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Pep Buetas 

Στις 15 και 16 του περασμένου Ιανουαρίου, έλαβε 

χώρα στο Guardamar del Segura η 2η Συνέλευση 

των Συμβουλίων για την Αποστολή των πέντε 

Μαριανών Επαρχιών της Ευρώπης. 

Λέξη –κλειδί υπήρξε η «ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ». Κάθε Επαρχία 

παρουσίασε τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες 

που αναπτύσσει και αναζητήσαμε κοινά στοιχεία, 

προκειμένου να βρούμε κατάλληλες ευκαιρίες για 

να εργασθούμε μαζί. Με ιδιαίτερο τρόπο 

υποβλήθηκαν προτάσεις γύρω από τέσσερεις 

τομείς, οι οποίοι είχαν θεωρηθεί πρώτης 

προτεραιότητας κατά την 1η συνέλευση των 

συμβουλίων στο Valladolid : ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, 

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΗΓΕΣΙΑ.  

Σχετικά με τους τρεις πρώτους τομείς, θεωρήθηκε 

χρήσιμο και επίκαιρο να αποκτήσει η περιοχή της 

Ευρώπης καταρχάς σφαιρικά πλαίσια που να 

κατευθύνουν την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης 

της κάθε Επαρχίας : Ποια αλληλεγγύη επιθυμούμε ; 

Ποια ποιμαντική των νέων θέλουμε ; Ποιες αξίες 

θέλουμε να μεταδώσουμε και ποια εργαλεία 

επικοινωνίας χρειαζόμαστε ; Σε ό, τι αφορά τον 

τέταρτο τομέα, υποστηρίχθηκε η εφαρμογή της 

επιμόρφωσης για την ηγεσία της αποστολής, σε 

επίπεδο ευρωπαϊκό. Είδαμε, επίσης, δυνατότητες 

κοινής εργασίας, ιδιαίτερα σχετικά με τη συνοδεία 

και τη στήριξη ανθρώπων σε διάφορους τομείς, 

καθώς και την ανάγκη να μοιραζόμαστε το βίωμα 

του χαρίσματος, που αποτελεί θεμέλιο της 

μαριανής αποστολής.   

Οι διάφορες ομάδες και τα δίκτυα εργασίας πρέπει 

να δώσουν απαντήσεις σε αυτά και σε άλλα 

ερωτήματα κατά τους επόμενους μήνες. 

Ευχόμαστε να προχωρήσουμε στην απλοποίηση 

και στη βελτίωση των πόρων. 

Η οικοδόμηση αυτού που ονομάζουμε «Η Μαριανή 

Ευρώπη» είναι μια πορεία μάθησης που έκανε τα 

πρώτα της βήματα τον Ιούλιο του 2015, σε μια 

συνάντηση στη Ρώμη πάνω στο πρόγραμμα «Νέα 

πρότυπα διοίκησης και εμψύχωσης», το οποίο 

ενισχύθηκε στο επίπεδο της Αδελφότητας.  

Αν κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω, μπορούμε πια να 

δούμε σημαντικά βήματα, όπως είναι, για 

παράδειγμα, η δημιουργία ενός Συμβουλίου για 

την Αποστολή της Ευρώπης ή ο διορισμός ενός 

ατόμου απασχολούμενου αποκλειστικά στην 

τεχνική γραμματεία.  

Η ευρύτητα των απόψεων των διαφόρων μελών 

των Συμβουλίων και η διάθεσή τους να εργασθούν 

από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων δίνουν 

ήδη καρπούς. Κατά τον ίδιο τρόπο, η αμοιβαία 

γνωριμία, προσωπική και θεσμική, ευνοεί τον 

σεβασμό προς την πραγματικότητα της κάθε 

Επαρχίας, πράγμα που αποδεικνύεται ουσιαστικό 

για την οικοδόμηση με βάση τη διαφορετικότητα. 
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F. Pau Tristany

Από 15 έως 19 Ιανουαρίου διεξήχθη στη Ρώμη η 

πρώτη Διεθνής Συνέλευση Μαριανής 

Αλληλεγγύης. Πενήντα περίπου Μαριανοί 

(Αδελφοί και Λαϊκοί) είχαν κληθεί από το FMSI, 

προκειμένου να θέσουν τα θεμέλια ενός 

ενδεχόμενου δικτύου μαριανής αλληλεγγύης στο 

επίπεδο όλης της Αδελφότητας. Το δίκτυο αυτό 

επιθυμεί να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της 

Γενικής Σύναξης, ιδιαίτερα την επιθυμία να 

πορευθούμε μαζί ως παγκόσμια οικογένεια και να 

χτίσουμε γέφυρες ανάμεσα στους δικούς μας 

οργανισμούς αλληλεγγύης.  

Οι ημέρες εκείνες ήταν πολύ έντονες, κατά τις 

οποίες αφιερώθηκε χρόνος κυρίως στην 

αλληλογνωριμία και στον από κοινού σχεδιασμό 

αυτού του διεθνούς δικτύου. Ιδιαίτερα τις πρώτες 

ημέρες, οργανώσαμε ποικίλα εργαστήρια και 

παρουσιάσεις σε θέματα που συνδέονται με την 

αλληλεγγύη (συγκέντρωση χρημάτων, ανάπτυξη 

κ.λπ.). 

Κατά τις τελευταίες ημέρες, δουλέψαμε για να 

δώσουμε σώμα και δομή σε αυτό το δίκτυο με τη 

σύνταξη ενός ιδρυτικού κειμένου και την 

κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου για τον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων. Οι στόχοι του 

δικτύου ορίζονται στο τελικό κείμενο. Η συνέλευση 

πρότεινε μια συντονιστική ομάδα που αναμένει την 

έγκριση των διαφόρων Επαρχιών.  

Ελπίζουμε ότι αυτή η συνέλευση, με τη δύναμη και 

την ελπίδα που γέννησε, θα μας βοηθήσει να 

συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή την πρωτοβουλία, η 

οποία μπορεί να ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη 

μαριανή μας αποστολή σε ολόκληρο τον κόσμο. 
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Η Notre-Dame de l’Hermitage υποδέχθηκε την 

πρώτη Ευρωπαϊκή Συνέλευση Ποιμαντικής των 

Νέων και των Κλήσεων, με εκπροσώπους των 

πέντε Επαρχιών που συγκροτούν την Περιοχή της 

Ευρώπης. Τη συνάντηση αυτή, η οποία διεξήχθη 

από 26 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2017, 

εμψύχωσε η ευρωπαϊκή ομάδα ποιμαντικής και 

των κλήσεων και η Γραμματεία  Frères Aujourd’hui 

(Αδελφοί Σήμερα) της Maison Générale. Ο 

αριθμός των  συμμετεχόντων από τις πέντε 

ευρωπαϊκές Επαρχίες ήταν σαράντα πέντε.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είχαμε τη 

δυνατότητα να προβληματιστούμε για τις ανάγκες 

των νέων, τα αιτούμενα της Αδελφότητας μετά τη 

Γενική Σύναξη και για τη συμβολή της Εκκλησίας 

καταφεύγοντας στο κείμενο προετοιμασίας της 

Συνόδου των Επισκόπων. Με βάση όλα 

αυτά, μέσα σε μαριανό αδελφικό 

κλίμα και με την πεποίθηση ότι 

αρχίζουμε να 

συνειδητοποιούμε ότι 

αποτελούμε ένα παγκόσμιο σώμα, 

προβληματιστήκαμε σχετικά με τους πιθανούς 

τομείς και τις γραμμές ποιμαντικής δράσης για τη 

Μαριανή Ευρώπη.   

Σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας κυριάρχησε 

ατμόσφαιρα προσευχής, αδελφοσύνης και 

εορτασμού · νιώσαμε μέλη μιας οικογένειας 

που αγρυπνεί για τη νεολαία, για τις 

ανάγκες της, για την πνευματική 

της συνοδεία και για την 

αναζήτηση της κλήσης 

της στον κόσμο. 

F. Xavi Gual 
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Imma Amadeo 

Το μουσικό έργο «Μαζί σου, Μαρκελλίνε», το 

οποίο έγραψε ο Αδελφός Toni Torrelles και 

διηύθυνε ο ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης 

θεάτρου Albert López Vivancos, είχε την πρώτη του 

παράσταση. Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου, 200 

άτομα, μαθητές, απόφοιτοι, γονείς, εκπαιδευτικοί, 

παρουσίασαν επί σκηνής τα πρώτα χρόνια στο La 

Valla του Ιδρυτή των Μαριανών Αδελφών, του 

Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Οι θεατές που 

παρακολούθησαν τις δύο πρώτες παραστάσεις, 

απογευματινή και βραδινή, το Σάββατο 13 

Ιανουαρίου, αναγνώρισαν ομόφωνα την 

προσπάθεια και τον ενθουσιασμό των 

συμμετεχόντων. Γενική υπήρξε και η αναγνώριση 

της αξίας των καλλιτεχνών : μια απόλυτη επιτυχία. 

Υπήρξε μια συγκινητική βραδιά, εορταστική και 

καρπός συλλογικής εργασίας. Κάθε μαριανό 

σχολείο 

έπαιξε από μια σκηνή και μια ομάδα 

πρωταγωνιστών ηθοποιών ανέλαβε να 

εξασφαλίσει την κατευθυντήρια γραμμή του 

έργου. 

Όπως λέει ο Αδ. Toni Torrelles, « το έργο, με 

σχετικά απλές σκηνικές προτάσεις, κινείται γύρω 

από την ιδέα της προστασίας των παιδιών και των 

νέων ως αποστολής των Μαριανών του Champag-

nat (…) Πρόκειται για πρόσκληση συνέχισης του 

οράματος του Champagnat. » 

Η σκηνοθεσία του μουσικού θεάματος είναι ματιά 

προς το παρελθόν, αλλά σε κάποιες σκηνές, όπως 

σε αυτή που αφιερώνεται στον νεαρό Jean-

Baptiste Montagne, γίνεται επίκαιρη και απηχεί τη 

σημερινή πραγματικότητα.  

Η καθεμιά παράσταση άρχισε με λίγα λόγια του 

Αδελφού Επάρχου της Επαρχίας L’Hermitage, Pere 

Ferré, ο οποίος αναγνώρισε ότι «ο Μαρκελλίνος 

θα χαιρόταν να περιβάλλεται από τόσους νέους, 

αν και δεν του άρεσε να βγαίνει στο προσκήνιο». 

Το μουσικό έργο «Μαζί σου, Μαρκελλίνε» 

γράφτηκε και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 

εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων της 

Μαριανής Αδελφότητας το 2017. Ωστόσο, οι 

εορταστικές εκδηλώσεις στην Καταλονία θα 

συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς.  

Αν θέλετε να ακούσετε τα τραγούδια, μπορείτε να 

τα κατεβάσετε πατώντας εδώ. 

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
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Christophe Schietse 

Από τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε η δεύτερη  

προσφορά της ευρωπαϊκής επιμόρφωσης των 

μελλοντικών ηγετών της μαριανής αποστολής. 

Δεκαεννέα συμμετέχοντες, που προέρχονται από 

τέσσερεις από τις πέντε Επαρχίες της Μαριανής 

Ευρώπης, δεσμεύθηκαν σε αυτή την πορεία. 

Ανάμεσά τους είναι τέσσερεις εκπρόσωποι της δικής 

μας Επαρχίας : Αμαλία Σκούρα για την Ελλάδα, Nagy 

Józsefné για την Ουγγαρία, Rogeli González Garrido 

για την Καταλονία και Julien Monghal για τη Γαλλία.  

            Την ιδέα αυτής της επιμόρφωσης συνέλαβε η 

Ομάδα για την Αποστολή της CEM (Conférence Euro-

péenne Mariste – Μαριανής Ευρωπαϊκής 

Συνδιάσκεψης), ομάδα η οποία εν τω μεταξύ έγινε 

Συμβούλιο για την Αποστολή της Μαριανής 

Ευρώπης, προκειμένου να προσφέρει μια κοινή 

επιμόρφωση στα πρόσωπα που εντοπίσθηκαν στις 

Επαρχίες και τα οποία αναλαμβάνουν ή θα 

οδηγηθούν στην ανάληψη ευθυνών στον τομέα της 

Αποστολής. Η επιμόρφωση αυτή, στη σημερινή της 

μορφή, αποτελείται από πέντε εβδομάδες 

συναντήσεων. Η πρώτη εβδομάδα διεξάγεται «σε 

κατάδυση», καθώς ο κάθε συμμετέχων ζει σε ένα 

Κοινωνικό Έργο έξω από την Επαρχία, από την οποία 

προέρχεται.   Η εμπειρία είναι πλουσιότατη και 

επιτρέπει το άνοιγμα σε άλλες πραγματικότητες και 

σε άλλες μορφές εκπαιδευτικής παρουσίας. Όπως 

δήλωσε ένας συμμετέχων από την Επαρχία μας, η 

εντολή «να συναντάμε τους νέους εκεί όπου 

βρίσκονται» αποκτά το πλήρες νόημά της ζώντας 

αυτή την εμπειρία, την τόσο έντονη σε συγκινήσεις, 

κοντά σε παιδιά και σε νέους πολύ ευάλωτους και 

αρκετά διαφορετικούς από αυτούς που βρίσκουμε 

στα σχολεία.  

               Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη εβδομάδα, 

που είναι κοινή για όλους,  οι συμμετέχοντες 

ξαναβρίσκονται «σε μεγάλη ομάδα» στο Hermitage. 

Γνωρίζονται καλύτερα και δέχονται ερωτήσεις 

σχετικά με την ηγεσία, τη δική τους προσωπική 

πορεία και τον προσωπικό τους προβληματισμό σε 

αυτά που τους αγγίζουν εσωτερικά στο χάρισμα και 

στις μαριανές αξίες. Η τρίτη εβδομάδα γίνεται στην 

Alcala de Enares και προσεγγίζει θέματα 

περισσότερο «τεχνικά», όπως είναι η διοίκηση ή 

ακόμη οι πτυχές οικονομίας και διαχείρισης. Η 

προτελευταία εβδομάδα είναι και πάλι μια 

εβδομάδα «κατάδυσης», κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες, για να 

ζήσουν μια εβδομάδα στην καρδιά μιας επαρχιακής 

δομής. Αυτό έχει ως στόχο τη μελέτη της επαρχιακής 

λειτουργίας μιας άλλης διοικητικής μονάδας, 

διαφορετικής από τη δική τους. Η τελευταία 

εβδομάδα, η οποία τοποθετείται στον Νοέμβριο του 

2018, θα διεξαχθεί στη  Maison Générale της Ρώμης 

και θα επιτρέψει στους εκπροσώπους των διαφόρων 

Επαρχιών μας να προσεγγίσουν την οργάνωση και τη 

λειτουργία της Αδελφότητας αλλά και να 

αναρωτηθούν για τις προκλήσεις της τρίτης 

εκατονταετίας της μαριανής αποστολής.  

Τον Ιανουάριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της 

Μαριανής Αποστολής ενέκρινε τη συνέχιση αυτής 

της επιμορφωτικής διαδικασίας, έχοντας συνείδηση 

της πρόκλησης που αυτή αντιπροσωπεύει, καθώς 

ανοίγει το οπτικό πεδίο των μελλοντικών υπευθύνων 

της αποστολής στις Επαρχίες μας σε μια διάσταση 

ηπειρωτική και διεθνή και, επιπλέον, επιβεβαιώνει 

τη βούληση να αναπτυχθεί το αίσθημα του ανήκειν 

στη Μαριανή Ευρώπη. Αυτό θα συμβάλει στην 

ανάγκη να αισθανόμαστε μέλη ενός παγκόσμιου 

σώματος.  
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Christophe Schietse 

Από 30 Ιανουαρίου έως 2 Φεβρουαρίου 2018, έλαβε 

χώρα στη Notre Dame de l’Hermitage η 13η ετήσια 

συνάντηση των Εκπαιδευτικών Έργων της Επαρχίας 

l’Hermitage, η οποία φέρει τα αρχικά  ROÉ (Rencontre 

des Œuvres Educatives).  Περισσότεροι από 130 

συμμετέχοντες από όλα τα Εκπαιδευτικά και τα 

Κοινωνικά Έργα της Επαρχίας συζήτησαν θέματα που 

είχε επιλέξει το Συμβούλιο για την Αποστολή και που 

εμψύχωσαν οι διάφορες ομάδες της Επαρχίας ή της 

Καταλονίας. Μετά την καθιερωμένη παρουσίαση των 

συμμετεχόντων και την κήρυξη της έναρξης της 

συνάντησης από τον Αδελφό Villa-Real, Επαρχιακό 

Βικάριο, το πρώτο θέμα που προσεγγίσθηκε ήταν αυτό 

της εσωτερικότητας. Πρόκειται για έναν ισχυρό άξονα 

της ποιμαντικής της Επαρχίας, με την ίδια βαρύτητα 

όπως η πνευματική συνοδεία και η αλληλεγγύη. 

Επιθυμία του Συμβουλίου για την Αποστολή, το οποίο 

προετοιμάζει αυτή τη συνάντηση, ήταν να 

ευαισθητοποιήσει τους παρόντες υπευθύνους στη 

σημασία της εφαρμογής μιας εκπαίδευσης στην 

εσωτερικότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 

τους πρότεινε να δοκιμάσουν προσωπικά ένα χρονικό 

διάστημα εσωτερικότητας μέσα από διάφορα 

εργαστήρια.  

             Το δεύτερο διακύβευμα της συνάντησης ήταν 

μεγάλου διαμετρήματος : να ανακαλύψουμε και να 

εκφράσουμε τις σκέψεις μας για τις κλήσεις της 22ης 

Γενικής Σύναξης της Αδελφότητας. Μια μετακίνηση με 

πούλμαν στο Rosey, στη συνέχεια στην κρύπτη του 

ναού της Marlhes, επέτρεψε να ανακαλύψουμε, χάρη 

στις μαρτυρίες των εκπροσώπων της Επαρχίας μας στη 

Γενική Σύναξη, πώς διεξήχθη η Σύναξη και ποια υπήρξε 

η δυναμική των εργασιών της. Αυτές οι κλήσεις της 

Σύναξης δεν είναι φτιαγμένες συνταγές για τα επόμενα 

οκτώ χρόνια, έτοιμες  να εφαρμοστούν από όλους και 

παντού. Πρόκειται μάλλον για ερωτήματα, για 

αναζητήσεις που στέλνονται στους Μαριανούς του 

Champagnat και που ο καθένας μας καλείται να τις 

κάνει δικές του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκαν 

στους συμμετέχοντες στη συνάντηση διάφορα 

εργαστήρια, το καθένα από τα οποία αναφερόταν σε 

μια από τις κλήσεις της Γ ενικής Σύναξης. Μπορούσαν  

να κυκλοφορούν από το ένα στο άλλο ελεύθερα, χωρίς 

προκαθορισμένη πορεία, με τον δικό τους ρυθμό. Κάθε 

εργαστήριο ωθούσε τους συμμετέχοντες να 

καταθέσουν τον προσωπικό τους προβληματισμό και 

να εσωτερικεύσουν την καθεμιά από τις κλήσεις της 

Σύναξης. Αυτός ο προσωπικός χρόνος αφομοίωσης 

εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Το ίδιο εκτιμήθηκε η εξαιρετική 

ποιότητα των διαφόρων εκπαιδευτικών και 

παιδαγωγικών προγραμμάτων, τα οποία 

παρουσιάστηκαν από πολλά Σχολεία και Έργα της 

Επαρχίας.  

               Τέλος, οι χαρούμενες στιγμές χαλάρωσης τα 

βράδια και η παρέμβαση της Isabelle Lobet-Piron, που 

μας διηγήθηκε τη ζωή του Μαρκελλίνου , συνέβαλαν σε 

μεγάλο βαθμό στην επιτυχία αυτής της 13ης 

Συνάντησης ROÉ, η οποία αποτελεί ασφαλώς μια 

σημαντική στιγμή της χρονιάς στον τομέα της 

εμψύχωσης των Έργων της Επαρχίας l’Hermitage. Αυτό 

ακριβώς  δεν παρέλειψε  να τονίσει ο Αδελφός Έπαρχος 

κατά την ομιλία του στη λήξη της συνάντησης. 
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Όπως κάθε χρόνο, εδώ και αρκετό πια καιρό, το Συμβούλιο για την Αποστολή της Μαριανής Επαρχίας L’Hermitage 

προκηρύσσει το Βραβείο Καινοτομίας και Καλών Πρακτικών «Jean-Baptiste Montagne»,καθώς και το Βραβείο για 

προγράμματα  ποιμαντικής και για μαριανή 

εκπαιδευτική ψυχαγωγική δράση «Frères Maine et 

Felip». 

Προσφέρεται  για μια ακόμη φορά η δυνατότητα 

να παρουσιάσετε τις πρωτοβουλίες σας, τις 

καινοτομίες, τις ιδέες και τις πρακτικές σε όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα της Επαρχίας: στη Γαλλία, 

στην Καταλονία, στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία.  

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι αυτό το βραβείο όχι μόνο 

επιβραβεύει την καινοτομία αλλά και ότι μπορεί 

να αξιοποιεί τις διάφορες πρακτικές στα 

Εκπαιδευτικά μας Έργα. Είναι απόλυτα φυσικό να 

μοιραζόμαστε μεταξύ μας αυτό που αποκαλούμε 

«καλές πρακτικές», δηλαδή τρόπους δράσης που 

λαμβάνουν υπόψη τις αξίες που επιθυμούμε να 

μεταδώσουμε, την κατάσταση των νέων μας και το 

περιβάλλον του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται 

ακριβώς για τη σκέψη που έκανε ο Μαρκελλίνος  

Champagnat, όταν επέστρεφε στο  La Valla μετά 

την επίσκεψή του στην οικογένεια Montagne : 

« Πώς μπορώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες αυτών 

των νέων της υπαίθρου ; » Ζητάμε λοιπόν από 

όλες τις ομάδες να κινητοποιηθούν, για να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων εκείνων, 

ανδρών και γυναικών, που έχουν να μοιραστούν 

κάποια εμπειρία. Από μια άλλη άποψη, θα είναι 

γι’ αυτούς ένας ιδιαίτερος και συγκεκριμένος 

τρόπος να ζήσουν και να προβληματιστούν βαθιά 

για τις εκπαιδευτικές τους δράσεις.  

Όπως και τις άλλες χρονιές, θα υπάρξουν τρία 

βραβεία και η κριτική επιτροπή θα μπορεί να 

απονείμει μέχρι επτά επαίνους. Σας 

υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα  

www.maristes.eu θα βρείτε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

Τα προγράμματα πρέπει να υποβληθούν 

οπωσδήποτε πριν από τις 11 Μαΐου 2018. 

Καλές πρακτικές σε όλους ! 

F. Pau Tristany 

http://www.maristes.eu
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Το Πανεπιστήμιο «Πάπας Γρηγόριος» (L’Université 

Pontificale Grégorienne) και το Πανεπιστημιακό 

Κέντρο « Cardenal Cisneros » προσφέρουν μια 

επιμόρφωση στην Προστασία του Ανηλίκου – 

Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης. 

Πρόκειται για μια πλουσιότατη και πολύ 

ενδιαφέρουσα εμπειρία , η οποία ξεκινά από τα 

δικαιώματα των παιδιών ως αναμφισβήτητο 

πυρήνα. Η πορεία της επιμόρφωσης αρχίζει με τον 

ορισμό της καλής μεταχείρισης (δίνοντας μια 

ευρύτερη θεώρηση που κινείται πέρα από την κακή 

μεταχείριση) και την επισήμανση των παραγόντων 

που προκαλούν την έλλειψη προστασίας. Η σημασία 

της καλλιέργειας, καθώς και η έννοια της 

παιδικότητας άλλαξαν με το πέρασμα των χρόνων, 

όπως ακριβώς και η διαφορετική κοινωνική 

ευαισθησία σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την 

κακοποίηση και την προστασία.  

Συνδέοντας καλλιέργεια και κακοποίηση βλέπουμε 

πώς η πρώτη έννοια επηρεάζει τον ορισμό της 

δεύτερης. Αυτό που είναι αναμφισβήτητο είναι ότι 

μια κακοποίηση προϋποθέτει την παραβίαση της 

εμπιστοσύνης, της εξουσίας και της 

σεξουαλικότητας. Με δεδομένα αυτά τα τρία 

σημεία, η σχέση με έναν ανήλικο δεν θα μπορεί 

ποτέ να έχει τη συναίνεσή του, διότι αυτός 

βρίσκεται πάντοτε σε θέση ανισότητας.   

Καθορίσαμε παράγοντες κινδύνου και προστασίας. 

Για μια ακόμη φορά 

διαπιστώνουμε πόσο σημαντικό 

είναι να καταστήσουμε τους 

ανηλίκους αυτόνομους, διότι 

μόνο με αυτό τον τρόπο και με τη 

συνοδεία προσεκτικών και 

ευαισθητοποιημένων ενηλίκων 

θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε 

Marina Gual 

 

το καλύτερο μέσο προστασίας. Ως ενήλικοι και ως 

εκπαιδευτικοί πρέπει να αγρυπνούμε, για να 

ανιχνεύουμε τα σημάδια που μπορεί να εκδηλώσει 

ο ανήλικος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το 

γεγονός ότι η σεξουαλική κακοποίηση είναι μια από 

τις χειρότερες εμπειρίες που μπορεί να υποστεί 

ένας ανήλικος. 

Η επιμόρφωση μάς προσφέρει επίσης τα μέσα για 

να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν 

έναν ενήλικο να κακοποιήσει ανήλικο και γιατί το 

θύμα μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένο στην 

κακοποίηση.  

Μας μένει ακόμη πολύς δρόμος σε αυτό το 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Θα δούμε τι συμβαίνει 

στην κακοποίηση στους κόλπους της οικογένειας και 

ποιο ρόλο παίζουν τα μέσα επικοινωνίας και η 

πορνογραφία.  

Η επιμόρφωση αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να 

προβληματιστούμε γύρω από αυτό το θέμα, να 

ενισχύσουμε την ευαισθησία προς τους ανηλίκους – 

θύματα μιας κακοποίησης, αλλά και να 

επανεξετάσουμε την εκπαίδευση που προσφέρουμε 

για να προλάβουμε, να προστατεύσουμε και  να 

καταστήσουμε τους ανηλίκους αυτόνομους. 

Εσύ, εκπαιδευτικέ, είσαι άραγε ένας παράγοντας – 

κλειδί στη ζωή του ανηλίκου σχετικά με την 

προστασία του ; Η ευτυχία και η ασφάλειά του 

εξαρτώνται και από εμάς. 
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Στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο των 200 

χρόνων από την ίδρυση της Μαριανής Αδελφότητας, 

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 

Λεοντείου Σχολής Αθηνών και της Λεοντείου Σχολής 

Νέας Σμύρνης, Παιδαγωγικό Συμπόσιο με 

θέμα: «Αξίες, πρακτικές, προοπτική για ένα 

σχολείο του μέλλοντος». Σκοπός του 

Παιδαγωγικού Συμποσίου ήταν η εμβάθυνση 

σχετικά με την προσφορά της μαριανής 

διαπαιδαγώγησης στα παιδιά και στους 

νέους, η  ενθάρρυνση ανταλλαγής 

απόψεων και καλών πρακτικών 

που αφορούν στην 

εκπαιδευτική 

Δημήτρης Πατώκος, Φίλιππος Φουρναράκης 

διαδικασία αλλά και η προοπτική και οι προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση όσον αφορά στη 

διαμόρφωση της σύγχρονης και της μελλοντικής 

κοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες του 

Συμποσίου εστίασαν στους εξής τέσσερις άξονες: α. 

Η Χριστιανική Παιδαγωγική: Πραγματικότητα, 

προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον, β. Η 

Μαριανή Παιδαγωγική και η εξέλιξή της, γ. Οι 

σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις και δ. Η εκπαίδευση 

ως φορέας διαμόρφωσης της κοινωνίας του 

μέλλοντος. Η αθρόα προσέλευση 400 και πλέον 

ανθρώπων από την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα της Αθήνας κατά τις δύο ημέρες του 

Συμποσίου, μαρτυρά την αγωνία πολλών ανθρώπων 

που εμπλέκονται με ποικίλους τρόπους στο έργο της 

διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των εφήβων, να 

δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα και 

προβληματισμούς που αφορούν στο παρόν και στο 

μέλλον της εκπαίδευσης σε μία διαρκώς 

μεταβαλλόμενη κοινωνία. 

 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση 

των θεμελιωδών αρχών και αξιών της μαριανής 

παιδαγωγικής μέσα από την ομιλία του Αδελφού 

Lluis Serra Llansana, Καθηγητή της Θεολογικής 

Σχολής της Καταλονίας. Για όλους τους 

Μαριανούς της Ελλάδας, αδελφούς και 

λαϊκούς, αποτέλεσε υψίστης 

σημασίας γεγονός το ότι 

ένας Μαριανός 

Αδελφός με 
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μακρά εμπειρία, που πηγάζει από τα βιώματά του, 

αλλά και από τη διδασκαλία του στα Πανεπιστήμια 

της Καταλονίας, είχε την ευκαιρία να προβάλει τα 

βασικά χαρακτηριστικά της μαριανής παιδαγωγικής, 

καθώς και τις προοπτικές της για το μέλλον.  

 Οι δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, στις 

οποίες προσκεκλημένοι ήταν διακεκριμένοι ομιλητές 

από τον χώρο της εκκλησιαστικής και της 

πανεπιστημιακής κοινότητας εστίασαν δυναμικά 

στις προκλήσεις μιας σύγχρονης χριστιανικής 

διαπαιδαγώγησης αλλά και στις ευθύνες που 

αναλαμβάνει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός για τη 

διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας του μέλλοντος. 

Στην ανταλλαγή αυτή των γόνιμων προβληματισμών 

συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών 

Αθηνών, κ.κ. Σεβαστιανός, ο Μητροπολίτης Νέας 

Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, 

κ.κ. Γαβριήλ, ο κ.Μάριος Μπέγζος, Προκοσμήτορας 

Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο κ.Ευάγγελος 

Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής 

Εφαρμοσμένης Ηθικής ΦΠΨ, η κ.Ισμήνη 

Κριάρη, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, 

η κ.Μαρία Ζωή Φουντοπούλου, Πρόεδρος 

Τμήματος ΦΠΨ ΕΚΠΑ, ο κ.Γεώργιος Ι. 

Σπανός, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής 

ΕΚΠΑ και ο κ.Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος 

ΕΛΙΑΜΕΠ, Επισκέπτης Καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Παρισιού (SciencesPo) και 

στο Κολλέγιο της Ευρώπης.  

 Τέλος, τα πέντε 

παράλληλα εργαστήρια που 

διοργανώθηκαν, στο πλαίσιο 

του Παιδαγωγικού Συμποσίου, 

παρουσίασαν τέσσερις 

εγνωσμένης αξίας παιδαγωγικές 

που έχουν λειτουργήσει επί σειρά 

ετών στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα καθώς και μια νέα 

εναλλακτική παιδαγωγική 

προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο, 

δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας και σύγκρισης 

καλών πρακτικών όπως: της Λασσαλιανής 

παιδαγωγικής, της παιδαγωγικής Φρενέ, της 

Μοντεσσοριανής αγωγής, της σχολή Χιλλ και της 

Διαφοροποιημένης εκπαίδευσης - Χαρισμάθεια, που 

θα μπορούσαν να συμβάλουν στην περαιτέρω 

βελτίωση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στο 

πλαίσιο της αποστολής ενός σύγχρονου παιδαγωγού 

με ανησυχίες. 

 Αταλάντευτη πρόθεση της μαριανής 

αποστολής στην Ελλάδα αποτελεί η δεκτικότητα σε 

διαφορετικές, παλαιότερες και νέες, παιδαγωγικές 

πρακτικές που θα εμπλουτίσουν τη γνώση και την 

εμπειρία, θα διευρύνουν τους πνευματικούς 

ορίζοντες και θα ενθαρρύνουν τον στοχασμό πάνω 

σε ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό σχέδιο, 

θεμελιωμένο στις αξίες της αγάπης και της 

πνευματικότητας.  



 

12  

 
Εμείς, οι  εκπρόσωποι στη Γενική Σύναξη των Μαριανών Αδελφών, στην 

έκτακτη ανώτατη Αρχή της Αδελφότητας, ενώνουμε τη φωνή μας με τον Πάπα 

Φραγκίσκο και με τις Διεθνείς Οργανώσεις που προωθούν και υπερασπίζονται 

τα Δικαιώματα των Παιδιών στην καταδίκη κάθε μορφής κακοποίησης των 

παιδιών και των νέων, συναισθηματικής, σωματικής ή σεξουαλικής.  

Καταλαβαίνουμε και αναγνωρίζουμε τον πόνο και την οδύνη που προκάλεσαν στα θύματα κάποια μέλη 

των Μαριανών Οργανισμών. Σας παρακαλούμε να μας συγχωρήσετε για τα τραύματα που αυτές οι 

πράξεις προκάλεσαν σε εσάς. Γνωρίζουμε ότι η ζωή σας καταστράφηκε και ότι αυτή την οδύνη 

συμμερίσθηκαν η οικογένειά σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

Αυτές οι πράξεις κακοποίησης είναι εντελώς αντίθετες προς τις Μαριανές μας αξίες και προσβάλλουν το 

ίδιο το αντικείμενο της Αδελφότητάς μας. Κάθε κακοποίηση παιδιού αποτελεί προδοσία των ευγενών 

ιδεωδών του Ιδρυτή μας Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. 

Στο τέλος της θητείας του, ο Γενικός μας Ηγούμενος, ο Αδελφός EmiliTurú, στον χαιρετισμό του προς την 

22η Γενική σύναξη, εκφράσθηκε ως εξής : 

« Ένας οργανισμός όπως ο δικός μας, ο οποίος θα όφειλε να προστατεύει τα παιδιά από κάθε 

μορφής κακοποίηση, αθέτησε, με προφανή τρόπο, τις δεσμεύσεις του απέναντί τους. Θα 

μπορούσαμε ίσως να βρούμε κάποιες εξηγήσεις που θα βοηθούσαν να καταλάβουμε πώς αυτά τα 

περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης κατέστη δυνατόν να συμβούν σε κάποιους από τους 

οργανισμούς μας. Ωστόσο, καμιά από αυτές τις εξηγήσεις δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία, 

διότι αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί ποτέ. 

Η ίδια η ύπαρξη των θυμάτων είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι δεν τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας ως 

οργανισμός. Και εάν αυτό συνέβη στο παρελθόν, δεν μπορούμε να αποτύχουμε πάλι, με οποιοδήποτε 

πρόσχημα » 

Στηρίζουμε το έργο που πραγματοποίησε η Μαριανή Αδελφότητα τα τελευταία χρόνια για την 

προστασία των παιδιών στα σχολεία, στους οργανισμούς και στα αποστολικά Έργα, για την απαίτηση 

εφαρμογής των πολιτικών Προστασίας των Παιδιών σε όλα τα μέρη του Μαριανού κόσμου, για την 

προσφορά επιμόρφωσης και τη συνειδητοποίηση, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε άλλη 

κακοποίηση παιδιών στους οργανισμούς μας. 

Καθώς ολοκληρώνεται η Γενική μας Σύναξη, αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να ενεργούμε, ώστε να 

εξασφαλίσουμε ότι η Μαριανή Αδελφότητα, σε όλα τα επίπεδα, θα είναι συνεπής με τους πιο βασικούς 

κανόνες προστασίας των παιδιών, προκειμένου να είναι όλα μας τα Έργα χώροι ασφαλείς και 

προσαρμοσμένοι στα παιδιά. 

Οι Εκπρόσωποι στην 22η  Γενική Σύναξη, 

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 

 

 

 


