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Nicolas Dessypris

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου εορτασμού της επετείου 

των 200 χρόνων από την ίδρυση του Τάγματος των 

Μαριανών Αδελφών από τον Άγιο Μαρκελλίνο Cham-

pagnat, τελέσθηκε Ευχαριστήρια Αρχιερατική Θεία 

Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου 

Αρεοπαγίτου (επί της οδού Πανεπιστημίου) την 

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Την ημέρα αυτή 

συμπληρώνονταν ακριβώς 110 χρόνια από την άφιξη 

των πρώτων Μαριανών Αδελφών στην Ελλάδα και την 

έναρξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού τους έργου 

στη χώρα μας. 

Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος 

Καθολικών Αθηνών Σεβασμιότατος Σεβαστιανός, με 

συλλειτουργούντες τον Σεβασμιότατο Νικόλαο 

Φώσκολο, τον Σεβασμιότατο Εμμανουήλ Νιν, τον 

Πανοσιολογιότατο Ιωσήφ Βεζαζιάν, τον 

Πανοσιολογιότατο Maximo Catterin, Γραμματέα του 

Αποστολικού Νούντσιου, τον Σεβασμιότατο Ηγούμενο 

της Μονής Βενεδικτίνων του Montserrat και τους ιερείς 

της Αρχιεπισκοπής Καθολικών Αθηνών. Παρέστησαν οι 

Κοινότητες Αγίας Κυριακής και Αχαρνών Αττικής των 

Μαριανών Αδελφών, τα μέλη του διδακτικού, 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των δύο 

Λεοντείων Σχολών Αθηνών και Νέας Σμύρνης και των 

Κέντρων Μελέτης «Καρδιά χωρίς Σύνορα» και «η Αγία 

Κυριακή», εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων και της Ένωσης Αποφοίτων, τα μέλη των 

Αδελφοτήτων (Fraternités) των δύο Εκπαιδευτηρίων, τα 

μέλη του Δ.Σ. της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε., οι Γενικοί Διευθυντές των 

Ελληνογαλλικών Σχολείων της Αττικής, καθώς και γονείς 

μαθητών και μαθητριών καθολικού δόγματος. Έψαλε η 

Χορωδία «Ambitus» της Λεοντείου Σχολής Νέας 

Σμύρνης, υπό τη Διεύθυνση της κας Κατερίνας 

Βασιλικού, ενώ τη μουσική των ύμνων έχει συνθέσει ο 

κ. Ζοζέφ Ακεψιμάς. 

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Frère Xavier Giné  

μετέφερε τους εγκάρδιους αδελφικούς χαιρετισμούς 

του Επάρχου Frère Peré Ferré και του Επαρχιακού 

Συμβουλίου της Επαρχίας L’Hermitage και ευχαρίστησε 

εκ μέρους όλων των παρισταμένων τον Κύριο και την 

Παρθένο Μαρία για το χάρισμα που έδωσαν στον Άγιο 

Μαρκελλίνο, για την πορεία της Μαριανής Αποστολής 

επί δύο αιώνες στις πέντε ηπείρους της γης και για το 

έργο που επιτελούν οι Μαριανοί Αδελφοί και οι Λαϊκοί 

συνεργάτες τους στην Ελλάδα με πνεύμα βαθιά 

οικουμενικό. Τέλος, και με αφορμή τη διεξαγωγή 

αυτές τις ημέρες της 22ης Γενικής Σύναξης των 

Μαριανών Αδελφών στο Rio-Negro της Κολομβίας, 

κάλεσε όλη τη Μαριανή Οικογένεια να 

παρακαλέσει τον Θεό να της δείξει τον δρόμο 

που πρέπει να ακολουθήσει για να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στα όνειρα 

της ταραγμένης εποχής μας.  
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Llorenç Claramunt 

Τη φετινή σχολική χρονιά 2017-2018 συνεχίζουμε τις 

εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 

χρόνων της Μαριανής Αδελφότητας στην Καταλονία. Οι 

τρεις βασικοί άξονες του εορτασμού είναι μια θεσμική 

δράση που οργανώσαμε στο CaixaForum της 

Βαρκελώνης στις 4 Σεπτεμβρίου, μια περιοδική έκθεση 

που θα διατρέξει τις πόλεις της Καταλονίας, όπου οι 

Μαριανοί έχουν σχολεία και / ή κοινωνικό κέντρο, 

καθώς και το μουσικό έργο  « Amb tu, Mar-

cel·lí ! » (Μαζί σου, Μαρκελλίνε !). 

Θεσμική δράση : την εορτάσαμε στις 4 Σεπτεμβρίου στο 

CaixaForum της Βαρκελώνης, με την παρουσία 

περισσότερων από 300 ατόμων. Ήταν μια ημέρα 

αναδρομής στην ιστορία μας και αξιολόγησης του 

παρόντος και του μέλλοντός μας. Ανάμεσα σε άλλες, οι 

Μαριανοί είχαν  την παρουσία της Συμβούλου 

Εκπαίδευσης της Τοπικής Κυβέρνησης (Generalitat) της 

Καταλονίας, της κας Clara Ponsatí, και του 

Σεβασμιότατου Joan-Enric Vives, Επισκόπου του Urgell 

και Γραμματέα της Διάσκεψης των Επισκόπων, που μας 

ενθάρρυνε να ανταποκριθούμε σε μια κοινωνία «η 

οποία μας ζητάει να αναγγείλουμε τον Ιησού Χριστό». 

Μας συνόδευσαν επίσης οι Μαριανοί από ολόκληρη 

την Επαρχία L’Hermitage, εκπρόσωποι άλλων 

θρησκευτικών ταγμάτων, φορέων, θεσμών και 

συνδικάτων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε η 

απονομή των Βραβείων Καινοτομίας και Καλών 

Πρακτικών Jean-Baptiste Montagne, καθώς και των 

Βραβείων Frères Maine et Felip  για προγράμματα 

Ποιμαντικής των Νέων και ψυχαγωγίας.  

Περιοδική έκθεση : πρόκειται για μια από τις κύριες 

δράσεις του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων. 

Σήμερα, η έκθεση, η οποία επιδιώκει να προβάλει τις 

προσπάθειες που οι Μαριανοί έχουμε καταβάλει στη 

διάρκεια της ιστορίας και που συνεχίζουμε να 

καταβάλλουμε στις μέρες μας, έχει ήδη περάσει από 

τρεις πόλεις της Καταλονίας : Mataró, Igualada και Rubí. 

Τον επόμενο μήνα, θα έλθει στη Santa Coloma de Gra-

menet και, στη συνέχεια, στην Badalona, Gérone, Léri-

da, Malgrat de Mar και Βαρκελώνη. Είναι μια 

διαδραστική έκθεση που απευθύνεται στο συναίσθημα 

και είναι ανοικτή σε όλους.  
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Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της επετείου των 200 

ετών της Μαριανής Αδελφότητας στην Ουγγαρία 

συνεχίσθηκαν, προκειμένου να δώσουν ένα ιδιαίτερο 

στίγμα στη φετινή χρονιά, την τόσο σημαντική για τους 

Μαριανούς. Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο, ζήσαμε δύο γεγονότα :  

Στις 16 Σεπτεμβρίου, οργανώσαμε ένα μαριανό 

παιδικό φεστιβάλ στο Karcag, με πρόσκληση στους 

χρήστες των κέντρων μας. Ήταν μια ημέρα αφιερωμένη 

στα πιο μικρά παιδιά, που υπήρξαν οι πρωταγωνιστές 

του όλου προγράμματος. Περίπου 300 παιδιά από τα 

μαριανά κέντρα του Karcag και του Esztergom 

απόλαυσαν την ημέρα με μια παιδική συναυλία, με 

τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο, με ένα θεατρικό έργο 

πάνω στη ζωή του Μαρκελλίνου που είχαν ετοιμάσει οι 

μαθητές του TIP, με ένα μικρό πρωτάθλημα 

ποδοσφαίρου και ένα κονσέρτο της Fatima, μιας 

τραγουδίστριας πολύ γνωστής και αγαπητής στα 

παιδιά της Ουγγαρίας. Οι εκπαιδευτές των κέντρων 

βοήθησαν στην οργάνωση της ημέρας, η οποία ήταν 

γεμάτη χαρά και υπερηφάνεια για τη μαριανή μας 

ταυτότητα. 

Στις 21 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη, στη 

Θεολογική Σχολή, η «Μαριανή Διάσκεψη» με 

διάφορες εισηγήσεις σε μαριανά θέματα. Ο Αδελφός 

André Lanfrey μίλησε για τον Μαρκελλίνο Champagnat 

και την εκπαίδευση. Στη συνέχεια, η Mészárosné Nagy 

Angéla εξήγησε τα μαριανά προγράμματα στην 

Ουγγαρία για την προστασία των παιδιών. Μετά από 

ένα σύντομο διάλειμμα, η Αδελφή Ágnes μάς μίλησε 

για την Ποιμαντική των αθιγγάνων και για την εργασία 

σε δίκτυο ανάμεσα σε διάφορες θρησκευτικές 

αδελφότητες, μεταξύ αυτών και με τους Μαριανούς. 

Μετά το γεύμα, ο Αδελφός Toni Torrelles ανέλαβε την 

εμψύχωση και μας εισήγαγε στον κόσμο της Μαριανής 

Ποιμαντικής των Νέων. Στο τέλος, ο Αδελφός Pere Ca-

talá αναφέρθηκε στην παιδαγωγική ιστορία των 

Μαριανών στον κόσμο και στην Ουγγαρία. Περίπου 70 

άτομα ήταν παρόντα στη διάρκεια της ημερίδας. 

Παρέστησαν, επίσης, μερικοί απόφοιτοι του Σχολείου 

Champagnat της Βουδαπέστης. 

Με όλα αυτά θεωρούμε ότι ολοκληρώθηκαν οι 

δράσεις για την επέτειο των 200 ετών στην 

Ουγγαρία. Απομένει μόνο η τελετή 

λήξης, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 15 

Δεκεμβρίου στο Kar-

cag.  

 

Fr. Pau Tristany 
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ΓΑΛΛΙΑ 

Τρία σχολεία του μαριανού δικτύου της Γαλλίας 
επελέγησαν από την κριτική επιτροπή του Βραβείου Mon-
tagne : το BTS της Μασσαλίας, μετά το απολυτήριο, ο 
οποίο έλαβε Έπαινο και ένα μικρό  IPad για το πρόγραμμα 
«Δημιουργούμε μαζί». Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει τη 

συνεργασία ανάμεσα στους 
σπουδαστές και σε νέους 
αναπήρους για τη δημιουργία 
ενός κοινού καλλιτεχνικού 
έργου. Το Σχολείο  «Ιωάννης 
23ος» στη Μυλούζη τιμήθηκε 
για την «Διαθρησκειακή 
Πορεία», η οποία βοήθησε τα 
μικρά παιδιά να ανακαλύψουν 
τις μεγάλες μονοθεϊστικές 
θρησκείες χάρη σε έναν κήπο 

φυσικού τοπίου. Τέλος, οι Μαριανοί της Τουλούζης 
κέρδισαν το 3ο  Βραβείο χάρη στο φιλόδοξο πρόγραμμα 
«Μαριανοί Αστροναύτες στο Διάστημα», που τους έδωσε 
τη δυνατότητα – ανάμεσα σε άλλα – να βρίσκονται σε 
άμεση επαφή με τον διεθνή διαστημικό σταθμό.  

Όλοι οι τιμώμενοι ευχαριστούν θερμά την κριτική 
επιτροπή και ένιωσαν μεγάλη ευτυχία και ενθάρρυνση 
από την απονομή των διακρίσεων.  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Στις 20 Οκτωβρίου 
2017, έγινε στην πόλη 
Karçag της Ουγγαρίας 
η απονομή Επαίνου 
στο πρόγραμμα 
„Szeressétek egy-
mást” («Αγαπάτε 
αλλήλους»), στο 
πλαίσιο του Βραβείου 
Montagne.  

              Η εργασία αυτή, την οποία παρουσίασαν οι 
Dánielné Kacsó Andrea, Jobbágy Dóra και Suszter 
Zoltánné, βασιζόταν στη δημιουργία ενός 
θεατρικού έργου πάνω στη ζωή του Μαρκελλίνου 
Champagnat, το οποίο έπαιξαν τα παιδιά του 
ανοικτού Κέντρου TIP. 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά τις εναρκτήριες συνεδριάσεις του μηνός 
Σεπτεμβρίου των 
Συλλόγων Δασκάλων 
και Καθηγητών των δύο 
Λεοντείων Σχολών, 
απονεμήθηκαν στους 
διακριθέντες 
εκπαιδευτικούς τα 
Βραβεία Jean-Baptiste 
Montagne του έτους 
2017:  

για τη Λεόντειο Σχολή 
Νέας Σμύρνης: στον κ. 
Παντελή Ζούρα για την 
εργασία «Emergency 
Lessons – Μαθήματα 
Επείγουσας Ανάγκης», 
στον κ. Λάκη Βαρθαλίτη 

και στην κα Μαρία-Χριστίνα Ρούσσου για την εργασία 
«Digital Game – Ψηφιακό Παιχνίδι». 

για τη Λεόντειο Σχολή Αθηνών: στον κ. Παναγιώτη 

Μαμαλή για την εργασία «Leonin Alumni Maristes Uni-

versalis Mentoring – Μαριανοί Μαθητές Λεοντείου Uni-

versalis Mentoring».  Ʃτην κα Αναστασία Φωτίου και  

στην  Ειρήνη Κωνσταντάτου για την εργασία 

«Λογοπεδικός στο Νηπιαγωγείο της Λεοντείου». 

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 

Στην Καταλονία, η απονομή για δεύτερη χρονιά των 
Βραβείων Frères Maine και Felip σε προγράμματα 
ποιμαντικής με παιδιά και νέους, καθώς και μαριανής 
εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας, και για πέμπτη χρονιά των 
Βραβείων Καινοτομίας και Καλών Πρακτικών Jean-
Baptiste Montagne, έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου στην 
αίθουσα τελετών του CaixaForum της Βαρκελώνης, κατά 
τη διάρκεια της θεσμικής δράσης του εορτασμού 
επετείου των 200 ετών από την ίδρυση της Μαριανής 
Αδελφότητας. 

Σε ό, τι αφορά στο Βραβείο 
Καινοτομίας και Καλών Πρακτικών 
Jean-Baptiste Montagne, 
απονεμήθηκε ένας Πρώτος Έπαινος 
στο πρόγραμμα «Mullem-nos» («Ας 
βραχούμε») της Εκπαιδευτικής 
Ομάδας της Ένωσης Gabella · 
πρόκειται για μια πρόταση πορείας 
για τις ομάδες παιδιών του Ανοικτού 
Κέντρου. Το Πρώτο Βραβείο δόθηκε 
στο «Adob», ένα πρόγραμμα των 
Μαριανών Κοινωνικών Έργων στην 
πόλη Lérida, το οποίο βασίζεται στο 
μαριανό όραμα για την προώθηση και 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών μέσα από τη συνοδεία 
των παιδιών και των νέων κατά την 
προσωπική τους ανάπτυξη.   

Όσο για τα Βραβεία Frères Maine et Felip, ο Πρώτος 
Έπαινος δόθηκε στο πρόγραμμα «Pangea» των Μαριανών 
Sants-Les Corts και SED. Πρόκειται για μια πρόταση 
Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη (Παγκόσμια Δικαιοσύνη), 
η οποία επιδιώκει οι νέοι της Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης να γνωρίζουν και να αναλύουν με κριτικό 
πνεύμα την τοπική και την παγκόσμια πραγματικότητα. Ο 
Δεύτερος Έπαινος δόθηκε στο πρόγραμμα «La mobilitat 
reduïda a la ciutat de Mataró» («Η περιορισμένη 
κινητικότητα στην πόλη του Mataró») της Ένωσης Mà 
Oberta-Cor Obert (Ajmacor) της Valldemia, το οποίο 
στοχεύει στη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.  

Το Δεύτερο Βραβείο Frères Maine et Felip το έλαβε η αρχή 
του «Esplai MOAR» του  σχολείου Μαριανοί Anna Ravell. 
Τέλος, το Πρώτο Βραβείο απονεμήθηκε στο «Meraki Day», 
ένα πρόγραμμα των Pioners-Caravel·les του Agrupament 
Escolta Albada των Μαριανών στο Rubí, το οποίο 
επιδιώκει να δώσει φωνή στο δράμα των προσφύγων και 
να ευνοήσει τη συλλογή πόρων για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους.     

Pep Buetas

Η συμμετοχή στη Γενική Σύναξη που 

έγινε στην Κολομβία υπήρξε για μένα η 

πιο ιδιαίτερη και μοναδική εμπειρία 

που έχω ζήσει ως Μαριανός. 

Ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία 

που μου δόθηκε και για την 

εμπειρία που έζησα σε μια διεθνή 

κοινότητα, η οποία ξεχωρίζει, με πάθος και πίστη 

στην αποστολή της, τα βήματα που πρέπει 

να κάνει προς το μέλλον. Μαζί, σε 

αναζήτηση, για να κτίσουμε γέφυρες και να 

νιώσουμε σαν ένα σώμα. Ανοικτοί σε τόσα 

άτομα που βιώνουμε το χάρισμα του 

Μαρκελλίνου Champagnat.   

 

Fr. Jaume Parés 

Η Γενική Σύναξη 

είναι μια στιγμή 

χάριτος για όλους 

τους Μαριανούς του 

Champagnat. Για μένα, 

μια πολύ δυνατή πτυχή 

υπήρξε το ότι όλοι όσοι 

ζούμε τη χριστιανική μας ζωή μέσα από τη 

μαριανή οπτική, έχουμε την αίσθηση ότι 

Fr. Michel Morel 

Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε μια Γενική Σύναξη. Ανάμεσα σε αυτά που με 

σημάδεψαν περισσότερο, έχω επιλέξει να αναφέρω την εμπειρία σε «μικρή 

αδελφότητα». Πράγματι, ήδη από την αρχή, χωριστήκαμε σε «μικρές αδελφότητες» 

των 6 ή 7 ατόμων, Αδελφών και Λαϊκών. Βρεθήκαμε μεταξύ μας πολλές φορές. 

Επρόκειτο για έναν πολύ ενδιαφέροντα τόπο, σε ανθρώπινες διαστάσεις, για να 

μοιραστούμε τα συναισθήματά μας, τον τρόπο με τον οποίο βιώναμε την πορεία της 

Σύναξης και τις ποικίλες προτεινόμενες δραστηριότητες. Εκτίμησα ιδιαίτερα το κλίμα 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, απλότητας και βαθιάς αδελφοσύνης που κυριάρχησε μεταξύ μας σε αυτές τις 

στιγμές του μοιράσματος.  

ανήκουμε σε μια χαρισματική οικογένεια που μας 

επιτρέπει να μοιραζόμαστε τη ζωή και την 

αποστολή. Καθένας από εμάς, από την ίδια την 

ταυτότητα της κλήσης μας, γνωρίζει ότι το μέλλον του 

χαρίσματος είναι στα χέρια μας. Η εργασία που 

μοιραστήκαμε στη Σύναξη ανάμεσα σε Λαϊκούς και 

Αδελφούς το αποδεικνύει !   
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Fr. Manel Martín 

Με την Ομάδα Ποιμαντικής της Επαρχίας L’Hermitage, 

επεξεργαζόμαστε τα σχέδια δράσης που ανταποκρίνονται 

στον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2015-2021. Κάτω από τον 

συντονισμό της ομάδας, συγκροτήσαμε επίσης ομάδες με 

εκπροσώπους από τις διάφορες χώρες, προκειμένου να 

υλοποιήσουμε τα σχέδια δράσης που έχουμε στην 

Επαρχία L’Hermitage. 

Σήμερα, έχουμε τρία σχέδια δράσης που πρέπει ιδιαίτερα 

να τονιστούν :  

Εσωτερίκευση (H07.2.2-A) 

Δημιουργήσαμε μια ομάδα που θα συντάξει το κοινό 

πλαίσιο εσωτερικότητας, με βάση το οποίο προβλέπεται 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των διαφόρων χωρών. 

Την επιμόρφωση αυτή πρέπει να συντονίζει και να 

διαχειρίζεται μια ομάδα που θα ορισθεί σε κάθε χώρα.  

Αλληλεγγύη (H10.1.1) 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο που έχει το θέμα της 

αλληλεγγύης στα Μαριανά μας Έργα θεωρούμε επίκαιρη 

τη δημιουργία του Δικτύου Αλληλεγγύης Hermitage. Το 

Δίκτυο αυτό θα έχει ως στόχο να συντονίζει τις 

πρωτοβουλίες αλληλεγγύης στην Επαρχία μας και να 

απαντά στις προτάσεις και στις πρωτοβουλίες που θα 

μπορούσε να εισηγηθεί οποιαδήποτε χώρα της Επαρχίας. 

Επίσης, θα επιτρέψει τον συντονισμό με τις πρωτοβουλίες 

αλληλεγγύης της Αδελφότητας σε διεθνές επίπεδο.  

Στήριξη  (H07.2.2-B) 

Προτείνεται η εμβάθυνση της επιμόρφωσης με στόχο τη 

δημιουργία ενός προγράμματος, που θα βοηθήσει στο να 

επιμορφωθούν άτομα σε αυτό το θέμα. Αυτό το σχέδιο 

δράσης βασίζεται στην πραγματικότητα της χώρας, της 

επαρχίας και της Μαριανής Ευρώπης.  

Με αυτά τα σχέδια δράσης θα αναπτύξουμε ένα μέρος 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού, που θεωρούμε σημαντικό 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα της 

Επαρχίας μας. 

Από 7 έως 13 Ιουλίου 2017, έλαβε χώρα στο Γενικό Ηγουμενείο (Maison Générale) στη Ρώμη, ο κύκλος μαθημάτων 

πνευματικής συνοδείας. Αυτά τα μαθήματα προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ποιμαντική των Νέων και των 

Κλήσεων και προέκυψαν από την ανάγκη επιμόρφωσης ατόμων, που προορίζονται για να συνοδεύουν πνευματικά 

Μαριανούς Λαϊκούς, οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη Μαριανή τους Κλήση και βρίσκονται σε διαδικασία διάκρισης 

και λήψης αποφάσεων. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, μπορέσαμε να προσεγγίσουμε και να εμβαθύνουμε σε θέματα όπως είναι η διάκριση, 

οι χριστιανική κλήση, η παρουσία του Θεού στη διαδικασία της κλήσης, η συναισθηματικότητα και η σεξουαλικότητα, οι 

ζωτικές περίοδοι των ατόμων σε ό, τι αφορά στη λήψη αποφάσεων, η εσωτερικότητα και η Μαριανή κλήση. Θα εμβαθύνουμε 

σε αυτά τα θέματα κατά τη διάρκεια του κύκλου των μαθημάτων, τα οποία θα συνεχιστούν διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του 

φετινού σχολικού έτους και θα ολοκληρωθούν με μια άλλη συνάντηση στη Ρώμη, από 15 έως 22 Ιουλίου 2018.  

 Ένα σύνολο 31 ατόμων από τις πέντε Επαρχίες της Ευρώπης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η Ομάδα Εμψύχωσης και η 

Ομάδα των Μεταφραστών, συμμετείχαν στα μαθήματα και μοιράσθηκαν τις εμπειρίες ζωής και την κλήση τους μέσα σε ένα 

χαλαρό περιβάλλον προσευχής και Μαριανού οικογενειακού πνεύματος.  

Fr. Xavier Gual
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Όπως κάθε χρόνο, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το Συμβούλιο για την Αποστολή επανεξέτασε τον 

στρατηγικό σχεδιασμό, προκειμένου να επισημάνει τα σχέδια δράσης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 

και εκείνα που απομένει να εφαρμοσθούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι κατευθυντήριες γραμμές 

δράσης του Συμβουλίου και των ομάδων της Επαρχίας για το έτος 2017 – 2018. Παρακάτω αναφέρονται 

τα θέματα που θα απασχολήσουν ιδιαίτερα το Συμβούλιο σε όλη τη διάρκεια της  λειτουργίας του:  

 

Δημιουργία, ανάπτυξη και παρακολούθηση μαριανών ομάδων στην Επαρχία 

Επανέναρξη του κοινού προβληματισμού ανάμεσα στη Γραμματεία για τη Μαριανή Ζωή και 

στο Συμβούλιο για την Αποστολή πάνω στο θέμα των Ομάδων Μαριανής Ζωής.  

 

Η μαριανή ταυτότητα των εκπαιδευτικών και κοινωνικών μας Έργων 

Το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της χρονιάς στις διάφορες χώρες  με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν στο δίκτυο και της 

μαριανής ταυτότητας των Έργων μας. 

  

Προώθηση της μαριανής ποιμαντικής των νέων 

Προσπάθεια της Ομάδας Ποιμαντικής της Επαρχίας να χαράξει τα πεδία προώθησης και ανάπτυξης 

της μαριανής ποιμαντικής των νέων σε επαρχιακό επίπεδο. 

 Promoure  

Ένταξη της προώθησης και της προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών ως βασικού άξονα των 
εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων 

Παρακολούθηση των σχετικών πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σε κάθε χώρα.  
 
 
Ανάπτυξη του σχεδίου της Επαρχίας για την Επικοινωνία στον τομέα της Αποστολής 

Ανάπτυξη του σχεδίου επικοινωνίας της κάθε χώρας ανάλογα με τους ρυθμούς της. 

   

Ανάπτυξη μιας πολιτικής μάρκετινγκ σε επίπεδο Επαρχίας 

Σχεδιασμός ενός επαρχιακού  σχεδίου μάρκετινγκ με βάση τις προτάσεις και τις ιδέες της κάθε χώρας.  

 

Παρουσία στους θεσμούς και στους επίσημους οργανισμούς λήψης αποφάσεων για την παιδική 

και την εφηβική ηλικία 

Ορισμός του υπεύθυνου προσώπου που θα αποτελέσει τον σύνδεσμο ανάμεσα στην Επαρχία και την 

Ομάδα του FMSI. 

Christophe Schietse 
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Τον μήνα Σεπτέμβριο είναι ο καιρός να κάνουμε μια ανασκόπηση των 

εμπειριών που ζήσαμε. Ήταν πράγματι ένα έντονο καλοκαίρι στις 

δραστηριότητες που έκαναν τα διάφορα μαριανά κινήματα ελεύθερου χρόνου 

σε ολόκληρη την Επαρχία. 

Έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες του καλοκαιριού 1704 συνολικά άτομα, 

ανάμεσα στα κινήματα του Κέντρου «Centre Marista d’eScoltes» (CMS) 

και FAJMACOR. Διαχειριστήκαμε, επίσης, τις κατασκηνώσεις Nen Déu, 

μια κατασκήνωση εργασίας στο les Avellanes, τα μαθήματα για 

ομαδάρχες και διευθυντές του Escola Mirall, τη συμμετοχή στη 

Marcha με ομαδάρχες από άλλες μαριανές Επαρχίες και τους 

καταυλισμούς Missió de SED στην Αμερική και στην Αφρική. 

Επιπλέον, οι Ròvers του CMS συνεργάσθηκαν στην Ουγγαρία σε 

χώρους ψυχαγωγίας των Μαριανών Έργων, ενώ στην Ελλάδα, 

μαζί με τη μαριανή κοινότητα, σε καταυλισμούς προσφύγων.  

Ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες που ζήσαμε με μεγάλη 

χαρά. 

Το καλοκαίρι του 2017 αποτέλεσε μια νέα θετική εμπειρία για την ομάδα 

των Μαριανών Νέων σε Δράση εδώ, στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

αναλάβαμε την ευθύνη των διαφόρων νεανικών και αποστολικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο νησί της Τήνου. 

Εκεί, στη θέση Κολυμπήθρα, οι Μαριανοί Αδελφοί έχουν έναν χώρο 

κατασκήνωσης όπου οργανώνουν, για πάνω από πενήντα χρόνια 

συνεχώς, κατασκηνωτικές περιόδους για παιδιά της Ε’ και της ΣΤ’ 

Τάξης  Δημοτικού και της Α’ και της Β’ Τάξης Γυμνασίου. Περίπου 50 

παιδιά έζησαν την περιπέτεια των «Αργοναυτών» ως κέντρο του 

ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα της φετινής χρονιάς. 

Κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, μια ομάδα 28 

αποφοίτων των σχολείων μας στην Αθήνα και στα νησιά της 

Τήνου και της Σύρου έζησαν μια εμπειρία ομαδικής ζωής : 

έλαβαν μέρος σε συναντήσεις προβληματισμού και 

προσευχής και έκαναν μια εκδρομή, για να ανακαλύψουν 

τους χώρους μας στο νησί της Τήνου. 

Τις δύο τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, ένας μικρός 

αριθμός ατόμων από την Ομάδα «Μαριανοί Νέοι σε 

Δράση» μείναμε μαζί στις εγκαταστάσεις στην 

Κολυμπήθρα, κάναμε αξιολόγηση της χρονιάς και 

απολαύσαμε τον ήλιο και την παραλία που 

απλωνόταν μπροστά μας.   
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Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, οι διευθυντικές επιτροπές 

των δύο νεανικών κινημάτων συγκεντρωθήκαμε μαζί 

με την Ομάδα Ποιμαντικής του Ιδρύματος Champa-

gnat (Fundació Champagnat), για να αξιολογήσουμε 

τις δραστηριότητες του καλοκαιριού και να 

ξεκινήσουμε την προετοιμασία των διαφόρων 

δράσεων που πρέπει να προγραμματίσουμε για τη 

χρονιά που μόλις αρχίζει.  

Επωφεληθήκαμε από την ευκαιρία που μας δόθηκε 

για να παρουσιάσουμε το θέμα της φετινής χρονιάς 

«ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥ!» ως κίνητρο για τα παιδιά και 

τους νέους στις δραστηριότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε στο περιθώριο των μαθημάτων. Ζήσαμε, 

επίσης, στιγμές προβληματισμού χάρη σε δυναμικές διαδικασίες σχετικά με την αποστολή του 

επανευαγγελισμού στα μαριανά κινήματα. Στο τέλος, κάθε διευθυντική επιτροπή κατάρτισε τον 

προγραμματισμό της χρονιάς και καθόρισε τους στόχους. 

Fr. Manel Martín

Fr. Xavier Giné

Το έτος 1991 δημιουργήθηκε το Ίδρυμα Escó  (Fundació Escó) χάρη στη συμφωνία των διαφόρων ατόμων 

που είχαν ευαισθητοποιηθεί στις κοινωνικές ανάγκες της συνοικίας  Raval της Βαρκελώνης. Με έδρα στο 

κέντρο αυτής της συνοικίας, στην οδό Sant Ramon, έχει σαν στόχο να βρίσκεται στην υπηρεσία των 

παιδιών, των νέων και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα της συνοικίας Raval, και σε κατάσταση κοινωνικού 

κινδύνου. Πρόκειται για ένα ίδρυμα χριστιανικού χαρακτήρα, ανοικτό στην πληθώρα των πολιτιστικών και 

θρησκευτικών ομάδων που ζουν σε αυτή τη συνοικία.  

 Ήδη από την αρχή, κύρια δραστηριότητα του Ιδρύματος Escó υπήρξε το  

Casal- θερινό εστιατόριο. Αναπτύσσει, επίσης, προγράμματα κοινωνικής 

μέριμνας για οικογένειες της συνοικίας που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, 

καθώς και προγράμματα ευαισθητοποίησης στον εθελοντισμό. 

Τον περασμένο Απρίλιο, προκειμένου να ανανεώσει την ανταπόκριση του 

Ιδρύματος Escó στις ανάγκες του περιβάλλοντός του και, συγχρόνως, να την 

εντάξει σε μια πιο μακροπρόθεσμη δομή, η οποία θα βοηθήσει στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει στην πορεία του, τα 

μέλη της Διοίκησης του Ιδρύματος απευθύνθηκαν στους Μαριανούς της 

Καταλονίας. Μετά από μια περίοδο αλληλογνωριμίας και συζητήσεων, οι Μαριανοί Αδελφοί το ενέταξαν 

στο δίκτυο των Κοινωνικών Έργων διατηρώντας το νομικό του καθεστώς ως ιδρύματος και τη συμφωνία 

του με τη συνοικία του Raval.  

Αυτόν τον καιρό, ανανεώνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προκειμένου να το επανενεργοποιήσουμε το 

έτος 2018. Οι πόρτες του Ιδρύματος Escó παραμένουν ανοικτές για τις οικογένειες και τα παιδιά που 

έρχονται και δέχονται τις υπηρεσίες του. 
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Τον περασμένο Αύγουστο, το Malgrat de Mar 

υποδέχθηκε τρεις Αδελφούς, οι οποίοι θα 

αποτελέσουν τη νέα μαριανή παρουσία σε αυτή 

την πόλη της περιοχής του Maresme : τους 

Αδελφούς Xavier Barceló, Ηγούμενο, Josep Lluis 

Melgosa και Ramon Serra. Χώροι της κοινότητας 

είναι εκείνοι που τους άφησαν οι Μαριανοί 

Πατέρες  (Pères Maristes) και βρίσκονται στον 

τελευταίο όροφο του παλαιού κτηρίου του 

ιεροδιδασκαλείου, που αποτελεί μέρος του 

σχολείου Sant Pere Chanel, στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης. 

Η κοινότητα παρακολουθεί και συμμετέχει στις 

εκπαιδευτικές και ενοριακές δραστηριότητες. Ο 

Σεβασμιότατος Salvador μάς καλωσόρισε κατά τη 

Θεία Λειτουργία, την Κυριακή 27 Αυγούστου, 

στον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου. Την 1η 

Σεπτεμβρίου, παρουσιαστήκαμε στη μονή.  

Στις 22 Οκτωβρίου, περιμένουμε την επιστροφή 

του Αδελφού Xavier Barceló, για να βαδίσουμε 

μαζί την κοινοτική πορεία σε αυτή τη νέα μαριανή 

παρουσία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να 

συνοδεύσουμε και να στηρίξουμε το σχολείο και 

την εκπαιδευτική κοινότητα του Malgrat σε αυτή 

τη νέα περίοδο που ξεκίνησε κατά τη Γενική 

Σύναξη στο Rio Negro της Κολομβίας.  

Fr. Ramón Serra Fr. Jaume Bofarull 

Το Επαρχιακό Συμβούλιο, διακρίνοντας το μέλλον των 

Αδελφών στην Ουγγαρία, αποφάσισε να προωθήσει μια 

νέα κοινότητα στη Βουδαπέστη, βασισμένη στην 

Ποιμαντική των νέων και αποτελούμενη από τους 

Αδελφούς Pere Catalá ως Ηγούμενο, Rémi Vericel  και 

Jaume Bofarull.  

Βρήκαμε δύο πιθανά κέντρα στη Βουδαπέστη, για να 

συνεργασθούμε μαζί τους. Η ιδέα είναι να ασκήσουμε 

την ποιμαντική στους τελειοφοίτους και με τους νέους 

φοιτητές. Όπως συνοδεύουμε και στηρίζουμε το 

κοινωνικό κέντρο « A Mi Házunk », κατά τον ίδιο τρόπο 

ήρθαμε σε επαφή με ένα άλλο καθολικό εκπαιδευτήριο 

στο Esztergom. 

Και τι ακριβώς κάνουμε; Ημέρες συγκατοίκησης με 

μαθητές από διάφορες τάξεις, πνευματικές ασκήσεις με 

καθηγητές, πρωινές προσευχές, ειδικές προσευχές 

ανάλογα με τον λειτουργικό χρόνο, συνοδεία, 

συνεδριάσεις για την υποστήριξη των θεολόγων 

καθηγητών (και ενίοτε, των καθηγητών των ισπανικών).  

Και πώς το κάνουμε; Μια ημέρα την εβδομάδα, 

επισκεπτόμαστε το κάθε κέντρο. Τις άλλες ημέρες, 

ετοιμάζουμε το υλικό και αφιερώνουμε τα Σάββατα στις 

ημέρες συγκατοίκησης. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι νέοι μάς γνωρίζουν και ότι 

ξέρουμε πώς να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Τα κέντρα 

όπου πηγαίνουμε πρέπει να μας δείχνουν εμπιστοσύνη 

και, σιγά –σιγά, να αποδέχονται τον δικό μας τρόπο 

εκπαίδευσης και άσκησης της ποιμαντικής και να μας 

στηρίζουν στις προτάσεις μας. Σήμερα, σε αυτούς τους 

δύο μήνες ζωής, είμαστε ικανοποιημένοι από τον τόπο 

όπου βρισκόμαστε τώρα και από αυτό που κάνουμε. 

Στους κόλπους της κοινότητας, ζούμε όλη αυτή τη 

διαδικασία ως μια ευκαιρία που πρέπει να 

αξιοποιήσουμε, για να δημιουργήσουμε μαριανή ζωή 

στην Ουγγαρία.  
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