant Pere Chanel » είναι σήμερα ένα κέντρο αναφοράς στο Malgrat de Mar, όπου 
γίνονται δεκτοί 675 σπουδαστές, πολύ περισσότεροι από τους 110 μαθητές που είχε το σχολείο όταν 
εγκαινιάσθηκε το 1970, με έξι καθηγητές – δύο λαϊκούς και τέσσερεις κληρικούς. Το «Chanel », με 
ιστορία 108 χρόνων, γίνεται το δέκατο σχολείο των Μαριανών Αδελφών στην Καταλονία. 
 
Οι επαφές ανάμεσα στους Μαριανούς Πατέρες (Société de Marie) και στους Μαριανούς Αδελφούς 
της Επαρχίας L’ Hermitage ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2016 με πρωτοβουλία των πρώτων. Στόχος 
ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα να πάρουν οι Αδελφοί τη σκυτάλη από τους Πατέρες ως επίτιμοι 
κάτοχοι του σχολείου « Sant Pere Chanel » του Malgrat de Mar, έτσι ώστε να εγγυηθούν τη συνέχεια 
της λειτουργίας του.  
 

Επιθυμία των Μαριανών Πατέρων είναι να 
εξασφαλίσουν τον Μαριανό χαρακτήρα του 
κέντρου « Sant Pere Chanel » ως χριστιανικού 
σχολείου. Πατέρες και Αδελφοί είναι μέλη της 
Μαριανής Οικογένειας. Οι δύο θρησκευτικές 
Αδελφότητες έχουν κοινή προέλευση, προσέγγιση 
και καλή συνεργασία σε πολλές χώρες, καθώς και 
μια κοινή αποστολή στην υπηρεσία των παιδιών 
και των νέων. 
 
Βρίσκουμε στο Malgrat de Mar ένα σύνολο έξι 
εκπαιδευτικών κέντρων (τριών δημοσίων, από τα 
οποία ένα Λύκειο, και τριών με σύμβαση με το 
κράτος) για έναν πληθυσμό 19.000 περίπου 
κατοίκων, αριθμός που τα καλοκαίρια 

πολλαπλασιάζεται επί τρία χάρη στον τουρισμό…. 
 
 
Το Σχολείο και η Κοινότητα των Μαριανών Αδελφών στο Malgrat de Mar (1895 – 1913) 
 
 

Robert Porta 
 
Μετά την άφιξή τους στην Καταλονία τον Δεκέμβριο του 1886, οι πρώτοι Μαριανοί Αδελφοί 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τζιρόνα. Από αυτή την πόλη οι Κοινότητες και τα Μαριανά Σχολεία 
εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Αυτός είναι ο λόγος που τα πρώτα ιδρύματα βρίσκονται κυρίως σε 
περιοχές κοντά στην Τζιρόνα και στα βόρεια της Βαρκελώνης.  
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 Οι Μαριανοί Αδελφοί ίδρυσαν πολύ σύντομα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα στην περιοχή του Maresme. Το 1888 ήλθαν στο Mataró, 
το 1892 στο Canet de Mar και μετά από λίγα χρόνια, ίδρυσαν τα 
σχολεία στο Alella (1899) και στο Lloret de Mar (1902). 
 
 Οι Μαριανοί Αδελφοί ήλθαν στο Malgrat de Mar μετά από αίτημα 
του Αββά Pere Figueras, από την ενορία της περιοχής, για να 
ανοίξουν ένα σχολείο. Εκτός από αυτόν τον Αββά, τα πρόσωπα που 
έλαβαν μέρος στην ίδρυση του σχολείου ήταν οι Μαριανοί Αδελφοί 
και ο κύριος Enric Aris, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του ακινήτου 
στο οποίο θα στεγαζόταν το σχολείο. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που 
υπέγραψαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, το σχολείο θα είχε στην αρχή 
δύο τάξεις, οι οποίες θα αυξάνονταν ανάλογα με τον αριθμό των 
εγγραφόμενων μαθητών.  Στο συμβόλαιο αναγράφονταν επίσης ο 
μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά τάξη, το ωράριο των 
μαθημάτων και άλλες πτυχές της διαχείρισης του σχολείου. Το 
συμφωνητικό θα είχε διάρκεια ισχύος 5 έτη, κατά τα οποία οι 
Μαριανοί δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην πόλη με έξοδά 
τους. Από την πλευρά του, ο κύριος Enric Aris δεσμευόταν να 
εξοπλίσει το ακίνητο και να αναλάβει τα συνήθη έξοδα. Τελικά, το 
Μαριανό Σχολείο του Malgrat de Mar άνοιξε τις πόρτες του την 1η 

Οκτωβρίου 1895. Την πρώτη μέρα των μαθημάτων φοιτούσαν 15 μαθητές, αλλά, στο τέλος του 
σχολικού έτους 1895 – 1896, ο αριθμός των μαθητών είχε φθάσει στους 112. Το σχολείο του 
Malgrat de Mar δεχόταν κυρίως μαθητές προερχόμενους από μεσαία στρώματα. Στα χρόνια της 
λειτουργίας του, το σχολείο έφθασε τους 121 μαθητές. 
 
Η Μαριανή Κοινότητα του Malgrat de Mar, που αποτελείτο από τέσσερεις Αδελφούς υπεύθυνους για 
το εκπαιδευτικό έργο, συγκροτήθηκε σε σύνδεση με το σχολείο. Ανάμεσα στους διάφορους Αδελφούς 
της Κοινότητας μπορούμε να αναφέρουμε τον Αδελφό Lycarion, μάρτυρα, που δολοφονήθηκε το 
1909 στο Poble Nou της Βαρκελώνης, κατά τα γεγονότα που συνέβησαν στην εβδομάδα που 
ονομάσθηκε «τραγική». 
 
Παρά την επιτυχία του όλου σχεδίου και παρά την καλή υποδοχή που συνάντησαν οι Αδελφοί εκ 
μέρους της ενορίας και των οικογενειών, το σχολείο αντιμετώπισε ευθύς εξ αρχής οικονομικά 
προβλήματα. Οι επιχειρήσεις του Enric Aris επλήγησαν από την απώλεια των αποικιών στην Κούβα 
και στις Φιλιππίνες (1898), με συνέπεια ο επιχειρηματίας να σταματήσει να συνεισφέρει το χρηματικό 
ποσό που του αναλογούσε. Γι’ αυτό τον λόγο, οι Αδελφοί αναγκάσθηκαν να αναλάβουν τα έξοδα και 
να κάνουν τα μαθήματα σε ένα κτήριο που δεν πληρούσε τις κατάλληλες συνθήκες ενός σχολείου. 
 
Το γεγονός ότι οι Αδελφοί δεν μπορούσαν πια να εξασφαλίσουν τη συνέχιση αυτής της δράσης ούτε 
να επενδύσουν για τη βελτίωση της υγιεινής των τάξεων ή να δημιουργήσουν χώρους απαραίτητους 
στο σχολείο, τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν το εκπαιδευτικό έργο. Το τελευταίο σχολικό έτος ήταν 
το 1912 – 1913. Από τον Αύγουστο του 1913, μετά την αποχώρηση της κοινότητας, το σχολείο δεν 
ξανάνοιξε τις πόρτες του. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

4 

 
 

Κοντά στους πρόφυγες 
 

Θοδωρής Ρουγγέρης 
 
Η έμπρακτη υποστήριξη των ανθρώπων και ειδικότερα των μικρών παιδιών που δοκιμάζονται είναι 
αυτονόητη πράξη για κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη και σίγουρα για τα παιδιά του Σχολείου μας 
που γαλουχούνται με τις ανθρωπιστικές αξίες, οι οποίες είναι κυρίαρχες και διαρκείς και στην 
καθημερινή διάδραση μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και, εν γένει, στο σύνολο σχεδόν των 
δράσεων της σχολικής μας κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές Οκτωβρίου του 2016, οι 
μαθητές του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης έντονα ευαισθητοποιημένοι από το απερίγραπτο 
δράμα των προσφύγων, που κατά χιλιάδες καταφεύγουν στη χώρα μας, προσμένοντας ένα 
καταφύγιο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, εξέφρασαν μέσω των μαθητικών τους συμβουλίων την 
ειλικρινή επιθυμία τους να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο στο έργο της παροχής βοήθειας στους 
πολλαπλώς δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας και ειδικότερα στα παιδιά τους που ξεκινούν τη 
φοίτησή τους στα ελληνικά σχολεία. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές του Σχολείου μας ανέλαβαν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν 
με τους υπευθύνους της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα, ούτως ώστε να 
ενημερωθούν με ακρίβεια για τις πραγματικές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών. Εν συνεχεία, 
οι ίδιοι ανέλαβαν την υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας συλλέγοντας τα απαραίτητα είδη με μια 
προσφορά που υπήρξε τόσο γενναιόδωρη, που ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες. 
Ολοκληρώνοντας την προσπάθειά τους, που εντάσσεται στη δράση «Προσφορά στον Συνάνθρωπο», 
παρέδωσαν, τηνΠαρασκευή25 Οκτωβρίου2016, τα συλλεχθέντα είδη στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας 
προσφύγων του Ελαιώνα.  
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας του χώρου, αφού μας ευχαρίστησαν για την προσφορά των ειδών, 
ξενάγησαν τα παιδιά και τους συνοδούς τους στον χώρο, ο οποίος λειτουργεί υποδειγματικά. Είναι 
σημαντικό να υπογραμμιστεί η άνευ προηγουμένου υποδοχή που επεφύλαξαν τα προσφυγόπουλα 
στους μαθητές μας που συμπυκνώνεται και αναδεικνύεται στις ολόθερμες αγκαλιές και στα άπλετα 
χαμόγελά τους. Παράλληλα, επισημαίνεται η αληθινή και ξεχωριστή προσέγγιση ανάμεσα στα παιδιά 
του Σχολείου μας και τα παιδιά της Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας μέσα από τα δημιουργικά και 
αλληλεπιδραστικά παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν με πολλή χαρά και ξεχωριστό αυθορμητισμό. 
Το όλο εγχείρημα δίνει ιδέες και δύναμη για νέες δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης στους 
πάσχοντες συνανθρώπους μας ακολουθώντας τα βήματα του ιδρυτή μας Αγίου Μαρκελλίνου 
Champagnat. Οι γενναιόδωρες και μεστές αγάπης πράξεις των παιδιών του Λεοντείου Λυκείου μας 
γεμίζουν υπερηφάνεια και δυναμώνουν την πεποίθησή μας ότι πορευόμαστε στα βήματα του ιδρυτή 
μας. 
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Οι Μαριανοί εντάσσονται στην αντιπροσωπεία του 
OIEC 
 

Christophe Schietse 

 
 Ο OIEC (Office International de 
l’Enseignement Catholique – Διεθνές Γραφείο 
της Καθολικής Εκπαίδευσης) είναι η επίσημη 
Ένωση που συμπεριλαμβάνει τους εθνικούς 
οργανισμούς της Καθολικής Εκπαίδευσης, τα 
διάφορα κινήματα και τα καθολικά 

εκπαιδευτικά τάγματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η φωνή της καθολικής εκπαίδευσης σε 
διάφορους διεθνείς θεσμούς, όπως π.χ. στον Ο.Η.Ε., στην UNESCO, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ. 
Υπό την καθοδήγηση του νέου γενικού γραμματέα Philippe Richard, ο οποίος ορίσθηκε εδώ και πάνω 
από ένα χρόνο, ο OIEC βρίσκεται σε πλήρη αναδόμηση, προκειμένου να βελτιώσει και να εξελίξει τη 
θεσμική του αντιπροσώπευση. Σε αυτή την προοπτική, ο κ. Richard ήλθε σε επαφή με το Μαριανό 
δίκτυο στη Γαλλία, για να μας ζητήσει να ενταχθούμε στην ομάδα των διαπιστευμένων 
αντιπροσώπων. 
 
Με δεδομένη τη στράτευση της Αδελφότητας και της Επαρχίας μας στην υπεράσπιση και στην 
προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και στο πλαίσιο της συγκρότησης σε καθεμιά από τις χώρες 
της Επαρχίας μας μιας ομάδας προστασίας των ανηλίκων, προτείναμε στην κυρία Marie -  Christine 
Jeandelle, αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων στη Γαλλία, και εκείνη αποδέχθηκε να 
προτείνουμε την υποψηφιότητά της στον OIEC. 
 

Μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον γενικό 
γραμματέα του OIEC, στον Αδελφό Gabriel Villa – 
Real, επαρχιακό βικάριο, και στην κυρία 
Jeandelle έλαβε χώρα την Τετάρτη 13 
Δεκεμβρίου 2016 στην οικία μας επί της οδού 
Dareau στο Παρίσι. 
 
Μετά το πέρας αυτής της φιλικής και 
εποικοδομητικής συνάντησης, ο κύριος Richard  
προσκάλεσε την  κυρία Jeandelle να συμμετάσχει 
στην πρώτη συνάντηση των μελλοντικών 
αντιπροσώπων, η οποία θα γίνει στις 20 του 
προσεχούς Ιανουαρίου στο Στρασβούργο. Ο OIEC 
εύχεται να ακούγεται με βαρύτητα η φωνή του 
στους διεθνείς θεσμούς, καθώς εκπροσωπεί 
εκατομμύρια μαθητές και ενθαρρύνεται σε αυτό 
από τον Πάπα Φραγκίσκο. Νιώθουμε ιδιαίτερη 
τιμή που κληθήκαμε να συμμετάσχουμε σε αυτή 
την περιπέτεια, καθώς αναγνωρίζεται η 
αυθεντικότητα και η επικαιρότητα του 
χαρίσματος του Μαρκελλίνου Champagnat και 

καθώς πρόκειται συγκεκριμένα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 
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Επαρχιακή επιμόρφωση για τη μαριανή αποστολή 
του επανευαγγελισμού 
 

Αδ. Manel Martín 
 
Η επιμόρφωση είναι μια από τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου απέναντι στις αλλαγές που 
συμβαίνουν στην κοινωνία μας. 
 
Αλλά ποια επιμόρφωση ; Άραγε αξίζουν όλες; Ενδιαφερόμαστε εξίσου για όλες τις επιμορφώσεις ή 
μήπως δίνουμε προτεραιότητα σε κάποιες; 
 
Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με μια σειρά ερωτήσεων που θέσαμε στον εαυτό μας πολλές φορές 
με αφορμή μια πρόταση επιμόρφωσης. 
 
Σε αυτό το κείμενο θα ήθελα να σας μιλήσω για επιμόρφωση που φέραμε σε πέρας με επιτυχία στο 
Les Avellanes, από 7 έως 11 Νοεμβρίου 2016. Θα έχετε ασφαλώς ακούσει να μιλούν γι’ αυτή. 
Κάποιοι από τους συναδέλφους των σχολείων μας έχουν ήδη συμμετάσχει τα τελευταία τρία χρόνια. 
Αυτή τη φορά, οι εκπαιδευτές έρχονταν από διάφορες χώρες της Επαρχίας μας : από την Ελλάδα 
(6), την Ουγγαρία (5), τη Γαλλία (8) και την Καταλονία (13). 
 
 

 
 
Στη διάρκεια της εβδομάδας, μέσα από διάφορες δυναμικές, προσπαθήσαμε να εμβαθύνουμε στην 
αποστολή που έχουμε αναλάβει ως Μαριανοί εκπαιδευτές, να ανακαλύψουμε ότι ως πρόσωπα 
δίνουμε μαρτυρία με τη ζωή μας για τις αξίες του Ευαγγελίου. 
 
Τα διάφορα θέματα τα προσεγγίσαμε μέσα από τη διαδικασία της ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (VOIR), μια 
ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια, προσεγγίσαμε την ΚΡΙΣΗ (JUGER), δηλαδή 
τη συγκεκριμενοποίηση με στόχο την οικοδόμηση, και, τέλος, τη ΔΡΑΣΗ (AGIR), για να δώσουμε 
δεσμευτικές απαντήσεις. Αυτή η διαδικασία βασίζεται σε κριτήρια μεθοδολογικά, εμπειρικά, που 
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εμπνέουν και που είναι ανοικτά, τα οποία βοήθησαν τους συμμετέχοντες να ζήσουν τις διάφορες 
ημέρες με γαλήνη και εσωτερικότητα. 
 
Στα μέσα της εβδομάδας, περπατήσαμε μια βραδιά στην πόλη της Lleida και επισκεφθήκαμε τα 
Μαριανά Σχολεία της πόλης και τα Κοινωνικά Έργα. 

  
Είναι αυτονόητο ότι η επιμόρφωση συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά από αυτή την 
πρώτη εβδομάδα, θα υπάρξει κατά το δεύτερο τρίμηνο μια συνάντηση ανά εθνικότητα στη χώρα 
της κάθε ομάδας. Τέλος, θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί στο Hermitage, όπου θα μπορέσουμε να 
εμβαθύνουμε στα εσωτερικά ερεθίσματα που κινητοποίησαν και ενέπνευσαν τον Μαρκελλίνο να 
ιδρύσει τη Μαριανή Αδελφότητα. 
 
Η επιμόρφωση αυτή  μας βοηθάει να νιώσουμε το συναίσθημα του ανήκειν στη Μαριανή αποστολή, 
που αναπτύχθηκε με την πάροδο των χρόνων σε όλο τον κόσμο, με τη δέσμευση να είμαστε μάρτυρες 
της Βασιλείας του Θεού που ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ μάς ανήγγειλε μέσα από το Ευαγγέλιό Του. 
 
Σε περιμένουμε, για να βαδίσουμε μαζί ! 
 
 
 
 

 Έναρξη της διαδικασίας επιμόρφωσης στις 
εμπειρίες διεθνούς αλληλεγγύης 
 

Àngel Domingo 
 
Η Εκστρατεία Εισαγωγής στη Διεθνή Αλληλεγγύη (Χώροι Εργασίας – Αποστολή) ξεκίνησε στην 
Καταλονία τον Νοέμβριο. 
 
Τώρα γίνονται οι πρώτες συζητήσεις με τα άτομα που ενδιαφέρονται να μετάσχουν σε αυτή τη 
διαδικασία επιμόρφωσης. Ολοκληρώνεται με μια εμπειρία διακονίας σε κοινότητες που βρίσκονται 
σε περιβάλλοντα κοινωνικού αποκλεισμού σε χώρες όπως είναι ανάμεσα σε άλλες η Παραγουάη, η 
Τανζανία, η Χιλή, η Κολομβία, το Μεξικό και η Ρουάντα. 
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Από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο, η ΜΚΟ SED θα οργανώσει πέντε Σαββατοκύριακα 
επιμόρφωσης, κατά τα οποία θα εμβαθύνουμε σε θέματα όπως είναι τα ακόλουθα : Κίνητρα του 
εθελοντή, Πρότυπα αλληλεγγύης, Πολιτισμικό σοκ, Οριακές καταστάσεις, Εκπαίδευση στην ανάπτυξη, 
Δικαιώματα των Παιδιών, η Εκκλησία στις χώρες του Νότου και Προσωπικό Σχέδιο Δράσης μετά την 
εμπειρία. 
 
 

 
 
Οι επιμορφώσεις έχουν σαν στόχο να προετοιμάσουν τους εθελοντές να ζήσουν την εμπειρία με 
τρόπο ουσιαστικό, να ανοιχτούν περισσότερο στην κοινοτική ζωή, να καταλάβουν τα διάφορα 
πολιτιστικά περιβάλλοντα, να γνωρίσουν τις βαθύτερες αιτίες της φτώχιας και να διαθέτουν εργαλεία, 
προκειμένου να εμπλακούν κοινωνικά, επιστρέφοντας μετά την εμπειρία. 
 
Στη διάρκεια της όλης διαδικασίας, κάθε εθελοντής συνοδεύεται από ένα άτομο, στο οποίο μπορεί 
να μοιράζεται όλα όσα ζει κατά τη διαδικασία επιμόρφωσης, πριν και μετά την εμπειρία. 
 
Η ομάδα επιμόρφωσης, που έχουν οργανώσει εθελοντές της ΜΚΟ SED, προετοιμάζει ήδη τα μέρη 
της επιμόρφωσης που θα ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Φεβρουαρίου 2017, στο 
Μοναστήρι Les Avellanes (στη Lleida). 
 
 
 
 

#seranimadormarista σημαίμει να ζεις το όνειρο! 
 

Raül Cabús και Jordi Vicente 
 

Οι εμψυχωτές των Μαριανών κινημάτων των νέων, CMS ΚΑΙ FAJMACOR, έχουν συγχρόνως τη δική 
τους συνάντηση επιμόρφωσης στο Llinars del Vallès (Βαρκελώνη) 
 
Η Συνάντηση Επιμόρφωσης των Μαριανών Εμψυχωτών έλαβε χώρα στις 26 και 27 του περασμένου 
Νοεμβρίου. Κάθε τρία χρόνια, οι εμψυχωτές των κινημάτων CMS (Centre Mariste des Scouts – 
Μαριανό Κέντρο των Προσκόπων) και FAJMACOR (Fédération des Associations Juvéniles Ma Obertà 
et Cor Obert – Ομοσπονδία Νεανικών Ενώσεων Ma Obertà et Cor Obert) οργανώνουν σε συνεργασία 
τα ετήσια Σαββατοκύριακα επιμόρφωσης. 
 
Περισσότεροι από 200 εμψυχωτές μπόρεσαν να επωφεληθούν από ένα Σαββατοκύριακο, στο οποίο 
κυριάρχησε η καλή διάθεση. Εμψυχωτές προερχόμενοι από δέκα διαφορετικές πόλεις μοιράσθηκαν 
στιγμές, δυναμικές μεθόδους και εργασία σε ομάδες. 
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Κατά τη διάρκεια του πρωινού της πρώτης ημέρας, οργάνωσαν μια γιορτή με παιχνίδια σε ανοικτό 
χώρο, για να μπορέσουν να γνωρισθούν. Κατά τις διάφορες δράσεις που έγιναν και ανακαλούσαν 
στη μνήμη στιγμές της ζωής του Μαρκελλίνου Champagnat, κάθε ομάδα παρουσίαζε έναν από τους 
Αδελφούς της πρώτης Κοινότητας στο La Valla. 
 

 
Το απόγευμα, έλαβαν μέρος σε ομάδες εργασίας με στόχο να επεξεργασθούν τα βασικά θέματα 
χωρισμένα σε κλάδους. Όλοι οι εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται με παιδιά της ίδιας ηλικίας 
μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις ομάδες. Οι  εμψυχωτές συμμετείχαν στις ομάδες εργασίες 
με τα ακόλουθα θέματα : «Όρια με σεβασμό», «Επίλυση των διενέξεων και μεσολάβηση», «Τόλμησε 
να κοιτάξεις !  (Εσωτερικότητα), «Συναισθηματική εκπαίδευση, άφησε τον εαυτό σου να συγκινηθεί!» 
και «Οι νέοι σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο». Η δυνατότητα να στοχασθούν πάνω σε αυτά τα θέματα 
θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προχωρήσουν σε αυτόν τον τομέα. 
 
Αργότερα, έλαβε χώρα μια δραστηριότητα σχετική με τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων 
της Μαριανής Αδελφότητας καθώς και με τη μορφή  του Μαριανού εμψυχωτή. Οι συμμετέχοντες 
μπόρεσαν να εμβαθύνουν στους τόπους και στις σημαντικές εμπειρίες του Μαρκελλίνου. Η αρχή 
έγινε με την κλήση του Μαρκελλίνου στον χώρο Le Rosey, όπου οι εμψυχωτές έκαναν μια προσωπική 
ανάγνωση της ζωής τους φανταζόμενοι ένα ταξίδι – ανάμνηση των σημαντικών στιγμών που τους 
έχουν διαμορφώσει ως άτομα. Σε μια δεύτερη φάση, προσέγγισαν την εμπειρία Montagne, κατά την 
οποία έστρεψαν την προσοχή τους στις σύγχρονες ανάγκες και στοχάσθηκαν σχετικά με τους 
μικρούς Montagne που συνοδεύουν και στηρίζουν καθημερινά. Στη συνέχεια, πήγαν στον χώρο La 
Valla, όπου, γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι, μοιράσθηκαν τη ζωή τους και ένιωσαν όπως η πρώτη 
κοινότητα των Αδελφών, έτοιμοι να προσφέρουν τον εαυτό τους. Σε μια τέταρτη φάση, 
συγκεντρώθηκαν στον χώρο Fourvière, όπου προβληματίσθηκαν γύρω από τη δέσμευσή τους ως 
Μαριανών εμψυχωτών. Τέλος, οι εμψυχωτές σχημάτισαν ένα μεγάλο «200» που τους καλούσε να 
γίνουν μέτοχοι της ιστορίας της Αδελφότητας αλλά και συνεχιστές του οράματος ! 
 
 Το βράδυ, είχαν τη χαρά να απολαύσουν μια γιορτή !  Οι διάφορες ενώσεις συγκεντρώθηκαν ανά 
πόλη, για να ετοιμάσουν μια μουσική παραγωγή. Αυτό υπήρξε μια επιπλέον ευκαιρία για να 
μπορέσουν να εργασθούν όλοι μαζί. 
 
Την Κυριακή, ανέπτυξαν εργαστήρια κατ’ επιλογή, τα οποία επέλεξαν οι εκπαιδευτές με βάση 
τεχνικές ή ανάγκες επιμόρφωσης που θα μπορούσαν να έχουν. Μερικά από αυτά τα εργαστήρια 
είχαν τα ακόλουθα θέματα : «Εκπαιδευτές του 21ου αιώνα» για τους αρχάριους · «Ας γιορτάσουμε 
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συνειδητά », με εργαλεία και μέσα για την προετοιμασία τελετών και προσευχών · «Επικοινωνούμε», 
τεχνικές επικοινωνίας με τις οικογένειες και τα παιδιά · «Οι αξίες στον κόσμο της ψυχαγωγίας», μια 
ανάγνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων · «Τι, Ποιος, Πώς ;», τι πρέπει να ξέρουμε για να 
συντονίσουμε μια ψυχαγωγική δραστηριότητα · «Η ψυχαγωγία στις περιφέρειες», μαρτυρία της 
εκπαίδευσης στην ψυχαγωγία σε υποβαθμισμένες περιοχές · «Και μετά, τι ;», ο δεσμός με τον Μαριανό 
κόσμο όταν ολοκληρωθεί η περίοδος του εκπαιδευτή και «Αλληλέγγυοι στον σύγχρονο κόσμο», με 
εμπειρίες διεθνούς αλληλεγγύης. 
 
Η ημέρα έκλεισε με μια ευχαριστιακή τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μαριανοί εμψυχωτές 
κλήθηκαν να αποτελέσουν άλας και φως στις πατρίδες τους. Ήταν ένας τρόπος να αξιοποιήσουν την 
προσπάθεια των εκπαιδευτών στις ψυχαγωγικές δράσεις, που συνοδεύουν καθημερινά τα παιδιά και 
τους νέους. 
 
 
 

« Escola Mirall », η Μαριανή σχολή της ψυχαγωγίας 
 

Raül Cabús 
 
Η « Escola Mirall », η οποία βρίσκεται στο «Casal d’Entitats Maristes» στη 
Βαρκελώνη, είναι από το 1977 η σχολή επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτές και 
τους διευθυντές ψυχαγωγίας των Μαριανών της Καταλονίας. Δημιουργήθηκε, 
για να δώσει μια απάντηση στην επιμόρφωση των εμψυχωτών της Μαριανής 
Ποιμαντικής των Νέων και σήμερα ανταποκρίνεται σε όλους τους εκπαιδευτές 
ψυχαγωγίας. Οι επιμορφώσεις που προσφέρει η σχολή έχουν ένα αξιοσημείωτο 
Μαριανό εκπαιδευτικό και ποιμαντικό ύφος. 

 
Στις μέρες μας, η σχολή προτείνει τα επίσημα μαθήματα Εκπαιδευτών και Διευθυντών 
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στην ψυχαγωγία των παιδιών και των νέων, που έχουν αναγνωρισθεί 
από τη Γενική Διεύθυνση Νεολαίας της Κυβέρνησης της Καταλονίας. Με μια ιδιαίτερη πιστοποίηση 
προσφέρει, επίσης, το Μάθημα των Προ-εκπαιδευτών, μια επιμόρφωση πιο απλή για όσους και όσες 
δεν μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν τις άλλες επιμορφώσεις. 

 
Επιπλέον, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής και Κοινοτικής Δράσης, προσφέρει τα 
Μαθήματα Εισαγωγής στον Εθελοντισμό, που έχουν αναγνωρισθεί από την Κυβέρνηση της 
Καταλονίας. 
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Τέλος, η « Escola Mirall »προσφέρει και άλλες επιμορφώσεις σε πιο εξειδικευμένα θέματα. Οι 
ενότητες ψυχαγωγίας μπορεί να απαιτούν για τους εκπαιδευτές τους μια επιμόρφωση επικεντρωμένη 
σε διάφορα θέματα : τεχνικές ορεινής ανάβασης, πρώτες βοήθειες, επίλυση διενέξεων κ.λπ. 
Εφέτος, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της επιμόρφωσης, η « Escola Mirall » θέλησε 
να εφαρμόσει τους κανόνες του συστήματος ποιότητας ISO 9001, πράγμα που θα επιτρέψει την 
πρόσβαση σε διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης. 
 
 
 

Πρώτη συνέλευση των Συμβουλίων για την Αποστολή 
της Μαριανής Ευρώπης 
 

Christophe Schietse 
 

 Στις 23 και 24 Ιανουαρίου 
2017, έλαβε χώρα στο 
Valladolid της Ισπανίας η πρώτη 
συνέλευση των Συμβουλίων για 
την Αποστολή των Επαρχιών της 
Ευρώπης. Στην Ομάδα για την 
Αποστολή της Μαριανής 
Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης 
(CEM) δόθηκε από αυτήν η 
εντολή να σχεδιάσει την 
οργάνωση στο μέλλον ενός 
ευρωπαϊκού δικτύου για τη 
μαριανή αποστολή. Η συνέλευση 

των Συμβουλίων για την Αποστολή στην Ευρώπη κατέχει μια σημαντική θέση σε αυτό το νέο σύστημα, 
εφόσον θα επιφορτισθεί με τη χάραξη των κατευθύνσεων της από κοινού εργασίας στον τομέα της 
αποστολής. 
Αυτή η πρώτη συνέλευση κύλησε μέσα σε κλίμα συντροφικότητας, αδελφοσύνης και σεβασμού προς 
τη διαφορετικότητα και την ταυτότητα του καθενός. Αυτές οι δύο ημέρες επέτρεψαν στα συμβούλια 
να γνωρισθούν καλύτερα και να ανακαλύψουν αμοιβαία τις ιδιαιτερότητές τους. Οι δυναμικές 
μέθοδοι που προτάθηκαν από την ομάδα εμψύχωσης έδωσαν επίσης τη δυνατότητα να σχεδιασθεί 
το περίγραμμα της από κοινού εργασίας. Όλες οι ιδέες που διατυπώθηκαν θα ληφθούν υπόψη από 
το προσεχές Συμβούλιο για την Αποστολή στην Ευρώπη, το οποίο αποτελείται από τους υπευθύνους 
του κάθε Επαρχιακού Συμβουλίου για την Αποστολή, προκειμένου να καταρτίσει τα σχέδια δράσης 
που θα πρέπει να υλοποιηθούν από κοινού στον τομέα της αποστολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 


