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«Πορεύθηκε μαζί τους» 
Κείμενο – πλαίσιο της Ποιμαντικής των Κλήσεων στην Επαρχία L’Hermitage 

 
Η 4η Επαρχιακή Σύναξη, που έλαβε χώρα στο Avellanes από 
31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2013, πρότεινε τέσσερεις 
κατευθύνσεις για την εμψύχωση της Επαρχίας κατά τα 
επόμενα τρία χρόνια: Αδελφοί και κοινοτική ζωή, κοινωνία 
Αδελφών – Λαϊκών, αποστολή και ποιμαντική των κλήσεων, 
Σε ό, τι αφορά στην ποιμαντική των κλήσεων, η Σύναξη 
προτείνει: «Να προωθήσουμε την ποιμαντική των κλήσεων 
σε όλους τους τομείς στη διάρκεια των τριών ετών». Για να 
πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος, είναι απαραίτητα: η 
εμπλοκή όλων των Αδελφών, η συμμετοχή των Λαϊκών, η 
εξέταση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας και η αναφορά 
στα ακόλουθα ενδεικνυόμενα κείμενα, προκειμένου να 
καθορισθούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις της 
ποιμαντικής των κλήσεων: Σπορείς του Ευαγγελίου ανάμεσα 
στους Νέους, Συγκεντρωμένοι γύρω από το ίδιο τραπέζι, Ας 

κάνουμε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τον Ιησού Χριστό,  Ο Ιησούς πορεύθηκε μαζί τους. 
 
Η Γραμματεία για την Αποστολή έλαβε ως έναν από τους πρωταρχικούς άξονες της εμψύχωσης την 
κατεύθυνση της ποιμαντικής των κλήσεων. Έργο της Γραμματείας κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 
μηνών της τριετίας υπήρξε η μελέτη και η εφαρμογή σε κάθε χώρα του κειμένου – πλαισίου της 
Ποιμαντικής των Κλήσεων της Επαρχίας «Ο Ιησούς πορεύθηκε μαζί τους». Στόχος αυτού του κειμένου, το 
οποίο έτυχε επεξεργασίας και εγκρίθηκε στη διάρκεια της περασμένης τριετίας, είναι να δημιουργήσει ένα 
πλαίσιο για την εμψύχωση της ποιμαντικής των κλήσεων στους διάφορους τόπους της αποστολής σε όλη 
την Επαρχία. Έχουμε απόλυτη συνείδηση της διαφορετικής πραγματικότητας (ιστορικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής) σε καθεμιά από τις χώρες που συναποτελούν την Επαρχία l’Hermitage, αλλά, συγχρόνως, 
έχουμε την πεποίθηση ότι μοιραζόμαστε κοινά οράματα και στόχους, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες 
των σύγχρονων παιδιών και των νέων, να τους βοηθήσουμε να μεγαλώσουν και να ξυπνήσουμε μέσα τους 
τη φωνή της κλήσης. Αυτή η διάσταση αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της ποιμαντικής μας δράσης ανάμεσα 
στα παιδιά και στους νέους, σε όλους τους τομείς, καθώς εκφράζει ένα ουσιώδες στοιχείο: τον 
προσανατολισμό της ζωής τους με βάση ένα σχέδιο που βασίζεται στο Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο λόγος που 
το κείμενο αυτό απευθύνεται σε όλους τους παράγοντες της ποιμαντικής με την ευρεία έννοια του όρου: 
στους υπεύθυνους των σχολείων, στα μέλη του συντονισμού των εκπαιδευτηρίων στις διάφορες χώρες, 
στις κοινότητες των Αδελφών, στους επιμορφωτές, στους Μαριανούς Λαϊκούς, στους κατηχητές, στους 
εμψυχωτές κλπ... 
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Ποιμαντική 
στο 

σχολείο

Αλληλεγγύη 
και 

στράτευση

Κλήση

Τελετές και 
Μυστήρια

Εσωτερικότητα 
και 

Πνευματικότητα

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσα από την εμβάθυνση και την εφαρμογή του κειμένου και σε έναν πρώτο χρόνο, 
θα καθορισθούν οι διάφορες ομάδες, στις οποίες θα πρέπει αυτό το κείμενο να γνωστοποιηθεί σε 
καθεμιά από τις χώρες, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της ποιμαντικής των κλήσεων στους 
διάφορους τομείς της Μαριανής Αποστολής καθώς και στις διάφορες Γραμματείες της Επαρχίας.. Αυτές οι 
ομάδες βρίσκονται ουσιαστικά: 

 στα σχολεία, που βοηθούν στην ένταξη της ανακάλυψης της κλήσης μέσα στη διαδικασία 
εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων. 

 στην Ποιμαντική της Μαριανής Νεολαίας ως ουσιώδες στοιχείο και προνομιακό τομέα της 
ανακάλυψης της κλήσης. 

 στις κοινότητες των Αδελφών, όπου τονίζεται η σημασία της παρουσίας ανάμεσα στους νέους ως 
το πρώτο βήμα της ποιμαντικής των κλήσεων. 

 στους Μαριανούς Λαϊκούς ως εργαλείο για την ανακάλυψη της κλήσης. 
 
Το όργανο συντονισμού της Μαριανής Αποστολής σε κάθε χώρα, 
λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη πραγματικότητα της χώρας, θα 
αναζητήσει τρόπους να κάνει γνωστό το κείμενο, προκειμένου να 
ενισχύσει μια «πολιτική και κουλτούρα των κλήσεων» ως του 
κατάλληλου πλαισίου για να μπορέσει το κάθε άτομο να 
ανακαλύψει τη δική του προσωπική κλήση. 
 
Ελπίζουμε ότι αυτό το κείμενο θα γεννήσει στην ψυχή των παιδιών 
και των νέων ερωτήματα, για να κρατήσουν ζωντανό στις μέρες 
μας το όραμα του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat. Είμαστε 
απόλυτα βέβαιοι ότι το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται πίσω από κάθε 
κλήση. Είναι δικό μας έργο να στηρίξουμε και να συνοδεύσουμε, 
με μια απλή μαρτυρία, κατά το πρότυπο της Μαρίας από τη 
Ναζαρέτ. Η μαρτυρία ζωής με χαρά και απλότητα, με αδελφική σχέση και στράτευση, είναι ένα ουσιαστικό 
μέσο που θα εγείρει βαθύτερα ερωτήματα στα παιδιά και στους νέους που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους 
με πληρότητα. Πέρα από αυτή τη μαρτυρία, οφείλουμε επίσης, ειδικά ως Μαριανοί Λαϊκοί ή Αδελφοί,  να 
καλέσουμε προσωπικά τον καθένα, με σεβασμό στην ελευθερία του,  να ακούσει αυτές τις ερωτήσεις σαν 
ένα κάλεσμα από το Θεό και να δώσει απάντηση. 

 
 

Ο τομέας της αλληλεγγύης και της στράτευσης στα εκπαιδευτήρια της Επαρχίας 
 
Η ποιμαντική εμψύχωση σε ένα Μαριανό 
σχολείο περιλαμβάνει μια σειρά από 
διαδικασίες, πρωτοβουλίες, ενέργειες, 
δραστηριότητες, στάσεις και τρόπους δράσης, 
που λειτουργούν ως ευκαιρίες ώστε τα παιδιά, 
οι νέοι, οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, 
οι εμψυχωτές, οι οικογένειες κλπ. να 
αισθάνονται ότι στηρίζονται στην πορεία της 
προσωπικής τους ανάπτυξης, ότι βοηθιούνται 
στην ανακάλυψη του εσωτερικού τους κόσμου 
και ενισχύονται στην τάση τους να βιώσουν τη 
θρησκευτική εμπειρία είτε ατομικά είτε στους 
κόλπους της κοινότητας. Με σεβασμό στην 
ελευθερία και στην ιδιαιτερότητα του 
καθενός, προσφέρουμε απλώς τον Χριστό ως  
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απάντηση στα ερωτήματά τους και στη δίψα τους για ευτυχία, για να τους ωθήσουμε να ανοιχτούν στην 
πραγματικότητα των άλλων, να τους ευαισθητοποιήσουμε απέναντι στις ανάγκες τους και στην αλλαγή 
του κόσμου. Έτσι, η ποιμαντική των κλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα της αλληλεγγύης και της 
στράτευσης, πρέπει να αντανακλάται στην κοινωνική δράση ως έκφραση της συμπόνιας για τους πιο 
στερημένους και τους πιο παραμελημένους, Πρέπει να προωθεί τη γνώση της κοινωνικής 
πραγματικότητας, την ευαισθησία απέναντι στους άλλους και τις πράξεις εθελοντισμού, αναπτύσσοντας 
έτσι την ικανότητα να εμπλουτίζεται κάποιος και να βιώνει το ευαγγελικό μήνυμα δια μέσου των άλλων 
και ιδιαίτερα των φτωχών. 
 
Με βάση το ποιμαντικό πλαίσιο της Επαρχίας «Ας κάνουμε τους νέους να γνωρίσουν και να αγαπήσουν 
τον Ιησού Χριστό», η Γραμματεία για την Αποστολή αφιέρωσε πολλές συνεδριάσεις στον προβληματισμό 
σχετικά με την εμψύχωση του τομέα της αλληλεγγύης και της στράτευσης στα εκπαιδευτήρια της 
Επαρχίας. Ο Angel Domingo, εκπρόσωπος του SED, μας βοήθησε σε αυτό. Εστιάσαμε τον προβληματισμό 
στο υπόδειγμα αλληλεγγύης που προσφέρουμε βς Μαριανοί (την αλληλεγγύη – θέαμα, την αλληλεγγύη – 
εκστρατεία, την αλληλεγγύη – συνεργασία, την αλληλεγγύη – συνάντηση που μπορεί να μας 
μεταμορφώσει). Σε αυτόν τον προβληματισμό, διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να έχουμε κριτική στάση 
απέναντι σε κάποια μοντέλα αλληλεγγύης. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σε κάποιες ορισμένες στιγμές 
όλα είναι αναγκαία, διότι όλα ξεκινούν από ένα ουσιώδες στοιχείο που είναι η ευαισθητοποίηση, το 
πρώτο βήμα της διαδικασίας που οδηγεί τα άτομα να ξεκινήσουν την πορεία που οδηγεί στην 
αλληλεγγύη. 
 
Μια άλλη πτυχή του προβληματισμού αφορούσε την Εκπαίδευση μέσα από την Ανάπτυξη. Αυτή η έννοια 
βρίσκεται στη βάση του μοντέλου εκπαίδευσης και του τρόπου με τον οποίο βοηθάμε τα παιδιά και τους 
νέους να ζήσουν την κοινωνική πραγματικότητα και να στρατευθούν σε αυτή. Η εκπαίδευση μέσα από την 
ανάπτυξη (EpD) πρέπει να γίνει αντιληπτή η οποία, μέσω της γνώσης και της κριτικής ανάλυσης της 
πραγματικότητας, προκαλεί στα άτομα προβληματισμούς, στάσεις και ενέργειες κριτικής και τα καθιστά 
υπεύθυνα και ενεργητικά (στρατευμένα) στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας πολιτών, τόσο στο Βορρά όσο 
και στο Νότο, στρατευμένης στην αλληλεγγύη (ως συνευθύνη στην ανάπτυξη, στην οποία εμπλέκονται όλα 
τα άτομα) και στην αλλαγή των άδικων δομών και σχέσεων (Επιτροπή Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη της 
FCONG, 2007). 
 
Τέλος, το τρίτο σημείο, στο οποίο δουλέψαμε κατά τον 
προβληματισμό αυτό, ήταν σε σχέση με τον εθελοντισμό 
ως ουσιαστική πτυχή στην εργασία με τα παιδιά και τους 
νέους, διότι, πέρα από μέσο για την αλλαγή της κοινωνίας, 
ευνοεί στον εθελοντή τη δυναμική ανακάλυψης της 
προσωπικής του κλήσης και της αλληλεγγύης στον πόνο 
των άλλων. Με αυτό το σκεπτικό εμβαθύναμε στα σχέδια 
μάθησης και υπηρεσιών, καθώς μια εκπαιδευτική 
μεθοδολογία συνδέει τις διαδικασίες μάθησης και 
υπηρεσιών της κοινότητας σε ένα ενιαίο και καλά 
διαρθρωμένο σχέδιο, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν 
ανταποκρινόμενοι στις πραγματικές ανάγκες του 
περιβάλλοντός τους προκειμένου να το βελτιώσουν. 
 
Κατά τη διάρκεια του προβληματισμού σε αυτόν τον τομέα, κάθε οργανισμός εμψύχωσης των 
εκπαιδευτηρίων μπόρεσε να συγκρίνει τη δική του πραγματικότητα με εκείνη της κάθε χώρας και έτσι να 
αρχίσει να φαντάζεται διάφορα σχέδια δράσης, τόσο σε τοπικό όσο και σε επαρχιακό επίπεδο, για την 
εμψύχωση αυτού του τομέα, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός στην ποιμαντική μας δράση και έχει πολύ 
θετικό αντίκτυπο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά και στους νέους. 
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Μαριανή Ποιμαντική των Νέων. 
Προώθηση της επιμόρφωσης των ομάδων νέων 
 
Μια από τις πρωταρχικές κατευθύνσεις της 20ης Γενικής Σύναξης είναι αυτή σύμφωνα με την οποία  
Αδελφοί και Λαϊκοί θα έχουν μια πολύ σημαντική παρουσία ανάμεσα στα φτωχά παιδιά και στους νέους. 
Μια πρόταση ενεργειών σε αυτή την κατεύθυνση συνίσταται στο να τοποθετήσουμε τον άμεσο 
επανευαγγελισμό των παιδιών και των νέων στην καρδιά της ποιμαντικής μας δράσης. Η Μαριανή 
Ποιμαντική των Νέων, όπως ορίζεται στο κείμενο αναφοράς του Τάγματος «Σπορείς του Ευαγγελίου 
ανάμεσα στους Νέους», παρουσιάζεται σαν ο ευνοϊκός χώρος για να συναντήσουμε τους νέους και να 
τους συνοδεύσουμε στην εμπειρία της πίστης, ατομική ή κοινοτική, για να τους βοηθήσουμε να 
ανακαλύψουν το πρόσωπο μιας Εκκλησίας ζωντανής και νέας που στέκεται κοντά τους. Ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της Μαριανής Ποιμαντικής των Νέων είναι να αποτελεί μια πρόταση συνειδητή, επίμονη 
και σαφή επανευαγγελισμού των νέων.  
 
Η Γραμματεία για την Αποστολή θεώρησε - και αυτή- αυτό το κάλεσμα ως προτεραιότητα στον τομέα της 
ποιμαντικής. Έτσι, ο προβληματισμός της Γραμματείας την ώθησε να προωθήσει στις διάφορες χώρες την 
επιμόρφωση και την ενίσχυση ομάδων νέων.  

 
Στην Ελλάδα, ήδη ξεκίνησε μια ομάδα νέων. 
Έχει συναντηθεί πολλές φορές από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς. Εμψυχώνεται από νέους 
Έλληνες που έλαβαν μέρος στη Διεθνή 
Συνάντηση των Μαριανών Νέων και στην 
Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας στο Ρίο ντε 
Τζανέϊρο τον Ιούλιο 2013. 
Στη Γαλλία, η προσπάθεια ξεκίνησε στο 
επίπεδο του συντονισμού των 
εκπαιδευτηρίων, ώστε να συγκροτηθούν 
ομάδες εντός του δικτύου των 
εκπαιδευτηρίων της χώρας. Παρομοίως, 
συνεχίζονται σε τοπικό επίπεδο οι 
πρωτοβουλίες με την παρουσία σε διάφορες 
ομάδες νέων που συνδέονται με τα σχολεία. 
Στην Ουγγαρία, σχεδιάζεται το ξεκίνημα 

κάποιας πρωτοβουλίας προς αυτή την κατεύθυνση με νέους φοιτητές Πανεπιστημίου. 
Στην Καταλονία, συνεχίζεται η στήριξη των δύο Μαριανών Κινημάτων Νέων (CMS et FAJMACOR). Φέτος, 
ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση όλων των Μαριανών εμψυχωτών με το κείμενο «Σπορείς του Ευαγγελίου 
ανάμεσα στους Νέους». Επίσης, ξεκίνησαν και πάλι οι ομάδες των νέων, που είχαν ήδη συγκροτηθεί, με 
διάφορες δραστηριότητες και με υποστήριξη στη συγκεκριμενοποίηση μιας πορείας εργασίας για αυτές 
τις ομάδες.   
 
Εξάλλου, σε επαρχιακό επίπεδο, έχουν προβλεφθεί διάφορες πρωτοβουλίες για την προώθηση αυτών των 
ομάδων νέων: συμμετοχή νέων της Επαρχίας στο Πάσχα της Νεολαίας στο Les Avellanes ∙ ενδεχόμενη 
συνάντηση νέων της Επαρχίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 – 2015 και πρωτοβουλίες 
σχετικά με την επιμόρφωση και την υποστήριξη αυτών των ομάδων.  
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2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή «Νέοι Μαριανοί σε Αποστολή» 
 
Για το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή (AIMM) ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τη 
διεξαγωγή της Τοπικής Φάσης αυτού του Συνεδρίου, η οποία άρχισε στην Επαρχία μας από τον 
Σεπτέμβριο 2013. Σε όλες τις χώρες της Επαρχίας μας, διατυπώθηκαν διάφορες προτάσεις, προκειμένου 
να δοθεί η δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό ατόμων να προσεγγίσουν ένα ή περισσότερα θέματα. Αυτό 
έγινε με ποικίλους τρόπους είτε σε υφιστάμενες ομάδες (Συνελεύσεις Διευθυντών, Υπευθύνους της 
Ποιμαντικής, Διοικητικά Συμβούλια, Ημερίδα Δικτύου κλπ.) είτε σε ομάδες που συγκροτήθηκαν γι’ αυτό το 
σκοπό.  

Προετοιμάζουμε την Επαρχιακή Φάση, που θα λάβει χώρα από 6 έως 9 του προσεχούς Μαΐου στη Notre 
Dame de l’Hermitage με εκατό περίπου άτομα, Αδελφούς και Λαϊκούς. Στάλθηκαν προσκλήσεις, ώστε να 
επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των διαφορετικών κοινωνιών, των τρόπων σκέψης και 
ευαισθησίας αλλά και των τόπων, των επιπέδων στράτευσης στην Αποστολή κλπ. Μετά το Συνέδριο στο 
Ναϊρόμπι, έχουμε προτείνει ως ημερομηνίες για το Περιφερειακό Συνέδριο στη  Notre Dame de 
l’Hermitage τα μέσα Απριλίου 2015. 

 
«Οδηγός για την προστασία των παιδιών – 
Δικαιώματα, κανόνες και κατευθύνσεις» 
 
Τον περασμένο Δεκέμβριο, το Επαρχιακό Συμβούλιο 
ενέκρινε το κείμενο «Οδηγός για την προστασία των 
παιδιών – Δικαιώματα, κανόνες και κατευθύνσεις». Με 
αυτό το κείμενο η Επαρχία αποκτά μια πολιτική 
προστασίας της παιδικής ηλικίας με διπλό στόχο: αφενός, 
να εξασφαλίσει μια αποτελεσματική αντιμετώπιση 
απέναντι στις υποψίες ή στη βεβαιότητα για περιστατικά 
εκμετάλλευσης ή βαριάς κακοποίησης ανηλίκων, 
αφετέρου, να αναπτύξει στρατηγικές πρόληψης τέτοιων 
καταστάσεων. 

 
Πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εποχής και του 
περιβάλλοντός μας, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι εγγυώμαστε την ανάπτυξη των παιδιών, που 
είναι οι αποδέκτες της αποστολής μας, μέσα στις καλύτερες συνθήκες για την ασφάλειά τους, για την 
προστασία τους, για το σεβασμό και την προβολή των δικαιωμάτων τους. 
 
Το Επαρχιακό Συμβούλιο όρισε τον Frère Gabriel Villa-Real ως επαρχιακό εκπρόσωπο στην προστασία των 
παιδιών, καθώς και έναν συντονιστή σε κάθε χώρα όπου έχουμε σχολεία: τον κ. Raimon Novell 
(Καταλονία), τον κ. Philippe Palao (Γαλλία), τον Fr. Rafael Escolà (Ελλάδα) και τον Fr. Jaume Bofarull 
(Ουγγαρία). 
 
 

«Διαχείριση των προσόντων στην υπηρεσία της αποστολής» 
 
Κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των εκπαιδευτηρίων στο Hermitage τον περασμένο Φεβρουάριο, 
παρουσιάσθηκε το κοινό Σχέδιο της Επαρχίας σχετικά με τη διαχείριση των προσώπων, που έχει τίτλο 
«Διαχειριζόμαστε το υψηλό προσόν στην υπηρεσία της αποστολής». Πρόκειται να παρουσιάσουμε επίσης 
το Λεξικό των Δεξιοτήτων και στο επαρχιακό επίπεδο. Πρόκειται για δύο βασικά στοιχεία που θα μας 
επιτρέψουν να συγκροτήσουμε ένα σύστημα διαχείρισης των προσόντων των ατόμων που συμμετέχουν  
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στη Μαριανή Αποστολή με σύμβαση εργασίας. Θέλουμε να γνωρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό που 
διαθέτουμε και να το αξιοποιήσουμε ευνοώντας την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων. 
Κάθε χώρα πρέπει να συμπληρώσει το δικό της πλάνο, ώστε να προχωρήσει στην εφαρμογή των μέσων 
(εργαλείων) του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τη δική της κοινωνική πραγματικότητα, το δικό της 
νομοθετικό και πολιτιστικό πλαίσιο. 
 
Αυτόν τον καιρό, σε κάθε χώρα επεξεργάζονται την περιγραφή των θέσεων εργασίας που έχουν ορισθεί. 
Αυτή η περιγραφή περιλαμβάνει την εικόνα των δεξιοτήτων που αρμόζει σε κάθε θέση εργασίας, με βάση 
το Λεξικό Δεξιοτήτων. Η περιγραφή των θέσεων εργασίας είναι ένα επίπονο έργο, στο οποίο εντάσσεται το 
σύστημα της διαχείρισης μέσω διαδικασιών ενόψει του ακριβούς προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων της 
καθεμιάς  θέσης εργασίας. 
 
Από αυτό το έργο θα προκύψουν τα δελτία της κάθε θέσης εργασίας, τα οποία θα αποτελέσουν το σημείο 
αναφοράς κατά τις διαδικασίες επιλογής, εξέλιξης, στήριξης και αξιολόγησης των ατόμων. Οι επόμενες 
φάσεις του έργου θα προσανατολισθούν προς τον καθορισμό αυτών των διαδικασιών. 
 
Η εξοικείωση με τα νέα μέσα διαχείρισης προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε και μια 
αλλαγή στο σκεπτικό με το οποίο είμαστε οργανωμένοι. Γι ‘ αυτό το λόγο πρέπει να αναλάβουμε την 
πρόκληση της διαχείρισης αυτής της αλλαγής και να προσφέρουμε τα μέσα και τους αναγκαίους πόρους 
ώστε να στεφθεί με επιτυχία. Προς το παρόν, η αξιολόγηση των προηγούμενων φάσεων είναι θετική και 
διακρίνουμε ήδη την προστιθέμενη αξία που ένα τέτοιο σύστημα, με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα 
προσφέρει στην Μαριανή μας αποστολή της εκπαίδευσης και του επανευαγγελισμού. 
 
 

«Πορεία επιμόρφωσης των Μαριανών στελεχών στην αποστολή» 
 
Η Μαριανή Ευρωπαϊκή Διάσκεψη (CEM) ενέκρινε την πραγματοποίηση των μαθημάτων με θέμα «Πορεία 
επιμόρφωσης των Μαριανών στελεχών στην αποστολή». 
 

Οι σκοποί αυτού του κύκλου επιμόρφωσης είναι οι 
εξής: 

- Να προετοιμάσει άτομα, τα οποία, με βάση 
μια σαφή Μαριανή ταυτότητα, θα κατευθύνουν 
διαδικασίες ανανέωσης της αποστολής στις 
Μαριανές Επαρχίες της Ευρώπης, ώστε να 
εξασφαλίσουν τη ζωτικότητα του Μαριανού 
χαρίσματος. 

- Να καταστήσει τα άτομα ικανά να 
αναλάβουν μια μείζονα ευθύνη στην εμψύχωση και 
στη διαχείριση των Μαριανών Έργων, σε μια χώρα 
ή σε μια Επαρχία. 

- Να καταστήσει εφικτή την ανανέωση των 
ατόμων που συνθέτουν τις ομάδες εμψύχωσης στις 
χώρες και στις Επαρχίες. 

Ο κύκλος της επιμόρφωσης θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες, θα διεξαχθεί σε ομάδες, στη  Notre-Dame de 
l’Hermitage, στη Ρώμη (Maison générale) και στο Alcalá de Henares, και επιπλέον δύο εβδομάδες 
προσωπικής εμπειρίας ( σε ένα κοινωνικό έργο ή σε ένα επαρχιακό κέντρο). 
Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται είναι από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Μάρτιο 2016. 
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Επαρχιακή Επιμόρφωση στη Μαριανή Αποστολή του Επανευαγγελισμού 
 
Ακολουθώντας την πρόσκληση για την προώθηση του επανευαγγελισμού στο πλαίσιο της Μαριανής μας 
Αποστολής ως Επαρχίας και δεχόμενη διάφορες σκέψεις από τα όργανα συντονισμού των 
εκπαιδευτηρίων, η Γραμματεία για την Αποστολή σχεδίασε μια επαρχιακή επιμόρφωση στη Μαριανή 
Αποστολή του Επανευαγγελισμού. Αυτή η επιμόρφωση, η οποία θα αρχίσει το 2014 – 2015, απευθύνεται 
στους εκπαιδευτικούς, στους διευθυντές, στα μέλη ομάδων των εκπαιδευτηρίων που μπορούν έτσι να 
γίνουν πολλαπλασιαστές της Μαριανής Αποστολής σε τοπικό επίπεδο. Οι σκοποί αυτής της επιμόρφωσης 
είναι οι ακόλουθοι: 

- Η εμβάθυνση της Μαριανής Αποστολής του Επανευαγγελισμού στην Επαρχία l’Hermitage. 
- Η ανάλυση της πραγματικότητας της εκκλησίας, της κοινωνίας, των νέων, και πώς αυτή η 

πραγματικότητα μας καλεί ως Μαριανούς. 
- Η αλληλογνωριμία και η ανακάλυψη των βαθύτερων κινήτρων μας. 
- Η βίωση της εμπειρίας της προσευχής και της εσωτερικής περισυλλογής. 
- Η προώθηση κειμένων αναφοράς και η προσφορά συγκεκριμένων μέσων για την ανάπτυξη αυτής 

της αποστολής του επανευαγγελισμού στα εκπαιδευτήρια. 
 
Η επιμόρφωση προβλέπεται να διεξαχθεί στις Μαριανές εγκαταστάσεις στο Avellanes και στο l’Hermitage 
με την παρουσίαση και γνώση μιας πραγματικότητας στο τοπικό επίπεδο, εφαρμόζοντας μια πειραματική 
μεθοδολογία με τη μορφή πορείας που να επιτρέπει την προσωπική εμβάθυνση. 
 
Ως Μαριανοί, έχουμε το καθήκον να φέρουμε στα παιδιά και στους νέους της εποχής μας καθώς και στην 
Εκκλησία την ιδιαιτερότητα και τον πλούτο του δικού μας χαρίσματος. Το γεγονός ότι θα επιμορφωθούμε 
μαζί στην αποστολή μας του επανευαγγελισμού, ως μέλη της ίδιας Επαρχίας, θα αποτελέσει ασφαλώς ένα 
μέσο εμπλουτισμού τόσο των ίδιων των συμμετεχόντων όσο και όλων των εκπαιδευτηρίων. 
 

 

ROE 2014 – Συνάντηση των Εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας L’Hermitage 
Υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν όλα αυτά που νιώσαμε και μοιραστήκαμε στο Hermitage; 
 

Glòria Miralles – Maristes Champagnat (Badalona) 
 
Η συνάντηση στο Hermitage θα είναι μια εμπειρία που θα θυμόμαστε πάντα: η 
επίσκεψη για πρώτη φορά σε αυτά τα μέρη θα μπει βαθιά μέσα μας. 
Το κτήριο του Hermitage: ο βράχος, το La Valla: το τραπέζι … Θα μπορέσω να έλθω 
σε άμεση επαφή με το πνεύμα, στην αρχή του ονείρου, με τον Άγιο Μαρκελλίνο. 
 
Αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή που θα με συγκινήσει: η εργασία και η ζωή μαζί με 
ανθρώπους από διαφορετικά Μαριανά έργα της Επαρχίας θα είναι πολύτιμη και θα 
μου επιτρέψει να γνωρίσω από κοντά άλλες πραγματικότητες, άλλα σχέδια δράσης. 
Και, παρά τις διαφορές, θα νιώσω ότι όλοι εμείς συμμετέχουμε στο ίδιο όνειρο. 

 
Ο Άγιος Μαρκελλίνος υπήρξε ένας σπουδαίος σπορέας και οι σπόροι που φύτεψε ανθούν ακόμα και 
τώρα, μεγαλώνουν και συνεχίζουν να αναπαράγονται κάθε μέρα, με διαφορετικά χρώματα, μεγέθη και 
αρώματα. Είμαστε σπορείς της ελπίδας. 
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Μιχαήλ Καφετζόπουλος, Δημοτικό Σχολείο «Άγιος Διονύσιος» (Λεόντειο 
Λύκειο Νέας Σμύρνης) 
 
Φεβρουάριος 2014. Συνάντηση Μαριανών Αδελφών και  Λαïκών … Γάλλων, 
Καταλανών, Ούγγρων, Ελλήνων. Συνάντηση διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών 
προσωπικοτήτων μα με κοινό όραμα και στόχο. Ο δάσκαλος που ζει στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, χωρίς τη δέσμευση των συνόρων, που αφουγκράζεται τις 
δυσκολίες των παιδιών, προστατεύει τα δικαιώματά τους, διαφυλάσσει τις 
Μαριανές παιδαγωγικές αξίες και αρχές. 
 
Ύστερα η επίσκεψη στο La Valla. Βρεθήκαμε για μια ακόμα φορά κοντά στον 
Μαρκελλίνο Champagnat. Η παρουσία του, αέναη και διαρκής, να μας θυμίζει πως η πίστη στο Θεό μας 
χαρίζει ψυχική δύναμη κι εμείς, οι συνεχιστές του οράματος και της αποστολής του, να μεταφέρουμε το 
φως του στις ψυχές των παιδιών και των νέων. 
Όχι, δεν αρκούν μόνο τα λόγια. Χρειάζονται έργα και πράξεις, προσωπική μα και συλλογική προσπάθεια 
για να χτίσουμε το Μαριανό Σχολείο του μέλλοντος, γιατί το αύριο ανήκει σε εμάς. 

 

Nagy Jozsefné, Διευθύντρια - Szent Pál Marista Iskola (Karcag) 
 
Κατά την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2014, έγινε η 9η συνάντηση των 
εκπαιδευτηρίων της Επαρχίας l’Hermitage. Μόλις φθάσαμε, ο Frère Benito μας 
ξενάγησε και πάλι στο κτήριο. Αν και το κάνουμε κάθε χρόνο, βρίσκουμε πάντα 
κάτι καινούργιο. Από χρονιά σε χρονιά, μας μεταδίδεται κάτι από το πνεύμα του 
Μαρκελλίνου Champagnat. Θαυμάζουμε τη δύναμή του, την πίστη του και την 
αγάπη του στα παιδιά. Είτε είμαστε Αδελφοί είτε Λαϊκοί, το παράδειγμα 
στράτευσης και επιμονής που μας δίνει, μας βοηθάει στην καθημερινή μας 
εργασία. Ανάμεσα στις πολλές συζητήσεις είχαμε την ευκαιρία μιας «σύντομης 
εκδρομής» στο ανακαινισμένο σπίτι στο La Valla. Πέρσι, είχαμε δει το σπίτι σαν 
εργοτάξιο. Οι αρχιτέκτονες έκαναν θαυμάσια δουλειά σε αυτό το σπίτι που 

αποτελεί ένα Μαριανό σύμβολο. 
Ένας από τους σκοπούς αυτής της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στα διάφορα κέντρα 
της Επαρχίας. Μοιραζόμαστε έτσι μαζί με άλλους τις προσωπικές μας εμπειρίες πάνω σε ορισμένα θέματα 
όπως είναι η προστασία του παιδιού ή τα δικαιώματα των παιδιών. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον 
την παρουσίαση των εργασιών σχετικά με καινοτόμες ιδέες. Θεωρούμε πολύ χρήσιμο το Λεξικό των 
Δεξιοτήτων, το οποίο δείχνει τις δυνατότητες που θέλουμε να αναπτύξουμε στους εκπαιδευτικούς και να 
ανταποκριθούμε στις ανάγκες των Κέντρων μας, για να έχουμε το επιθυμητό επίπεδο. 
Από αυτές τις τέσσερεις ημέρες που περάσαμε μαζί, ανάμεσα στα κουραστικά αλλά πολύ χρήσιμα 
θεωρητικά ζητήματα, θα υπογράμμιζα τις στιγμές χαράς και κουβέντας που μοιραζόμασταν, όταν 
βρίσκαμε χρόνο. Γυρίσαμε στη χώρα μας κουρασμένοι αλλά γεμάτοι από τη βεβαιότητα ότι είχαμε βιώσει 
από κοινού έντονα συναισθήματα. 
 

Sylviane Letourneur, Μέλος της Διεύθυνσης AMC 
Ως πρόσφατο μέλος στην υπηρεσία της Μαριανής αποστολής, είχα την ευχαρίστηση 
να μετάσχω στις συναντήσεις των εκπαιδευτηρίων στο Hermitage. 
Εκτίμησα ιδιαίτερα αυτό το συναίσθημα ότι ανήκουμε όλοι, είτε Αδελφοί είτε 
Λαϊκοί, στην ίδια οικογένεια, που απλώνεται πέρα από τα σύνορα! Αυτή συνάντηση 
με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι καλούμαστε όλοι, ο καθένας στο χώρο του, να 
ακολουθήσουμε τον Άγιο Μαρκελλίνο στην αποστολή της εκπαίδευσης και του 
επανευαγγελισμού των νέων. 
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Αυτές οι στιγμές μοιράσματος, συμβίωσης αλλά και προσευχής μου επέτρεψαν επίσης να αντιληφθώ το 
μεγαλείο της Μαριανής Αποστολής και τη σημασία της συμμετοχής σε αυτήν για τη συνοδεία και τη 
στήριξη των νέων. Μου άρεσε πολύ η απλότητα και η ταπεινότητα με τις οποίες ο καθένας εξέφρασε τις 
εμπειρίες του και αυτή η κοινή βούληση όλων να θέσουν ένα λίθο στο οικοδόμημα, ώστε να συνεχισθεί η 
αποστολή που μας εμπιστεύθηκε ο Άγιος Μαρκελλίνος. 
 
 

20 Νοεμβρίου 2014: 25 χρόνια από την υπογραφή της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών 
 
Η 20η Νοεμβρίου 2014 σηματοδοτεί την επέτειο των 25 χρόνων 
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ως Μαριανοί 
Εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, και ακολουθώντας το όραμα 
του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat, συνεχίζουμε να νιώθουμε 
στρατευμένοι στην προώθηση και στην προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων μέσα από το 
εκπαιδευτικό μας έργο. 
Φέτος, θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την 25η επέτειο της 
Σύμβασης, ενός διεθνούς οργάνου που αναγνωρίζει τα παιδιά ως 
υποκείμενα και κατόχους των δικών τους δικαιωμάτων. Γι αυτό 
το λόγο συγκροτήθηκε μια Επαρχιακή Ομάδα που θα φροντίσει 
να εμψυχώσει ειδικά την ημέρα της 20ης Νοεμβρίου στα 
εκπαιδευτήρια της Επαρχίας. Μέλη αυτής της Ομάδας είναι οι 
Angel Domingo (συντονιστής), Jaume Bofarull, Raúl García, 
Vincent Minot, Ελευθερία Ρούσση και Gabriel Villa-Real. 
Μας ενθαρρύνει η προτροπή της 21ης Γενικής Σύναξης, που μας καλεί να διακριθούμε στην προώθηση και 
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. 
 
 

Στρατηγικό σχέδιο για την αποστολή 
Αντίο 2009 -2015, Καλημέρα 2015 – 2021 
 
Λιγότερο από ένα χρόνο μετά, θα λήξει το πρώτο στρατηγικό επαρχιακό  σχέδιο που αφορά τα 
εκπαιδευτήρια. Η διευρυμένη Γραμματεία για την Αποστολή άρχισε επομένως τον προβληματισμό για το 
επόμενο σχέδιο, που θα μπορούσε να μας οδηγήσει από το 2015 έως το 2021, με μια ενδιάμεση φάση. Τα 
πρακτικά βήματα για την επεξεργασία αυτού του νέου σχεδίου υπήρξε το πρωταρχικό στοιχείο μελέτης 
της Γραμματείας. Το 2009, για την εκπόνηση του πρώτου στρατηγικού σχεδίου, είχε ορισθεί μια 
επαρχιακή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των τεσσάρων χωρών για την ολοκληρωμένη 
επεξεργασία του σχεδίου και βοηθούμενη από την επιστημονική ομάδα ΕΙM. 
 
Για το προσεχές σχέδιο, η πορεία που επελέγη από τη διευρυμένη Γραμματεία για την Αποστολή θα 
ξεκινήσει από την ανάλυση της κατάστασης και των αναγκών της καθεμιάς χώρας, για να φθάσει στη 
συγκρότηση του επαρχιακού σχεδίου. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να μελετηθούν εκ νέου σε κάθε 
χώρα τα σημεία του οράματος και ο ορισμός της αποστολής και να αποτελέσουν το αντικείμενο σύνθεσης 
από τη διευρυμένη Γραμματεία. Είναι αυτονόητο ότι τα εθνικά όργανα συντονισμού (Fundació 
Champagnat, Patronat, MIZS, CGA, Conseil de tutelle et AMC), καθώς και οι υπεύθυνοι των Μαριανών 
Έργων θα συμβάλουν κανονικά στην επεξεργασία του επαρχιακού στρατηγικού σχεδίου και των τοπικών 
σχεδίων. 

 


