
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Christophe Schietse 
 

Λάβαμε 23 εργασίες για το Βραβείο 

Jean-Baptiste Montagne και 4 

εργασίες για το Βραβείο Frères Maine 

et Felip. Ευχαριστούμε όλες και όλους 

εσάς που μοιραστήκατε τις εμπειρίες 

σας. Οι εργασίες που έλαβαν διάκριση 

είναι οι ακόλουθες : 
 

 

Βραβεία 

Montagne  

Τίτλος Συγγραφέας Χώρα 

1ο PROJECTE ADOB  

(Σχέδια δράσης  ADOB) 

 

Pere Castanyé Muñoz 

και  Isabel María 

Giles Chacón 

Καταλονία 

2ο Léonin Alumni Maristes 

Universalis Mentoring  (Λεόντειο 

Μαριανοί Μαθητές Universalis 

Mentoring) 

Παναγιώτης Μαμαλής Ελλάδα 

3ο Les astronautes maristes dans 

l’espace (Οι μαριανοί αστροναύτες 

στο διάστημα) 

Nadine Sens-

Clémens 

Γαλλία 

Έπαινος Mullem-nos! Εκπαιδευτική Ομάδα 

της Ένωσης Gabella 

Καταλονία 

Έπαινος Construction d’un chemin 

interreligieux (Χάραξη μιας 

διαθρησκευτικής  πορείας) 

Brigitte Glanzmann Γαλλία 

Έπαινος Créons ensemble 

(Ας δημιουργήσουμε μαζί !) 

BTS γραφικών τεχνών 

st Jo les Maristes 

Μασσαλία 

Γαλλία 

Έπαινος Digital Game 

(Ψηφιακό Παιχνίδι) 

Λάκης Βαρθαλίτης-  

Μαρία Ρούσσου 

Ελλάδα 

Έπαινος Emergency Lessons  

(Μαθήματα επείγουσας ανάγκης) 

Παντελής Ζούρας Ελλάδα 

Έπαινος Λογοπεδικός στο Νηπιαγωγείο 

Λεοντείου 

Φωτίου Αναστασία Ελλάδα 

Έπαινος Szeressétek egymást! Jobbágy Dóra, Suszter 

Zoltánné, Danielné 

Kacsó Andrea 

Ουγγαρία 
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Βραβεία Maine - 

Felip 

Τίτλος Συγγραφέας Χώρα 

1ο Meraki day 2017 Agrupament Escolta Albada 

(Pioners-Caravel·les) 

Καταλονία 

2ο Esplai MOAR Laia Jiménez Prat Καταλονία 

Έπαινος Pangea Àngel Domingo Lahuerta Καταλονία 

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ MONTSERRAT  
 

Αδ. Xavier Gual 

« 200 +, ζήσε το όνειρο ». Με αυτό το θέμα και στη 

διάρκεια όλης της χρονιάς γιορτάσαμε τα;διακόσια 

χρόνια από την ίδρυση της Αδελφότητας στο La Valla. 

Ένα όνειρο που ζούμε σήμερα με θέρμη και μαζί με τη 

μαριανή οικογένεια. 

« 200 χρόνια και συνεχίζουμε « 1500 άτομα και 

παραπάνω » περπατώντας για να γιορτάσουν όλοι 

μαζί την επέτειο των 200 χρόνων και πολλά 

χιλιόμετρα που διήνυσαν σε διάφορες φάσεις όλοι 

όσοι αγαπούν τη μαριανή ζωή.  

Στις 13 και 14 Μαΐου, το έδαφος της Καταλονίας 

καλύφθηκε από ένα πλήθος από παιδιά, νέους, εκπαιδευτές, εμψυχωτές των νεανικών κινημάτων 

και από οικογένειες, που προχώρησαν με σταθερό βήμα προς το όρος Montserrat, στην καρδιά της 

Καταλονίας, για να γιορτάσουν και να ευχαριστήσουν στη Moreneta την πορεία των Μαριανών στη 

διάρκεια της ιστορίας του.  

Η ημέρα ξεκίνησε από διάφορα σημεία της 

Καταλονίας : Mataró, Badalona, Barcelone, Rubí, 

Lleida, Collbató, Terrassa, Olesa de Montserrat, 

Igualada, Monistrol και Vacarisses. Διάφορες 

προκλήσεις, αλλά ένας και μοναδικός στόχος. 

Ζήσαμε ώρες πεζοπορίας, κοινής προσευχής, 

ανταλλαγής εμπειριών, ώρες αλληλοβοήθειας, 

προσπάθειας, χαράς και θάρρους. Αυτή η πορεία 

των 200 χρόνων ήταν ασφαλώς γεμάτη και από 

ευχάριστες αισθήσεις και συγκινήσεις.  

Βλέμματα συνεννόησης αντάλλαξαν κατά την άφιξη 

στην Πλατεία του Ναού (Place du Sanctuaire), όπου 

η ομάδα χωρίστηκε με μια σοκολάτα που την άξιζε με το παραπάνω. Η 

άφιξη από διαφορετικούς δρόμους σήμανε τη συνάντηση όσων 

συμμετείχαν, οι οποίοι σιγά – σιγά γέμισαν τον χώρο και περίμεναν να 

εισέλθουν στον ναό, για την τέλεση της Λειτουργίας.  

Η Λειτουργία, την οποία προετοίμασαν και εμψύχωσαν άτομα 

προερχόμενα από διάφορα μέρη, μας θύμισε ότι είμαστε παρελθόν, παρόν 

και μέλλον, ότι είμαστε η μαριανή ζωή που πορεύεται προς ένα νέο 

ξεκίνημα γεμάτο προκλήσεις, των οποίων εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές. 

Στο τέλος, επιστρέφοντας στην πλατεία, τα όνειρα και οι προκλήσεις που 

αναλαμβάνουμε για το μέλλον πέταξαν πάνω σε μπαλόνια, ενώ ένα άτομο 

από κάθε Εκπαιδευτικό Κέντρο έσβησε τα κεριά ενός τεράστιου 200. 

Τώρα, είναι καιρός όλοι εμείς, οι Μαριανοί του Champagnat του 21ου 

αιώνα, να δεσμευθούμε, κάτω από το βλέμμα της Καλής Μητέρας  του 

Montserrat, ότι θα πραγματοποιήσουμε το όραμα που άρχισε εδώ και 200 

χρόνια στο μικρό χωριό La Valla. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
 

Kardosné Szilágyi Anikó 
 

Αυτή η μαριανή επιμόρφωση επανευαγγελισμού, την οποία 

είχε προτείνει η Επαρχία μας, δεν ήταν μόνο επιμόρφωση με 

το κυριολεκτικό νόημα της λέξης.  

Τις ίδιες μέρες που συνειδητοποιήσαμε την πραγματικότητα 

που μας περιβάλλει και τις κοινωνικές προοπτικές του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζουν τα παιδιά, τότε αφιερώσαμε 

χρόνο για να γνωριστούμε καλύτερα.  
Στη διάρκεια αυτής της επιμόρφωσης, κατάφερα να συνδεθώ 

με δεσμούς φιλίας με άλλους μαριανούς εκπαιδευτικούς. Οι 

σχέσεις μεταξύ μας απέκτησαν βάθος και ενισχύθηκαν με τις δύο ευκαιρίες διήμερης επιμόρφωσης 

που είχαμε αυτή τη χρονιά.   

Ενώ στην Ισπανία ανακαλύψαμε τα κοινά στοιχεία που μας συνδέουν, στο Hermitage κάναμε 

συζητήσεις πολύ πιο προσωπικές. 

Η επιμόρφωση υπήρξε ένας σημαντικός χρόνος προσωπικής ενημέρωσης, δημιουργικών 

ανταλλαγών σε ομάδες, αλλά και στιγμών ανάπαυλας. Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης 

συμπληρώθηκε με επισκέψεις στους βασικούς τόπους ζωής του Μαρκελλίνου. 

Γι’ αυτούς τους λόγους, δεν είναι περίεργο ότι η επιμόρφωση υπήρξε πολύ επωφελής χάρη στις 

καινούργιες γνώσεις, στις εμπειρίες που ζήσαμε και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Εύχομαι όλο και 

περισσότεροι συνάδελφοι και μαριανοί εκπαιδευτικοί να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις 

επιμορφώσεις, για να αναπτύξουν και να εμπλουτίσουν από κοινού τον χώρο μας …. 
 
 

 

Στέλλα Μαύρου 
 

Με πηγή έμπνευσης το όραμα του Αγίου 

Μαρκελλίνου, να διαπλάθουμε μέσω της 

εκπαίδευσης καλούς χριστιανούς και ενάρετους 

πολίτες, μια εξαμελής ομάδα από τα Λεόντεια 

Λύκεια Νέας Σμύρνης και Πατησίων είχε τη 

σχολική χρονιά που μας πέρασε την ευκαιρία – 

ευλογία να συμμετάσχει σε μια αναζωογονητική 

εμπειρία επανευαγγελισμού.  

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση, η οποία 

απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και σε 

ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στα 

Μαριανά Έργα της Επαρχίας μας, έλαβε χώρα 

σε δύο τόπους άρρηκτα δεμένους με τη μαριανή 

παράδοση, το Les Avellanes και τη Notre Dame 

de l’Hermitage, τον Νοέμβριο 2016 και τον Απρίλιο 2017 αντίστοιχα. Κοινή προσλαμβάνουσα 

όλων των συμμετεχόντων ήταν το αίσθημα ότι όλοι είμαστε κοινωνοί μιας σπουδαίας αποστολής, 

που συνίσταται στη μεταλαμπάδευση της χριστιανικής πνευματικότητας σε όλα τα παιδιά και στους 

νέους και ιδιαίτερα στους πιο στερημένους.  

Η εμπειρία αυτή υπήρξε αναμφίβολα καταλυτική για όλους μας, καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα 

να ανακαλύψουμε και πάλι την πηγή του χαρίσματός μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκουμε 

σε μια πολυεθνική κοινότητα που μοιράζεται το ίδιο όραμα και τον ίδιο ενθουσιασμό (με την 

αρχαιοελληνική έννοια του όρου). 
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Loïc Hugueville 

 
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, δόθηκε η ευκαιρία να ζήσουμε τη μαριανή επιμόρφωση 

επανευαγγελισμού. Μέσα σε λίγες γραμμές θα σας εκθέσω τη μαρτυρία μου σχετικά με αυτή την 

εκπληκτική εμπειρία.  

Στην προτροπή του εκπροσώπου της Tutelle, 

του Christophe SCHIETSE, να συμμετάσχω σε 

αυτή την επιμόρφωση, απάντησα 

καταφατικά χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τι 

έπρεπε να περιμένω …. 

Παρόλο που είμαι συνηθισμένος λόγω του 

επαγγέλματός μας να παρακολουθώ 

επιμορφώσεις, μπορώ να πω ότι η φετινή 

επιμόρφωση ξέφυγε από τα παραδοσιακά 

σχήματα. Θα έλεγα ότι ήταν περισσότερο 

εμπειρία παρά επιμόρφωση. Να αφεθείς να 

παρασυρθείς από μια δυναμική που στόχευε 

να κάνει τους συμμετέχοντες να νιώσουν τις 

καταστάσεις, να συνειδητοποιήσουν τη 

δύναμη του μαριανού δικτύου.  

Μετά από μια εβδομάδα πλουσιοπάροχης φιλοξενίας στο Les Avellanes, στην Καταλονία, 

επισκεφθήκαμε ένα γαλλικό σχολείο (το Raoul Follereau στο CHAZELLES SUR LYON), πριν 

βρεθούμε στο Hermitage, στις ρίζες του Μαρκελλίνου.  
 

Αυτή η εμπειρία έδωσε την ευκαιρία να συνάψουμε αδελφικούς δεσμούς με τους συναδέλφους μας 

από τη Γαλλία, την Καταλονία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Πάνω απ’ όλα όμως, υπήρξε μια 

εμπειρία εσωτερικού, προσωπικού βιώματος, ένα διάστημα ανάπαυλας μέσα στην κουραστική 

επαγγελματική ζωή, που μας επέτρεψε να αναρωτηθούμε για το νόημα που δίνουμε στην αποστολή 

μας.  

 

Marta Portas 

 
Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού 

προγράμματος της Επαρχίας μας, 

οργανώσαμε για μια ακόμη χρονιά την 

επιμόρφωση στη μαριανή αποστολή 

επανευαγγελισμού. Εφέτος, είχαμε 

τρεις φάσεις, σε διάφορα μέρη, 

κατανεμημένες στη διάρκεια των τριών 

τριμήνων του σχολικού έτους. Η πρώτη 

φάση ήταν στο Les Avellanes με όλους 

τους συμμετέχοντες, η δεύτερη έγινε 

στην καθεμιά χώρα της Επαρχίας μας 

και η τρίτη στο Hermitage με όλους 

μαζί και πάλι. 

Αυτή η τελευταία φάση έλαβε χώρα 

από 24 έως 28 Απριλίου στη Notre-

Dame de l’Hermitage. Όλες αυτές τις μέρες, 36 εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε 

επαφή με τις ρίζες, να ξαναβρεθούν και να μιλήσουν με την κοινότητα του Hermitage, να 

γνωρίσουν την προσωπική μαρτυρία των μαριανών συναδέλφων τους από άλλες χώρες, να 

διασχίσουν τους μαριανούς τόπους και να βρεθούν σε στενή ψυχική επαφή με τις στιγμές που είχαν 

βιώσει ο Μαρκελλίνος Champagnat και οι πρώτοι Αδελφοί … Όλες αυτές οι ημέρες υπήρξαν το 
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έναυσμα για να εμβαθύνουμε και να αναζωογονήσουμε την κλήση μας ως εκπαιδευτικών. Είμαστε 

μαριανοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνεχίσουν να μορφώνουν τα παιδιά και τους νέους με 

σεβασμό και αγάπη και να ενεργούν σε δίκτυο, ώστε να ενισχύουν τη δέσμευσή τους στη μαριανή 

αποστολή ως μάρτυρες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.   

 
 

 

ΗΜΕΡΑ CHAMPAGNAT ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

 
Karcag 

KalocsaiLászlóné 

Κάθε χρόνο, στο Karcag, με την ευκαιρία της 

εορτής του Πατέρα Champagnat, γιορτάζουμε 

με τον αρμόζοντα τρόπο τον Ιδρυτή των 

Μαριανών Αδελφών. Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά 

της επετείου των 200 ετών, οργανώσαμε 

προγράμματα για την 6η Ιουνίου, τα οποία 

επιτρέπουν στους μαθητές μας να 

εμβαθύνουν τις μαριανές τους γνώσεις.   

Προσευχηθήκαμε όλοι μαζί, ψάλαμε και, στη 

συνέχεια, ακούσαμε μια ωραία επιστολή που 

μας έστειλε ο Μαρκελλίνος. Το θεατρικό έργο 

της τάξης TIP μας πρόσφερε μια καλή γνώση 

για ένα μέρος της ζωής του.  

 

Το επόμενο πρόγραμμα του σχολείου μας περιλάμβανε δύο μέρη. Η μια από τις δύο ομάδες 

συγκεντρώθηκε στη μεγάλη πλατεία της πόλης, ενώ η άλλη βγήκε στο προαύλιο του σχολείου, για 

να σχεδιάσει με χρωματιστές κιμωλίες μαριανά θέματα. Όλοι έλαβαν σαν δώρο μια μπλούζα πόλο 

με όμορφα χρώματα. Ευχαριστούμε γι’ αυτό το δώρο. 

Αυτή η αθλητική γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα διαγωνισμό. Παιδιά διαφόρων ηλικιών, χωρισμένα σε 

7 μέρη, είχαν την ευκαιρία να μετρήσουν τις γνώσεις τους.  

Η πιο ωραία ημέρα του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων ήταν εκείνη με το όνομα ” Te 

veled Marcellin… „ 

 
 

Esztergom 

Lévay Edit 

Το Κέντρο «Το Σπίτι μας» στο Εsztergom γιόρτασε και αυτό την Ημέρα του Αγίου Μαρκελλίνου στις 

9 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων, προκειμένου να δείξουμε ακόμη 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτή τη σημαντική επέτειο.  

Το πρόγραμμα άρχισε στο προαύλιο με παιχνίδια. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες από 

το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό μαζί και 

έπαιξαν γεμάτα ενθουσιασμό. 
 

Μετά τα παιχνίδια, πήγαμε στην όχθη του 

Δούναβη, όπου τα παιδιά έριξαν στο νερό 

μικρά καραβάκια που είχαν κατασκευάσει 

τα ίδια. Τα μικρά και τα μεγαλύτερα παιδιά 

χόρεψαν μαζί. Στη συνέχεια, ανακοινώσαμε 

τα αποτελέσματα των αγώνων και 

τελειώσαμε την ημέρα με ένα κολατσιό.  
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ΗΜΕΡΑ CHAMPAGNAT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Θεόδωρος Ρουγγέρης 

Η Μαριανή Οικογένεια και οι «Μαριανοί Νέοι σε Δράση» τιμούν τη μνήμη του Αγίου 

Μαρκελλίνου Champagnat 

 
Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, ανήμερα της 

εορτής του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat, 

τελέστηκε στα Παρεκκλήσια των δύο 

Λεοντείων Λυκείων, Νέας Σμύρνης και 

Πατησίων, Θεία Λειτουργία στην οποία 

συμμετείχαν οι καθολικοί μαθητές και 

μαθήτριες των Δημοτικών και τα μέλη του 

προσωπικού καθολικού δόγματος.  Μετά τη 

Λειτουργία, οι Μαριανοί Αδελφοί πρόσφεραν 

σε όλα τα μέλη του διδακτικού, διοικητικού 

και τεχνικού προσωπικού των δύο Μαριανών 

Σχολείων την εικόνα του Αγίου Μαρκελλίνου, 

αγιογραφημένη δια χειρός του κ. Νεκτάριου 

Μαμάη, Θεολόγου Καθηγητή στο Λεόντειο 

Λύκειο Νέας Σμύρνης.  

Την ίδια ημέρα το απόγευμα, τελέστηκε η 

Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Καλλιθέα, στην οποία 

συμμετείχαν οι Μαριανοί Αδελφοί στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός πιστών και μελών του 

προσωπικού του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης, της Λεοντείου Πατησίων και του Κοινωνικού 

Κέντρου «Καρδιά χωρίς Σύνορα» στις Αχαρνές.   

Αξίζει να σημειωθεί η συμβολή στη Λειτουργία των «Μαριανών Νέων σε Δράση», οι οποίοι, 

εμπνεόμενοι από τις μαριανές αρχές και αξίες, διάβασαν το Αποστολικό Ανάγνωσμα και έψαλαν 

ύμνους με τη συνοδεία μουσικών οργάνων.  

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η πολύ σημαντική κίνηση των «Μαριανών Νέων σε Δράση» προς τους 

Μαριανούς Αδελφούς. Δημιούργησαν μια πλαισιωμένη εικόνα και την πρόσφεραν ως δώρο στους 

Μαριανούς Αδελφούς με την ευκαιρία της 

επετείου των 200 χρόνων από την ίδρυση της 

Αδελφότητας. Στην εικόνα αυτή υπάρχει ένα 

ροδάριο αποτελούμενο από μια δεκάδα τριών 

κόμπων, οι οποίοι συμβολίζουν τους όρκους 

των  Μαριανών Αδελφών για υπακοή, 

ταπείνωση και πτωχεία. Επιπλέον, σμιλεύθηκε 

με καρφιά ο αριθμός 200, θυμίζοντας τα 

καρφιά που ο Μαρκελλίνος κατασκεύαζε και 

πωλούσε, για να συλλέξει τους απαραίτητους 

πόρους για την ανέγερση της  Notre-Dame de 

l’Hermitage.  

Ευχή όλων μας ήταν η εκδήλωση αυτή να 

αποτελέσει το έναυσμα για την πλήρη 

συνειδητοποίηση αφενός του σπουδαίου 

έργου του Ιδρυτή μας, αφετέρου της βαριάς 

ευθύνης που φέρουμε ως κληρονόμοι του. 
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ΗΜΕΡΑ CHAMPAGNAT ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 
 

Μερικά παραδείγματα για το πώς βιώθηκε στα σχολεία μας η εορτή του Αγίου 

Μαρκελλίνου Champagnat 

 

Chazelles sur Lyon 
Στις 6 Ιουνίου, τα παιδιά του σχολείου Raoul Follereau γιόρτασαν την εορτή του Champagnat, 

συγκεντρωμένα όλα μαζί σε μια εκδήλωση με κέντρο το τραγούδι του JJ Goldman « Θα 

πραγματοποιήσω τα όνειρά μου». Τα μεγαλύτερα παιδιά είχαν ετοιμάσει τη χορογραφία, ενώ τα 

μικρά, ντυμένα με πολύχρωμα ρούχα, σχημάτισαν μια όμορφη καρδιά με τον χορό της 

φαραντόλας. Σε κάθε τάξη, εργαστήρια χειροτεχνίας έφτιαξαν έργα που θα στολίζουν το σχολείο 

στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς.  

 

 
 

 

La Valla  
Περάσαμε κι εμείς μια όμορφη μέρα περπατώντας στα βήματα του 

Μαρκελλίνου Champagnat. Μαζί με όλους τους μαθητές του σχολείου, που 

συνοδεύονταν από γονείς και παππούδες, κατεβήκαμε πεζοί από το La Valla 

μέχρι τη Notre-Dame de l'Hermitage, όπου μοιραστήκαμε ευχάριστες 

στιγμές πριν ξανανεβούμε τα απόκρημνα μονοπάτια μας!   

 

 

 

 

 

 

 

Μασσαλία 
Προσκύνημα των μαθητών δύο τάξεων του Γυμνασίου, που κορυφώθηκε με 

τη Θεία Λειτουργία στη Notre Dame de la Garde. Στη συνέχεια, 

φιλανθρωπική εκδήλωση, που οργάνωσαν οι μαθητές του Λυκείου και της 

οποίας τα έσοδα θα διατεθούν στα Μαριανά Έργα στο Karçag και 

Estergom. 

 

 

 

Le Cheylard 
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Fabien et Antony 

Περάσαμε μια πολύ όμορφη μέρα εορτής του Αγίου Μαρκελλίνου στο  " Le Cheylard ". Τρέξαμε για 

τον Μαρκελλίνο Champagnat με την παρουσία όλων των μαθητών μας, της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, των γονέων, καθώς και τεσσάρων σχολείων της περιοχής που είχαν προσκληθεί γι’ 

αυτή την περίσταση. 

Χαρούμενη γιορτή σε όλους.  

 

 

Saint Pourçain sur Sioule  
Στο Saint Pourçain, η γιορτή ξεκίνησε το βράδυ της 6ης Ιουνίου με το θεατρικό έργο «Αν μου είχαν 

διηγηθεί τον Μολιέρο». 

Σε συνδυασμό με το ποιμαντικό θέμα της χρονιάς «Ζήσε το όνειρο», οι μαθητές μελέτησαν τη ζωή 

του Μολιέρου, ο οποίος είχε απορρίψει την τύχη που του επιφύλασσε ο πατέρας του (να γίνει 

ταπετσιέρης του βασιλιά), για να ζήσει το όνειρό του να γίνει δραματουργός. 

Θα βρείτε λοιπόν σε συνημμένο φύλλο το πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει από το όνειρο του 

Μολιέρου στην πραγματοποίηση του ονείρου μέσα από τραγούδια που διασκευάσθηκαν για την 

περίσταση («Θα πραγματοποιήσω τα όνειρά μου»), μέσα από χορούς και αποσπάσματα θεατρικών 

έργων.  

Στο τέλος της βδομάδας, οι μαθητές θα αναρτήσουν στον περίβολο του προαυλίου 200 όνειρα, 

ενώ ετοιμάζεται για την Κυριακή η Λειτουργία του Αγίου Μαρκελλίνου με τη χορωδία του 

Γυμνασίου.  

 

Χαρούμενη γιορτή σε όλους.  

 

 

 

 

Mulhouse 
Υποδεχόμαστε σήμερα την αφηγήτρια για τους μαθητές του Γυμνασίου και για 

τις τρεις τάξεις καλλιτεχνικών του σχολείου μας. Οι μαθητές του Δημοτικού θα 

παρακολουθήσουν τη μουσική παράσταση «Μαζί σου, Μαρκελλίνε», που 

ετοίμασαν και έπαιξαν οι τρεις τάξεις καλλιτεχνικών του σχολείου μας. 

Αρχίσαμε τον εορτασμό για τον Άγιο Μαρκελλίνο με μια κοινή προσευχή και 

έναν ύμνο. 

Κλείνοντας την ημέρα, θα μοιραστούμε κατά την ώρα του διαλείμματος με 

όλους τους μαθητές το γλυκό της Εορτής του Αγίου Μαρκελλίνου. 

Ευχόμαστε καλή εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου στον καθένα από σας και στις 

ομάδες σας.  
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ΗΜΕΡΑ CHAMPAGNAT ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 
 
Χαρούμενη εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat ! 

Raül Cabús 

 

 
 

Στις 6 Ιουνίου, οι Μαριανοί σε όλο τον κόσμο τίμησαν την εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου 

Champagnat, Εφέτος όμως, ο εορτασμός είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα λόγω της επετείου των 200 

χρόνων από την ίδρυση της Μαριανής Αδελφότητας.  

Ο εορτασμός αυτής της επετείου μάς έδωσε το έναυσμα να δείξουμε στα παιδιά και στους νέους τη 

μορφή του Μαρκελλίνου Champagnat ως σημείο αναφοράς, εμβαθύνοντας στη ζωή και στην 

αποστολή του. Γι’ αυτό τον λόγο, οι επαρχίες που έχουν Έργα στην Ισπανία, με συντονισμό  από τη 

CME (Conférence Mariste Espagnole  - Μαριανή Συνδιάσκεψη της Ισπανίας), επεξεργάσθηκαν 

μερικές διδακτικές προτάσεις για διάφορα επίπεδα, με στόχο την εμβάθυνση στις μαριανές αξίες 

μέσα από τον ίδιο τον Μαρκελλίνο.  

Μαζί με αυτές τις προτάσεις στα εκπαιδευτικά και στα άλλα Έργα πραγματοποιήθηκαν διάφορες 

δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτής της τόσο σημαντικής για τους Μαριανούς εορτής. Ανάμεσα σε 

αυτές τις δραστηριότητες των σχολείων και των κοινωνικών Κέντρων οργανώθηκαν ευχαριστιακές 

τελετές.  

Κάποιες από αυτές παρουσιάζονταν στην ιστοσελίδα www.bicentenarimarista.cat, έτσι ώστε να 
τιμήσουμε σε δίκτυο την εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου  Champagnat. Εφέτος, στο πλαίσιο της 

επετείου των διακοσίων χρόνων, βιώσαμε μια μικρή κοινή στιγμή σε όλα τα σχολεία με την 

κατασκευή ενός πελώριου 200 στο προαύλιο του σχολείου με τη συμμετοχή των μαθητών. 

Μπορείτε να δείτε τον εορτασμό αυτής της ημέρας στο Twitter με τα hashtags #diachampagnat 

#bicentenarimarista et #MillionMarists. 

 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 17-18 : 

«ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥ !» 

 

Jordi Vicente 
 

Το σχολικό έτος 2017-2018 θα λάβει ισχυρή ώθηση χάρη στο θέμα «Κινητοποιήσου!». Αφού 

επικεντρωθήκαμε στην ευρύτητα της μαριανής επετείου των 200 χρόνων κατά την τελευταία 

http://www.bicentenarimarista.cat/
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τριετία, το θέμα για το 2017 – 18 μάς καλεί να συνεχίσουμε τον εορτασμό αλλά σε μια προσωπική 

δυναμική και δέσμευση μαζί με τους άλλους.  

Όλα βρίσκονται σε κίνηση και αυτή η κίνηση είναι αναγκαία για να υπάρχει πάντοτε ζωή : η 

περιστροφή της γης, η τροχιά της σελήνης, οι τεκτονικές πλάκες, ο κύκλος του νερού. Αυτές οι 

κινήσεις είναι απαραίτητες για να υπάρχει ισορροπία. Οι άνθρωποι έχουν 

και αυτοί ζωτικές κινήσεις : η αναπνοή ή το κλείσιμο των ματιών, η κίνηση 

της κατάποσης ή της πέψης των τροφών. Ας προσέξουμε την κίνηση της 

συστολής και της διαστολής της καρδιάς : η καρδιά είναι ο κινητήρας του 

σώματός μας και λιπαίνει τα κυκλώματα, ώστε το υπόλοιπο σώμα να μπορεί 

να εκτελεί τις λειτουργίες του. Τι είναι αυτό που μας ωθεί να κινούμαστε;  

Όταν κάτι κινείται ή όταν εμείς το κινούμε, το αλλάζουμε. Μπορούμε να 

αλλάξουμε τη θέση του, τη μορφή του ή ένα από τα μέρη του. Υπάρχουν 

κινήσεις και χειρονομίες που αλλάζουν κι εμάς :ένα φιλί, ένα χάδι, ένα 

βλέμμα συνεννόησης, χτυπήματα στην πλάτη κ.λπ. Όταν κινούμαστε, 

αλλάζουμε κι εμείς. Αλλάζουμε τον τρόπο να βλέπουμε τα πράγματα, τον 

τρόπο επαφής μας με τους άλλους ή τον τρόπο που ενεργούμε. 

Η κίνηση είναι, επομένως, μια ευκαιρία για αλλαγές και μετασχηματισμούς. Ο καθένας μας είναι 

παράγοντας αλλαγής, όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. 

Όταν κινητοποιείσαι για κάποιο λόγο και προκαλείς μια αλλαγή, μπορείς να είσαι σημείο αναφοράς 

για άλλους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη κινητοποιηθεί. Η κίνηση είναι μεταδοτική, καθώς έχει 

αντίκτυπο στις κινήσεις τόσο τις προσωπικές όσο και της ομάδας για την αλλαγή.  

Η κοινότητα ή η ομάδα σχηματίζεται από άτομα, τα οποία, όπως εσύ, μοιράζονται ένα σχέδιο 

δράσης, ένα όραμα που πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτά τα άτομα κινητοποιούνται, προκειμένου να 

είναι παράγοντες αλλαγής. Τα προσόντα και οι ανησυχίες του καθενός ενώνονται και δίνουν 

δύναμη στην αλλαγή.  

Ο Ιησούς Χριστός κινητοποιείται και σε κινητοποιεί 
Είναι ο πρώτος που κινητοποιείται : πηγαίνει στην έρημο, φροντίζει τους αρρώστους, κηρύσσει τη 

Βασιλεία με τους λόγους και τις πράξεις Του, όλη η ζωή είναι μια συνεχής κίνηση. Πηγαίνει προς 

τους περιθωριακούς της κοινωνίας Του.  

Σε καλεί να κινητοποιηθείς όπως Εκείνος για την προώθηση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων, του 

σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για να κηρύξεις τη νέα Βασιλεία που βασίζεται στην 

εμπειρία της αγάπης.  

Η Παρθένος Μαρία κινητοποιείται και σε κινητοποιεί  
Η Παναγία λέει ναι στο σχέδιο του Θεού και, σε όλη τη ζωή της, είναι 

συνεπής με αυτό το «ναι», συνοδεύοντας σιωπηλά τον Υιό της στην 

αναγγελία της Βασιλείας. Είναι παρούσα στις κρίσιμες στιγμές του Ιησού 

Χριστού και της ζωής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Αποτελεί 

παράδειγμα σιωπηλής κινητοποίησης και στήριξης των ανθρώπων σε αυτή 

την κίνηση προς τον Ιησού Χριστό και στη Βασιλεία Του. Άραγε πώς 

ενσαρκώνουμε στη ζωή μας την κινητοποίηση της Παρθένου Μαρίας; 

Ο Μαρκελλίνος  κινητοποιείται και σε κινητοποιεί 
Από τα παιδικά του χρόνια, ο Μαρκελλίνος δείχνει ενδιαφέρον για τις 

ανάγκες της οικογένειάς του και του λαού του. Όταν είναι ιερέας, αναζητεί 

τους πιο στερημένους, αυτούς που καλούνται «Montagne», και μετακινείται 

εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Είναι ο πρώτος που παίρνει αξίνα και φτυάρι για 

να οικοδομήσει μια κοινότητα. Και σήμερα, στην αρχή της τρίτης 

εκατονταετίας, μας καλεί να εκσυγχρονίσουμε τη ζωή και την πορεία του. 

Το νέο ξεκίνημα συνεπάγεται νέες κινήσεις αλλαγής και μετασχηματισμού 

για τη μαριανή ζωή του σήμερα. Τι διατίθεσαι να κινήσεις σε αυτό το νέο 

ξεκίνημα;  
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ΝΕΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ   
Όλο το εκτιθέμενο υλικό δημιουργήθηκε για να προσφέρει εκπαιδευτική και ποιμαντική υπηρεσία 

στα Μαριανά Σχολεία της Επαρχίας. Για μια ακόμη χρονιά, προσπαθούμε, οδηγούμενοι από το 

πνεύμα, να είμαστε δημιουργικοί, για να φέρουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στα παιδιά και 

στους νέους με γλώσσα που καινοτομεί.  

 

 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΚΛΙΠ  
Μπορείς να δεις το βιντεοκλίπ και το τραγούδι που έγραψε η Ομάδα Ποιμαντικής σε συνεργασία με 

το Μαριανό Σχολείο στην Igualada. https://youtu.be/jPaGVh9TvgQ 

Ο συντονισμός και η δημιουργία του βιντεοκλίπ έγιναν από την Ομάδα Ποιμαντικής του Ιδρύματος 

(Fundació)  Champagnat – Επαρχία L’Hermitage. 

 
Βίντεο   
Πρωταγωνίστρια : Carmen Rosich (μαθήτρια της 1ης του ESO στο  Maristes Igualada) 

Κάμερα και ηχογράφηση : Père Pifarré, David Mateu, Raül Cabús και Ramon Rúbies 

Έκδοση : Ramon Rúbies 

 
Χορογραφία και χορός   
Xavi Gual 

Eva Company 
 
 

Μουσική   
Στίχοι και μουσική : Jordi Vicente και  Xavi Gual (Ομάδα Ποιμαντικής Hermitage) 

Μουσική επεξεργασία : Raül Juan και Berta Gratacós 

Τραγούδι : Raquel Díez (τελειόφοιτος μαθητής του  Maristes Champagnat στην Badalona) 

Συνοδεία και υποστήριξη : Helena Beltran 

 

 

Bouge-toi! (Κινητοποιήσου!)  

Νιώθεις τη ζωή που κυλάει μέσα σου, 

Που είναι η πηγή της ελπίδας. 

Πάρε με μια βαθιά ανάσα τον αέρα, 

Στο βάθος της καρδιάς σου υπάρχει 

θησαυρός. 

 

Κοίταξε με προσοχή τι γίνεται γύρω σου, 

Όμορφα πράγματα,  

πράγματα καινούργια. 

Μια φιλία χωρίς σκιές 

Που ανοίγεται σε μέλλον φωτεινό. 

 

Κι αν εσύ το θες, ας ξεσηκωθούμε! 

Όλοι μας ας ονειρευτούμε, 

Ας τα τολμήσουμε όλα. 

Με θάρρος, βγες από τις ανέσεις σου. 

Αυτό θα σου ανοίξει την καρδιά σου. 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥ! ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥ! 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ 

ΟΛΑ. 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΟΙΓΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ. 

ΠΑΡΕ ΤΟ ΡΙΣΚΟ, ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΗ 

ΦΟΒΗΘΕΙΣ. 

ΣΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ. 

 

ΔΩΣΕ ΝΟΗΜΑ Σ’ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΣ, 

ΑΝ ΘΕΣ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ, 

ΨΑΞΕ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, 

ΧΟΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. 

 

Πόσοι δυστυχισμένοι περιμένουν  

το χέρι σου, 

Πόσα πρόσωπα μας φωνάζουν, 

μας καλούν! 

https://youtu.be/jPaGVh9TvgQ
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Η ζωή μας όλη θα’ ναι πιο πλούσια, 

Αν δίνουμε, αν προσφέρουμε με αγάπη. 

 

Ας φέρουμε εμείς την αδελφοσύνη 

Ως Μαριανοί του Champagnat. 

Ας γίνουμε η μαγιά του κόσμου, 

Μαζί με τους άλλους γύρω μας, ας 

γίνουμε η ελπίδα.

 

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ 
Την αφίσα σχεδίασε ο Ignasi Flores, 

καθηγητής στο Σχολείο Anna Ravell. Το θέμα 

«Κινητοποιήσου!» μας παρακινεί να είμαστε 

δυναμικοί και να κινητοποιηθούμε. Με το ίδιο 

πνεύμα, η αφίσα μάς καλεί να δουλέψουμε, 

σε γενικές γραμμές, τις ακόλουθες ιδέες του 

θέματος :  

Η σπείρα εκφράζει μεταφορικά τον 

δυναμισμό στη ζωή μας στη διάσταση των 

κλήσεων. Φανταζόμαστε, επομένως, την 

κινητοποίηση σχετικά με τις κλήσεις ως 

δυναμισμό του ατόμου που ορίζεται από 

μέσα προς τα έξω και αντίστροφα. Με το 

βέλος σε μορφή σπείρας δηλώνονται οι 

κινήσεις που πρέπει να γίνουν στη ζωή, οι 

οποίες προέρχονται από την εσωτερική 

ικανότητα διάκρισης, για να δώσουμε 

απαντήσεις προς τα έξω με τρόπο 

δεσμευτικό. Με άλλα λόγια, μας καλεί να 

κινητοποιηθούμε βρίσκοντας νόημα στην ίδια 

μας την ύπαρξη, ξεκινώντας από την 

κινητοποίηση που μας προτείνει στη ζωή μας 

ο Ιησούς Χριστός.  

Όπως σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι : μια άλλη 

ιδέα που περνάει στην αφίσα είναι αυτή του 

επιτραπέζιου παιχνιδιού, όπου κάθε 

τετραγωνάκι δηλώνει μια κατάσταση ή ένα 

συμβολικό στοιχείο που θα μπορούσε να 

μεταφερθεί στην προσωπική μας ζωή. Ο 

Θεός μας ενσαρκώνεται στη ζωή μας και στις 

επιλογές μας. Τα στοιχεία του επιτραπέζιου παιχνιδιού, επομένως, μας βοηθούν να 

προβληματιστούμε πάνω στον τρόπο της κινητοποίησής μας, στο γιατί κινητοποιούμαστε και αν 

αυτή η κινητοποίηση είναι πραγματικά σημαντική για τη ζωή μας.  

Τα πρόσωπα της αφίσας εκφράζουν διάφορες στάσεις ζωής. Η πραγματικότητα της εποχής μας 

είναι δυναμική, ασταθής, άμεση. Η ζωή μας περιλαμβάνει ποικιλία εμπειριών, όπως το να 

βαδίζουμε, να μεγαλώνουμε, να πέφτουμε, να σκεφτόμαστε, να ξαναρχίζουμε, να σηκωνόμαστε … 

Στην ίδια τη ζωή αυτό που αλλάζει είναι η προσωπική μας στάση. Ποια θέση παίρνουμε απέναντι 

στα πράγματα; Πώς κινητοποιούμαστε;  
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ MARISTES RUBI ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ  
 

Cristian Peralta 

Την τελετή διηύθυναν μαθητές και απόφοιτοι από διάφορες χρονιές   

Το Σχολείο Maristes Rubí γιορτάζει εφέτος τα πεντηκοστά του 

γενέθλια και η σχετική εορταστική εκδήλωση έγινε στις 8 Ιουνίου 

στη νέα του πτέρυγα με την παρουσία των τοπικών αρχών και των 

Υπευθύνων Εκπαίδευσης της Γενικής Διοίκησης (Generalitat) της 

Καταλονίας. Μαθητές από διάφορες τάξεις ήταν οι πρωταγωνιστές 

αυτής της τελετής.   

Την εκδήλωση, η οποία είχε ως 

κεντρικό θέμα την παρασκευή 

μιας τούρτας γενεθλίων με 50 

κεριά, διηύθυναν οι απόφοιτοι Aitor López, φοιτητής ιατρικής, με 

την υψηλότερη βαθμολογία στις εξετάσεις εισαγωγής στο 

Πανεπιστήμιο κατά το έτος 2011, και ο Rubén Cabús, 

δημοσιογράφος στο κανάλι Rubi.tv και επαγγελματίας στις 

επιστήμες περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 

παριστάμενοι είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν τις αναμνήσεις 

της πρώτης γενιάς μαθητών, να μάθουν την ιστορία του Κέντρου 

με τον παλαιό καθηγητή Eduard Puigventós ή να δουν πέντε από 

τους τελευταίους διευθυντές του σχολείου, τον Valentí Alarcón, 

τον Αδελφό Manel Martín, τον Francisco Martínez, τον Αδελφό 

Fèlix Rodríguez και τον Αδελφό Gabriel Villa-Real. 

Η εορτή, η οποία επέτρεψε τη συνάντηση μαθητών από 

διαφορετικές χρονιές και καθηγητών, είχε ως κεντρική στιγμή την 

ομιλία του Αδελφού Pere Ferré, Επάρχου της Επαρχίας μας, ο οποίος υπογράμμισε τις αξίες της 

Μαριανής Αποστολής. Στην όλη εκδήλωση χάρισαν ιδιαίτερο χρώμα οι μουσικές παρουσιάσεις των 

αποφοίτων Roger Margarit και Aleix Mercadal, οι οποίοι έδωσαν την καλλιτεχνική νότα σε αυτή την 

επετειακή εορτή.  

 

20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ CRAE LA LLAR ΣΤΗΝ 

IGUALADA  
 

Cesc Elias 

Το CRAE La Llar είναι ένα Κέντρο 

εκπαιδευτικής δράσης στην Igualada 

(Βαρκελώνη, Καταλονία). Στις 7 του 

περασμένου Απριλίου, στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Igualada, γιόρτασε τα εικοστά 

του γενέθλια. Η εκδήλωση περιλάμβανε μια 

στρογγυλή τράπεζα με θέμα «20 χρόνια. Και 

τώρα; Προκλήσεις για το μέλλον».  

Συμμετείχαν οι ακόλουθοι :  
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- Cesc Elías, Διευθυντής του Κέντρου CRAE La Llar d’Igualada,  

- Araceli Lázaro, πρώην Υπεύθυνος των Κέντρων στην Επαρχία της Βαρκελώνης κατά την 

εποχή της δημιουργίας του La Llar. Στη συνέχεια, εργάσθηκε ως Γραμματέας στο Παρατηρητήριο 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Καταλονία και ως χρονικογράφος των κοινωνικών πολιτικών και 

του προγραμματισμού  

- Joan Beumala, πρόσωπο αναφοράς του Κέντρου CSMIJ Anoia (Κέντρου Νοητικής Υγείας 

των Παιδιών και των Εφήβων)  

- Max, ένας νέος υπό την εποπτεία του Κέντρου CRAE, ο οποίος έχει προσφέρει την άποψη 

και τον οραματισμό του για τη χρησιμότητα των Κέντρων αυτού του τύπου.  

Οι παρεμβαίνοντες στη συζήτηση επισήμαναν τις προκλήσεις του μέλλοντος των Κέντρων CRAE και 

συμφώνησαν ότι η διαχείριση αυτών των δομών πρέπει να επικεντρώνεται στο εξατομικευμένο 

ενδιαφέρον για τα άτομα :  

« Το κοινωνικό ενδιαφέρον για τα παιδιά και τους νέους πρέπει να αποτελεί τον σκοπό του 

Κέντρου»  

Ο εορτασμός έλαβε χώρα με την παρουσία εξήντα περίπου ατόμων, ανάμεσα στα οποία ήταν το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Champagnat,  οι εκπαιδευτές του Κέντρου, καθώς και 

διάφοροι επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών σε άμεση ή έμμεση σύνδεση με την εκπαιδευτική 

δράση κοντά στα παιδιά και στους νέους.  

Πρέπει να αναφερθεί η προβολή φωτογραφιών, με τις οποίες εξιστορήθηκαν τα 20 χρόνια 

λειτουργίας του Κέντρου και η κτηριακή του επέκταση και παρουσιάσθηκαν οι εκπαιδευτές και οι 

νέοι που συνέβαλαν στην ενίσχυση του όλου σχεδίου δράσης.  

Με το τέλος της στρογγυλής τράπεζας δόθηκε η δυνατότητα με ένα περιφερόμενο μικρόφωνο να 

συγκεντρωθούν ερωτήσεις και συναισθήματα του κοινού. Στο κλείσιμο της εκδήλωσης 

προσφέρθηκε ένα λιτό κέρασμα πάντα στον χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.  

Λίγες μέρες αργότερα, η ομάδα των εκπαιδευτών και το σύνολο των παιδιών και των νέων του 

Κέντρου CRAE έλαβαν μέρος σε μια αθλητική εορταστική ημερίδα, πλούσια σε ποικίλα θεάματα, σε 

διάφορα μέρη της Βαρκελώνης, όπως στο ελληνικό θέατρο της πόλης, στο Poble Espanyol και στο 

Ινστιτούτο Θεάτρου. Αυτοί οι χώροι δόθηκαν στη διάθεσή μας γι’ αυτή την ημέρα.  

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ MARISTES SANTS-LES CORTS ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ  
 

Raimon Novell Donat 

Το Σχολείο  Maristes Sants-Les Corts γιόρταζε, από τον 

Ιανουάριο 2017, την 50η επέτειο της παρουσίας του στη 

συνοικία Les Corts. Στις 28, 29 και 30 Απριλίου, 

οργανώθηκε μια αθλητική εορτή. Ήταν τρεις μέρες 

γεμάτες από αθλητικές δραστηριότητες (πατινάζ, 

μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, εργαστήρια και άλλες 

δραστηριότητες) με τους μαθητές μας και τις οικογένειές 

τους, με άλλα σχολεία της συνοικίας και της πόλης της 

Βαρκελώνης.  
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Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, τελέστηκε Θεία 

Λειτουργία με την παρουσία του 

Αρχιεπισκόπου της Βαρκελώνης στην 

ενορία της  de Santa Maria del Remei στο 

Les Corts. Τέλος, το Σάββατο 17 Ιουνίου, 

είχαμε την κεντρική εορταστική εκδήλωση 

για την 50η επέτειο του Γυμνασίου του Les 

Corts. Μαθητές, γονείς, καθηγητές και 

Αδελφοί συγκεντρωθήκαμε  αυτό το 

εορταστικό πρωινό με μουσική και με την 

παρουσίαση του βιβλίου που πρόκειται να 

εκδώσουμε : «Maristes Les Corts: 50 

anys, 50 testimonis» (Maristes Les Corts : 

50 χρόνια, 50 μαρτυρίες). Στην εκδήλωση μίλησε ένας μαθητής, ο Albert Plana. Πρόκειται να 

αρχίσει του χρόνου την ακαδημαϊκή και προσωπική του επιμόρφωση στο Les Corts και εξέφρασε 

τον ενθουσιασμό του. Ο πρώην και ο τωρινός πρόεδρος της AMPA (Francesc Cabedo και Juan José 

Tascón) επανέλαβαν τη δέσμευσή τους με το σχολείο και τόνισαν την εξέλιξη την Ένωσης Γονέων 

υπενθυμίζοντας τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και τις ποικίλες 

δράσεις που εκτελούνται σήμερα. Ο Πρόεδρος της l’AMPA και ο Διευθυντής του Σχολείου έκαναν 

τα αποκαλυπτήρια μιας στήλης για την 50η επέτειο, η οποία θα παραμείνει ως μαρτυρία αυτής της 

εορταστικής ημέρας. Αμέσως μετά, ο Διευθυντής του σχολείου εκφώνησε ομιλία, στην οποία 

αναφέρθηκε στο δυναμικό του σχολείου και στην πεποίθησή του για ένα μέλλον γεμάτο ευκαιρίες 

και θετικές προοπτικές. Τέλος, ο Έπαρχος της Επαρχίας L’Hermitage, ο Αδελφός Pere Ferré,  στην 

ομιλία του επαίνεσε το πνεύμα αφοσίωσης των εκπαιδευτικών και τη δύναμη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, η οποία υπήρξε πάντοτε λόγος εορτασμού. Δύο μαθήτριες, οι οποίες κατά το επόμενο 

σχολικό έτος θα βοηθούν στο πρώτο επίπεδο του Νηπιαγωγείου (P3), οι Sara Mora και Sara 

Martínez, με τη βοήθεια ενός από τους πρώην διευθυντές του σχολείου, φύτεψαν μια ελιά από το 

μοναστήρι Les Avellanes. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με αυτή τη συμβολική και συγκινητική πράξη 

και με ένα κέρασμα αφιερωμένο τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν και στο μέλλον του 

σχολείου. 

Στην τελετή παρέστησαν, εκτός από τον Έπαρχο, ο Αναπληρωτής (Βικάριος) του Επάρχου Αδελφός 

Gabriel Villa-Real, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Champagnat Αδ. Jaume Pares, ο Γενικός 

Διευθυντής της Πρόνοιας για την Οικογένεια και την 

Εκπαιδευτική Κοινότητα της Περιφέρειας 

Εκπαίδευσης της Καταλονίας  Jordi Miró, καθώς και 

ο Πρόεδρος της FAPAMAC (Ομοσπονδίας των 

Ενώσεων Γονέων των Μαριανών Σχολείων της 

Καταλονίας) Albert Alegre. 

Στο Σχολείο Maristes Sants-Les Corts είχαμε 

πολλούς λόγους για να γιορτάσουμε εφέτος : την 

50η επέτειο του σχολείου και τη 200ή επέτειο της 

ίδρυσης της Μαριανής Αδελφότητας, οι οποίες 

επέτειοι αποκαλύπτουν την ουσιαστική αξία του 

μαριανού έργου. Τα έργα που έχουν διάρκεια 50 και 200 ετών δεν μπορούν να υποτιμώνται. Έχουν 

αξία γι’ αυτό που υπήρξαν στο παρελθόν, αλλά και γι’ αυτό που είναι σήμερα και για την προοπτική 

που εμφανίζουν για το μέλλον. Η φήμη και η ασφάλεια που παρέχει μια παράδοση θεμελιωμένη 

στην πορεία δύο αιώνων και στην ικανότητα προσαρμογής στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, 

δίνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα της Αδελφότητας και στο Σχολείο Maristes Sants-Les Corts  

μια προνομιακή θέση, από την οποία το σχολείο μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις νέες 

εκπαιδευτικές συνθήκες, χωρίς να παύσει να είναι, ουσιαστικά και πραγματικά, Μαριανό.  
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 

Αικατερίνη Μουζάκη 

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2017, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Β. ΚΑΙ Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ LUNDI 22 MAI 2017 

 
Σε μια σεμνή τελετή, σύμφωνη με το πνεύμα των Μαριανών Αδελφών, το Ίδρυμα Παιδαγωγικών 

Μελετών και Εφαρμογών βράβευσε το Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης για την παιδαγωγική και 

κοινωνική δράση κοντά στα παιδιά και στους νέους της χώρας μας επί 180 χρόνια, καθώς άρχισε 

τη λειτουργία του το 1838,  που αποτελεί το έτος ίδρυσής του.  

Στην τελετή ήταν παρόντα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ιδρύματος και εξέχοντες εκπρόσωποί 

του, ο Αναπληρωτής Έπαρχος Αδ. Gabriel Villa-Real, ο 

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης της Επαρχίας Αδ.  

Xavier Giné, ο Αδ. Ματθαίος Λεβαντίνος, μέλος του 

Επαρχιακού Συμβουλίου και Πρόεδρος του Συμβουλίου 

για τη Μαριανή Αποστολή στην Ελλάδα, οι Μαριανοί 

Αδελφοί, τα μέλη των Συμβουλίων Διεύθυνσης του 

Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και της Λεοντείου 

Πατησίων. μέλη του διδακτικού, διοικητικού και 

τεχνικού προσωπικού του σχολείου, καθώς και 

εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και της Ένωσης 

Αποφοίτων.  

Η Γενική Διευθύντρια του Λεοντείου Λυκείου Νέας 

Σμύρνης κα Αικατερίνη Μουζάκη υπογράμμισε τη υψηλή αποστολή των Μαριανών Αδελφών στην 

Ελλάδα και αναφέρθηκε πιο συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική και πνευματική συμβολή του 

Λεοντείου Λυκείου στη χώρα μας από την ίδρυσή του μέχρι τις μέρες μας.  

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αυθόρμητη παρέμβαση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 

Πτολεμαΐδος, ο οποίος αναγνώρισε το έργο των Μαριανών Αδελφών στη χριστιανική εκπαίδευση 

των παιδιών και των νέων της χώρας μας, αδιάλειπτα από το 1907, χρονιά κατά την οποία ήλθαν 

στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι σήμερα, χωρίς καμιά πρόθεση προσηλυτισμού και 

πάντοτε με πνεύμα ανοικτό και στραμμένο προς το παιδί, για να το περιβάλει με ενδιαφέρον και 

αγάπη, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, τη χώρα καταγωγής ή την εθνικότητά του.   

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την επίδοση της τιμητικής 

διάκρισης στη Γενική Διευθύντρια του Λεοντείου Λυκείου 

Νέας Σμύρνης κα Αικατερίνη Μουζάκη από τον ίδιο τον 

Πρόεδρο του Ιδρύματος, τον Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα 

Καρμαλάκη, ο οποίος ευχαρίστησε για την τεράστια 

συμβολή του σχολείου μας στην ελληνική εκπαίδευση.  

Κλείνοντας, ας θυμηθούμε ότι, σε αυτούς τους δύσκολους 

καιρούς, είναι ενθαρρυντικό και ελπιδοφόρο να βλέπουμε 

ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες των Μαριανών 

Σχολείων στον παιδαγωγικό τομέα και η αφοσίωσή τους 

στα παιδιά. Ευχή δική μας είναι αυτή η βράβευση να 

αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την επιτυχία της αποστολής 

μας στο μέλλον.  
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ  

ΣΤΟ KARCAG 
 

Suszter Zoltánné 

«Η ιστορία έχει αποδείξει ότι, πριν κερδίσουν μια ολοκληρωτική 

νίκη, οι πιο μεγάλοι νικητές βρίσκονται γενικά αντιμέτωποι με 

ανυπέρβλητες δυσκολίες. Το μυστικό της νίκης τους είναι ότι δεν 

έχασαν ποτέ το θάρρος τους»  (BC Forbes) 

Αυτό ισχύει και για τον Πατέρα Champagnat, ο οποίος, στις 2 

Ιανουαρίου 1817, ίδρυσε στη Γαλλία μαζί με δύο νέους το Τάγμα 

των Μαριανών Αδελφών, με στόχο να ασχοληθεί με τα εγκαταλελειμμένα παιδιά της υπαίθρου, να 

τα εκπαιδεύσει και να τα μορφώσει. Αυτήν ακριβώς την επέτειο γιορτάζουμε εφέτος στα Μαριανά 

Σχολεία στις πέντε ηπείρους της γης.   

Στις 10 Ιουνίου 2017, έγιναν οι εορταστικές εκδηλώσεις 

που είχαν οργανώσει οι Μαριανοί Αδελφοί του Karcag στο 

Μαριανό Σχολείο Saint-Paul και στο Κέντρο TIP. 

Το πρωινό πρόγραμμα διεξήχθη στον ενοριακό καθολικό 

ναό St Etienne του Karcag. Ο Πατέρας Ferenc Juhász, ο 

οποίος εκπροσωπούσε τον Αρχιεπίσκοπο του Eger, ως 

Πρόεδρος των Καθολικών Σχολείων της Επισκοπής, τέλεσε 

τη Θεία Λειτουργία. Συλλειτούργησαν ο Πατέρας Tokár 

Imre János, Διευθυντής του Καθολικού Ινστιτούτου 

Παιδαγωγικής, και ο Πατέρας Gulyás Zsolt, εφημέριος της 

ενορίας και μέλος του Συμβουλίου της Επισκοπής. 

Οι άλλες εκδηλώσεις έγιναν το απόγευμα στο Μαριανό Σχολείο Saint-Paul του Karcag, 

Μετά από έναν χαιρετισμό προς τους προσκεκλημένους, ο Αδελφός Pau, επικεφαλής της Tutelle 

για την Ουγγαρία, μοιράστηκε μαζί μας μερικές σκέψεις. Μας παρουσίασε ένα σύντομο ιστορικό 

της ίδρυσης του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών στις ιστορικές συνθήκες της εποχής και 

υπογράμμισε την εκπληκτική του ανάπτυξη. Επίσης, μας θύμισε την περίφημη φράση του Πατέρα  

Champagnat πριν από 200 χρόνια : «Μας χρειάζονται Αδελφοί».  

Μετά την ομιλία του Αδελφού Pau, οι παριστάμενοι προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν το 

θεατρικό έργο που έγραψαν με την ευκαιρία της επετείου  οι μαθητές του, με στόχο να 

παρουσιάσουν τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του Ιδρυτή.  

Τίτλος του έργου είναι «Αγαπάτε αλλήλους», τίτλος παρμένος από τα ίδια τα λόγια του Ιησού 

Χριστού, τα οποία επανέλαβε ο Πατέρας Champagnat στις τελευταίες προτροπές προς τους 

Αδελφούς του. 

Υπότιτλος του έργου είναι η φράση «Η ζωή του Μαρκελλίνου Champagnat με τα μάτια ενός 

παιδιού», πράγμα που σημαίνει ότι δεν 

πρόκειται για ένα παραδοσιακό έργο, καθώς: 

- Ο Μαρκελλίνος αφιέρωσε τη ζωή του στα 

στερημένα παιδιά που παίζουν στο έργο

  

-Αναφέρεται την ίδια στιγμή στο παρόν και 

στο μέλλον 

-Τα γεγονότα του παρελθόντος δείχνουν 

παιδιά σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με τους 

νέους της εποχής μας. 
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Όλοι συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου : οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς του έργου, οι σκηνοθέτες και 

όλοι όσοι βοήθησαν.  

Στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν γεγονότα που καταλήγουν κάπου. Για τον Πατέρα Champagnat η 

συνάντηση με τον νεαρό Montagne επηρέασε τις αποφάσεις του. Μια αποστολική αποστολή, να 

κάνει τους ανθρώπους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 

ευρισκόμενος ανάμεσα στους νέους, έγινε αποστολή παιδαγωγική. Επομένως, προκύπτει το 

ερώτημα : τι κάνουν οι μαριανοί εκπαιδευτικοί; Τι έκαναν στο παρελθόν; Τι θα κάνουν στο μέλλον; 

Η απάντηση του Αδελφού   Pau και του Αδελφού Péter είναι ότι μπορούμε να το μάθουμε σε αυτό 

το θέαμα : »200 χρόνια παρουσίας της Μαριανής Αδελφότητας».  

 

Η ημέρα έκλεισε με τα εγκαίνια της έκθεσης. Στο ισόγειο μπορούμε καθημερινά να ρίχνουμε μια 

ματιά στην ιστορία του Τάγματος των Μαριανών 

Αδελφών : 

«Σε κάθε τι καινούργιο υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος 

Πρέπει πάντοτε να υπολογίζουμε τις παρανοήσεις, 

την αντίθεση προς ό, τι είναι άγνωστο και τη 

συνηθισμένη αδιαφορία. Αλλά εκείνοι που τολμούν 

να αναλάβουν τον κίνδυνο πιστεύουν ότι αυτό που 

έχουν επιλέξει είναι καλό και χρήσιμο και προχωρούν 

μπροστά».  

(Illyés Gyuláné Kozmutza) 

 

Ο Πατέρας Champagnat τόλμησε και αυτός να πάρει 

το ρίσκο. Συγκέντρωσε γύρω του Αδελφούς, για να 

τους μάθει να διαβάζουν και να μετράνε, ενώ ο ίδιος δεν ήταν μορφωμένος και τηρούσε με 

δυσκολία τους κανόνες της γραμματικής. Τον αποκάλεσαν «Ο Καλός Πατέρας».  

Πάλεψε μέρα και νύχτα, χωρίς σταματημό, με τα εμπόδια, για να πραγματοποιήσει το όραμά του. 

Και τα κατάφερε. Ίδρυσε το Τάγμα των Μικρών Αδελφών της Παναγίας και ακόμη και σήμερα, 177 

χρόνια από τον θάνατό του, είναι σαν να ζει ακόμα. 

Αποδίδουμε τιμή σε όλα τα μέλη και σε όλους τους Αδελφούς εκπαιδευτικούς που βοηθούν τους πιο 

αδύναμους. 

Είθε η Παρθένος Μαρία να ευλογεί το έργο τους για τουλάχιστον 200 ακόμη χρόνια.  

 

 

Η ΜΑΡΙΑΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 

200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ  
 

Νικόλαος Δεσύπρης 

Το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017, έλαβε χώρα 

στο Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης η Εορτή 

του Αγίου Μαρκελλίνου. Η εκδήλωση έγινε στο 

πλαίσιο του Έτους  La Valla και του 

εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων της 

Αδελφότητας.  Μέσα σε οικουμενικό πνεύμα, 

οι δύο Κοινότητες των Μαριανών Αδελφών, 

τα μέλη (καθολικοί και ορθόδοξοι) του 

διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού των Μαριανών Εκπαιδευτικών 

και Κοινωνικών Έργων στην Ελλάδα, οι 
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«Μαριανοί Νέοι σε Δράση», οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και της Ένωσης Αποφοίτων 

(συνολικά 627 άτομα) υποδέχθηκαν με χαρά τον Γενικό Ηγούμενο Αδελφό Emíli Turú, ο οποίος είχε 

αποδεχθεί την πρόσκληση να παραστεί, μαζί με τους Αδελφούς Gabriel Villa Real, Αναπληρωτή του 

Επάρχου,  Michel Morel, μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου, και τον Π. Μάξιμο, Γραμματέα της 

Αποστολικής Νουντσιατούρας στην Ελλάδα. Όλοι τίμησαν έτσι τη μνήμη του Αγίου Μαρκελλίνου  

Champagnat. 

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Αδ. Emíli τόνισε ανάμεσα σε άλλα ότι «σύμφωνα με το πρότυπο της 

Αγίας Τριάδος (μια Ουσία και τρία Πρόσωπα), της οποίας η εικόνα βρίσκεται στους τοίχους των 

σχολείων που επισκέφθηκα, η Μαριανή Ελλάδα προσφέρει σε εμάς σήμερα την ενότητα μέσα στη 

διαφορετικότητα».  

Στη συνέχεια, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων της 

Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ν.) και η Νεανική Χορωδία του 

Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης ερμήνευσαν το 

Ορατόριο « Champagnat », που συνέθεσε ο 

απόφοιτος του σχολείου μας κ. Νικόλαος 

Χαρικιόπουλος, εμπνεόμενος από την Πνευματική 

Διαθήκη του Μαρκελλίνου. 

Στο τέλος της βραδιάς, στη λιτή δεξίωση και μέσα σε  

κλίμα χαράς, όλοι οι παριστάμενοι ευχήθηκαν το νέο 

ξεκίνημα στο κατώφλι της τρίτης εκατονταετίας της 

Αδελφότητας να προσφέρει μια νέα ελπίδα στα 

παιδιά και στους νέους όλου του κόσμου.  

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  


