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Τριμηνιαία έκδοση της Γραμματείας για την Αποστολή της Μαριανής Επαρχίας του Hermitage 

Επέτειος 200 χρόνων από την ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών 

2017: ένα νέο ξεκίνημα 

 
Στις 6 του περασμένου Ιουνίου, ο Γενικός Ηγούμενος αδ. Emili Turú 
μάς κάλεσε όλους σε ένα «νέο ξεκίνημα». Τέτοια «ξεκινήματα» 
υπήρξαν πολλά από εκείνη τη 2α Φεβρουαρίου 1817. Ο Αδελφός 
Emili έλαβε σαν σημείο αναφοράς τα διακόσια χρόνια της κλήσης 
του Πατέρα Champagnat σε δύο νέους για να τον βοηθήσουν στην 
αποστολή του επανευαγγελισμού. Αυτή η κλήση σημαίνει την 
Ίδρυση του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών. Έχουμε έτσι τρία 
χρόνια μπροστά μας. 
  

 
Το πρώτο θα είναι το έτος « Montagne », κατά το οποίο θα κληθούμε να είμαστε το πρόσωπο του Ιησού για τους 
σύγχρονους « Montagne ». Το δεύτερο θα είναι με την εικόνα της « Fourvière », για να είμαστε ενωμένοι στην 
αποστολή γύρω από τη μορφή του Ιησού Χριστού, προκειμένου να μην είμαστε από εκείνους που κοιτάζουν προς τα 
πίσω ούτε από εκείνους που απομακρύνονται από τον Ιησού και ακολουθούν το δικό τους δρόμο. Το τελευταίο έτος 
θα μας προετοιμάσει άμεσα για την επέτειο των διακοσίων χρόνων με την εικόνα του « La Valla », για να 
καλλιεργήσουμε τη μυστική διάσταση της ζωής μας και για να απλώσουμε γύρω μας τη ζωή σε πληρότητα που ήθελε 
ο Κύριος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η Γραμματεία της Αποστολής μελέτησε τον τρόπο ένταξης σε αυτή τη δυναμική και τις πρώτες ενέργειες που πρέπει 
να δρομολογηθούν αξιοποιώντας τα θέματα και τις εικόνες στο πλαίσιο της υπηρεσίας εμψύχωσης στα Μαριανά 
έργα. 
 
Μέσα σε αυτό το καλοκαίρι αλλά και σε όλη τη διάρκεια των τριών ετών θα προετοιμασθούν παιδαγωγικά 
«εργαλεία» και προτάσεις εμψύχωσης και προβληματισμού και θα τεθούν στη διάθεση όλων και για όλους. Υπάρχει 
και η σκέψη ότι μια «Ημέρα Champagnat» θα έπρεπε να βιώνεται από όλα τα παιδιά και τους νέους των Μαριανών 
Έργων (σχολείων και κέντρων) της Επαρχίας. Θα προταθούν επίσης «διαδικασίες» επιμόρφωσης σε τοπικό επίπεδο. 
 
Το έτος « Montagne » θα αρχίσει στις 28 Οκτωβρίου 2014, επέτειο της συνάντησης του νεαρού Jean Baptiste με τον 
Άγιο Μαρκελλίνο. Με τις πρώτες προτάσεις που θα σταλούν τον Σεπτέμβριο, κάθε χώρα και κάθε σχολείο και κέντρο 
θα μπορεί να σκεφθεί πώς θα ξεκινήσει καλύτερα αυτή την τριετία. Θα πρέπει να στηρίξουμε ο ένας τον άλλο σε όλη 
τη διάρκεια της προετοιμασίας του εορτασμού των 200 χρόνων, που αποτελεί για όλους ένα «νέο ξεκίνημα» και μια 
«αναζωογόνηση» του χαρίσματος του Μαρκελλίνου Champagnat στο σύγχρονο κόσμο. 
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2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Αποστολή, 
Επαρχιακή Φάση 
N.D. de l’Hermitage, 6-9 Μαΐου 2014 
Νιώθουμε αληθινή χαρά να μιλάμε μια κοινή 
γλώσσα και να μοιραζόμαστε με πάθος την 
αποστολή 
 
Συνέδριο γύρω από τη φωτιά, σύμβολο της 
Μαριανής αποστολής που καίει σε όλο τον κόσμο. 
Το Συνέδριό μας ανοίγεται στα πέρατα της γης. 
Αυτή τη φωτιά που άναψε ο Άγιος Μαρκελλίνος 
πρέπει να την ξανακάνουμε δική μας! Καλούμαστε 
να κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας με ένα 
καινούργιο βλέμμα. 

 
Να τολμήσουμε την αλλαγή, για να ξεκινήσουμε την αποστολή με διαφορετικό τρόπο. Η αποστολή μένει 
πάντα η ίδια · εκείνοι που την εκτελούν καλούνται να αλλάξουν, να ανανεωθούν. 
Η Συνάντηση στο επίπεδο της Επαρχίας υπήρξε μια έντονη στιγμή, συγκινησιακά φορτισμένη, κατά την 
οποία μπόρεσε ο καθένας να εκφρασθεί και να ξαναζήσει, με απόλυτη εμπιστοσύνη, την προσωπική 
σχέση που έχει συνάψει με το Μαριανό χάρισμα και να πει μέσα του: «Ναι, είμαι, είμαστε Μαριανοί, 
μαθητές του Μαρκελλίνου Champagnat ». 
Νιώθουμε αληθινή χαρά να μιλάμε μια κοινή γλώσσα και να μοιραζόμαστε με πάθος την αποστολή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βραβείο Καινοτομίας Jean-Baptiste Montagne 

 

Αυτή η πρωτοβουλία σε επίπεδο Επαρχίας βρήκε θερμή ανταπόκριση από τα σχολεία όλης της Επαρχίας. 
Παραλήφθηκαν και μελετήθηκαν 23 εργασίες από την Καταλονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την 
Ουγγαρία. 
Ευχαριστούμε όλους όσοι μοιράσθηκαν τις δράσεις τους με όλη την Επαρχία. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών είχαν βασισθεί σε διάφορες πτυχές: στη διαθεματικότητα, στην 
καινοτομία και σε ό, τι προσφέρει αυτή η δράση στο μαθητή και στην εργασία του σε ομάδα. 
Τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 
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1º Βραβείο Τα Πρόσωπα της Πίστης, της Ελπίδας και της Αγάπης Lycée Léonin Néa Smyrni 
Παντελής Ζούρας 

Το ποιμαντικό θέμα της χρονιάς ως μέσο ανακάλυψης των μορφών της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. 
 

2º Βραβείο Találkozó pont Nyitott Ház koncepciója Tànoda – Karcag 
Péter Catalá, Erika Fodorné 

Βοήθεια στους μαθητές που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία στα μαθήματα του σχολείου ή να 
συνεχίσουν τις επαγγελματικές τους σπουδές εξαιτίας οικογενειακών ή κοινωνικών προβλημάτων. 

 

3º Βραβείο En parlem ! Maristes Montserrat – Lleida 
Pere Travesset, Dolors Elias, Anna 
Cabau, Pilar Bigordà , Encarni 
Serrano, Mari Carmen Oró, Anna 
Terrado, Pili Cuesta, Irene Mayoral, 
Elisabet Girol  i Joan Pifarré. 

Ανάπτυξη των ικανοτήτων των παιδιών στον προφορικό λόγο. 
 

Έπαινος 
Σχέδια δράσης για 
την ενίσχυση των 
γνώσεων των 
μαθητών 

Dispositif 3ème Alternance St Louis – Le Cheylard 
Luc Alexis, Mme André, Mme Carle, 
Mme Pahlies, M. Gallina, M. Chek 

Ένα εναλλακτικό σχέδιο δράσης που αποβλέπει στην επιτυχία των μαθητών που δεν βρίσκουν τη θέση τους στο 
τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα. 

 

Έπαινος 
Σχέδια δράσης για 
την ενίσχυση των 
γνώσεων των 
μαθητών 

La minute electroacoustique Raoul Follereau – Chazelles 
Isabelle Nesme 

Να ανοιγόμαστε, να ακούμε με προσοχή, να ζούμε το ρυθμό μας με το να είμαστε δημιουργικοί. 
 

Έπαινος 
Το ενδιαφέρον για 
τα παιδιά και τους 
νέους που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες 

ESÉLY – Komplex program mélyszegénységben élő 
lányok és fiatal anyukák számára 

A Mi Házunk – Esztergom 
Márton Gábor 

Ποικίλες δράσεις με στόχο τη στήριξη νέων κοριτσιών που βρίσκονται σε κοινωνική απειλή. 
 

Έπαινος 
Το ενδιαφέρον για 
τα παιδιά και τους 
νέους που 
αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες 

«Recicleta» Centre Compartir “El Pinar” 
– Rubí 
Y. Díaz, Ν. Garcia, L. Roldàn, C. 
Castillo, R. Carayol, K. Lumbreras, L. 
Titos i J. Ma Prats 

Καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης σε εφήβους που κινδυνεύουν με αποκλεισμό μέσα από την επιδιόρθωση των ποδηλάτων. 
 

Έπαινος 
Προγράμματα για 
την πολυγλωσσία 

Projecte PILE – Let’s communicate Maristes Valldemia – 
Mataró 
Marta Rodríguez Pla 

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας στα αγγλικά στην εκμάθηση δύο μαθημάτων. 
 

Έπαινος 
Χρήση των 
τεχνολογιών της 
πληροφορίας και 
της επικοινωνίας 

Un crayon, une gomme, un Smartphone ! St Laurent La Paix N.D. – 
Lagny s/Marne 
Nathalie Lepouder 

Ένταξη των νέων τεχνολογιών στην επιστημονική γνώση και αξιολόγηση. 
 

Έπαινος 
Πρωτοβουλίες για 
να καταστούν οι 
μαθητές 
δημιουργικοί 
επιχειρηματίες 

Επιχειρησιακό Πλάνο: Leon...Τουριστική Ο.Ε. Lycée Léonin Néa Smyrni 
Παύλος Κουτσοβίτης 

Εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα μέσα από τη δημιουργία μιας εικονικής τουριστικής επιχείρησης. 
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Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα απονεμηθούν τα βραβεία στα διάφορα σχολεία. 
Στην ιστοσελίδα www.maristes.eu θα αναρτηθούν οι βραβευμένες εργασίες, για να τις μάθουν όλοι. 
Σας ενθαρρύνουμε να παραμείνετε δημιουργικοί, καινοτόμοι και να ακούτε πάντοτε με προσοχή τα 
παιδιά και τους νέους, για να τους δίνετε τις πιο εύστοχες απαντήσεις. 

 

«Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο» Θέμα της χρονιάς 2014 – 15 
 
Εφέτος, οι Επαρχίες Compostelle, Ibérique, l’Hermitage και  Méditerranée προτείνουν προς επεξεργασία ένα κοινό 
θέμα για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι ένα σημείο ενότητας στην αποστολή για όλα μας τα σχολεία. 
 
Το θέμα που επελέγη για αυτή τη χρονιά είναι «Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο». Τα σχολεία και τα 
κοινωνικά έργα πρέπει να έχουν αυτή την αίσθηση του ανοίγματος και της κίνησης που εμπνέει το θέμα, να 
επιθυμούν να προχωρήσουν πιο πέρα, να μη μείνουν εκεί που βρισκόμαστε τώρα και να ανοίξουμε το παράθυρο 
που μας φέρνει κοντά στην πραγματικότητα, στα παιδιά και στους νέους της εποχής μας και στην κοινωνία όπου 
ανήκουμε. 
 
Το σύνθημα «Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο» μας καλεί επίσης να αναζητήσουμε τα κλειδιά που μπορούν 
να μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία του ανοίγματος και να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Λόγο 
του Θεού, ο οποίος ανταποκρίνεται καλύτερα στη Ζωή και στο Μαριανό πνεύμα ως συγκεκριμένο μέσο ένταξης στην 
καθημερινότητά μας. Αυτός ο άξονας θα επιτρέψει: 
 

 Να αντικρίσουμε τη δική μας ζωή,   για να ξεκινήσουμε την πορεία 

 Να κοιτάξουμε με προσοχή τη ζωή γύρω μας, ώστε να επισημάνουμε τις ανάγκες και να στρατευθούμε σε αυτές 

 Να αφεθούμε στη δέσμευση των συναντήσεων με τα πρόσωπα που συναντάμε 

 Να συνειδητοποιήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης στην οποία βρίσκονται τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες 

 Να αφομοιώνουμε όλο και περισσότερο το μήνυμα του Ιησού Χριστού, για να το αφήσουμε να μας οδηγεί στο 

δρόμο της ζωής. 

 
Το θέμα «Ας ανοίξουμε ένα παράθυρο στον κόσμο» αποτελεί μια στάση 
ζωής, έναν τρόπο να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα και τη ζωή. 
Με αφετηρία αυτές τις προοπτικές προτείνουμε να μπορέσει ο καθένας 
να ανοίξει γρήγορα τα παράθυρα στη ζωή του αλλά και το παράθυρο 
στους άλλους και, επιπλέον, ο καθένας καλείται να υποδεχθεί και να 
εργασθεί με αυτό που θα έχει βρει ανοίγοντας αυτά τα παράθυρα. 
 
Καλούμαστε να είμαστε αισιόδοξοι: υπάρχουν πολλά παράθυρα που 
έχουν ανοίξει άλλοι πριν από εμάς · ο ίδιος ο Θεός ανοίχθηκε σε μας, 
διότι βρίσκουμε σε Αυτόν πολλά πρόσωπα του περιβάλλοντός μας που 
αγαπάμε και που έχουν ανοίξει την καρδιά τους … Όλος αυτός ο άξονας 
δίνει δύναμη, χαρά και θάρρος για να ανοίξουμε τα παράθυρα που 
παραμένουν ακόμη κλειστά. 
 
Πρόκειται για μια εύκολη στάση για να προχωρήσουμε και να 
στηρίξουμε την πορεία. Κάθε φορά που ανοίγουμε ένα παράθυρο, έχει 
γίνει ένα βήμα, ένας νέος δρόμος ανοίγεται μπροστά μας με τη 
δυνατότητα να βρούμε και να ανοίξουμε και άλλα παράθυρα. Ένα 
άνοιγμα στην κλήση, στην ανάπτυξή μας ως προσώπων και ως 
Χριστιανών. 
 

Αυτή η στάση διεγείρει στο άτομο μια δημιουργική ανησυχία για καθετί καινούργιο, για όλα όσα βρίσκονται πίσω 
από το παράθυρο, για να ανακαλύψει πρόσωπα, για να ζήσει νέες εμπειρίες και για να μπορέσουμε να 
ανακαλύψουμε μέσα μας τα κλειδιά που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ανοίγουμε παράθυρα. 

 
 

http://www.maristes.eu/
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SED. Εμπειρίες αλληλεγγύης με τις χώρες του Νότου 

 
Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση SED (Αλληλεγγύη, 
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη) είναι η Μαριανή Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση συνεργασίας για την 
ανάπτυξη. Πρόκειται για το συντονισμό και την 
προώθηση πρωτοβουλιών αλληλεγγύης, οι οποίες 
γεννιούνται γύρω από Μαριανούς και απευθύνονται 
σε φτωχές κοινότητες του Νότου και, συγχρόνως, η 
στήριξη του κινήματος εθελοντισμού που αυτές 
επιβάλλουν. 
 
Ένας από τους πρωταρχικούς τομείς δράσης της SED 
είναι η προώθηση του εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός 
είναι ένας τρόπος αλλαγής του κόσμου με αφετηρία 
την πραγματική εναλλακτική λύση που προσφέρει η 

σύγχρονη κοινωνία της κατανάλωσης. Η SED της Καταλονίας θέλει να είναι ένας χώρος ανοικτός στους 
ενεργούς πολίτες που ενδιαφέρονται για την αλληλεγγύη βασιζόμενοι στις αξίες του Ευαγγελίου και 
δρώντας με τον Μαριανό τρόπο. Σε αυτόν τον τομέα η SED προτείνει: 

 
 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Σε σύνδεση με ένα Μαριανό σχολείο ή κοινωνικό 

κέντρο, έχοντας κοινωνική παρέμβαση μέσα στην πόλη σύμφωνα με τις γραμμές δράσης της 

οργανώτριας ομάδας. 

 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: εμπειρία επιμόρφωσης για τα άτομα που έχουν 

μια εμπειρία αλληλεγγύης στη χώρα τους και θέλουν τώρα να μεταβούν στις χώρες του Νότου με μια 

χριστιανική κοινότητα που ζει ένα σχέδιο δράσης αφιερωμένο στους άλλους συνανθρώπους. 

 
Φέτος το καλοκαίρι, 15 εθελοντές, αγόρια και κορίτσια, προετοιμάσθηκαν χάρη σε αυτή την εκστρατεία 
εισαγωγής στη διεθνή αλληλεγγύη, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την εμπειρία επιμόρφωσης στις 
χώρες του Νότου. Η εκστρατεία αρχίζει τον Ιανουάριο και σε πέντε Σαββατοκύριακα τα αγόρια και τα 
κορίτσια εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία επιμόρφωσης και προετοιμασίας για αυτή την εμπειρία. 
 
Οι συμμετέχοντες σε αυτή την επιμόρφωση πρέπει να είναι 21 ετών, να έχουν πιστοποιημένη πείρα 
εθελοντισμού σε άλλους χώρους και να συμμετάσχουν στα πέντε Σαββατοκύριακα επιμόρφωσης. Κατά τη 
διάρκεια της εκστρατείας, οι εθελοντές δεσμεύονται να εμπλακούν σε μικρές δράσεις (εκδηλώσεις, 
διαλέξεις κλπ.), να διαθέσουν ενάμιση μήνα μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, να αποδεχθούν να 
αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να μεταβούν στη χώρα και στον τόπο που η Οργάνωση θα έχει επιλέξει 
και να πληρώσουν την εγγραφή στην εκστρατεία επιμόρφωσης καθώς και τη διαμονή και τα έξοδα του 
ταξιδιού. 
 
Συγκεκριμένα, αυτό το καλοκαίρι του 2014, 15 άτομα θα ταξιδέψουν στην Παραγουάη και στην Τανζανία 
για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Στην Παραγουάη, θα τους υποδεχθούν οι Μαριανοί Αδελφοί και ο 
Αποστολικός Βικάριος του Pilcomayo, 6 άτομα θα εργασθούν με την κοινότητα του Horqueta, 2 άτομα με 
την κοινότητα του Fischat και 3 άτομα με την κοινότητα του Saint José d’Esteros. Στην Τανζανία, τους 4 
εθελοντές θα φιλοξενήσουν οι Μαριανοί Αδελφοί των Κοινοτήτων της Masonga και της  Mwanza. 
 
Ελπίζουμε ότι θα ζήσουν μια καλή εμπειρία αλληλεγγύης με τους ανθρώπους και ότι θα μπορέσουν να 
μοιρασθούν τη ζωή σε αυτές τις χώρες του Νότου. Αυτή η δράση τους ωθεί να κάνουν τον κόσμο λίγο 
καλύτερο και να ζήσουν μια ζωή σύμφωνα με τις αξίες του Ευαγγελίου και με τον Μαριανό τρόπο. 
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XXXII Αγώνες Στίβου 

 

Στις 18 του περασμένου Μαΐου, τα Μαριανά σχολεία της Καταλονίας 
ξαναβρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο « Lluís Companys », στο λόφο Montjuïc, για 
τους 32ους Αγώνες Στίβου, στους οποίους έλαβαν μέρος 1310 αθλητές. 
 
Φέτος, είχαμε τη συμμετοχή σχολείων από διάφορες χώρες της Επαρχίας 
L’Hermitage.  Συγκεκριμένα, ήλθαν μαθητές και μαθήτριες από Μαριανά σχολεία 
της Μασσαλίας και του Bourg-de-Péage της Γαλλίας και από το Λεόντειο Λύκειο 
Νέας Σμύρνης της Ελλάδας. Ήταν μια ωραία ημερίδα αθλητισμού και 
επικοινωνίας τόσο για τα παιδιά και τους νέους που έλαβαν μέρος όσο και για 

τους εκπαιδευτές και τις οικογένειες που τα συνόδευαν. 

Találkozó Pont nevű Nyitott Ház Tanoda 
Tanoda «Σημείο Συνάντησης» 

 

Το πρόγραμμα Tanoda ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Μαριανού Σχολείου στο Karcag μετά από 
κρατική επιχορήγηση. Έτσι, τον Ιούλιο 2013, άρχισαν οι δραστηριότητες του Tanoda. Στόχος του 
προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους μαθητές που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχία στα 
μαθήματα του σχολείου ή να συνεχίσουν τις επαγγελματικές τους σπουδές εξαιτίας οικογενειακών ή 
κοινωνικών προβλημάτων. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων είναι παιδιά που ανήκουν σε πολύ φτωχές 
οικογένειες και το πρόγραμμα Tanoda τα βοηθάει με εξωδιδακτικές δραστηριότητες, δηλαδή εκτός του 
σχολικού προγράμματος. Η πλειονότητα των μαθητών (38) προέρχονται από το Μαριανό σχολείο « Szent 
Pal », από την 5η έως την 8η τάξη. Οι υπόλοιποι μαθητές (11) προέρχονται από την Επαγγελματική Σχολή 
« Varró Istvan » από τα μαθήματα της 9ης και της 10ης. Με αυτά τα παιδιά σχηματίσαμε τρεις ομάδες: 5η -
6η , 7η -8η  και 9η -10η .  
 
Για τους μαθητές της Επαγγελματικής Σχολής, η πρωταρχική δραστηριότητα μετά το σχολείο είναι να 
κάνουν τα σχολικά τους καθήκοντα. Αργότερα, όταν έρχονται οι μαθητές του Δημοτικού, όλοι παίρνουν το 
γεύμα. Μετά από αυτό, υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες: παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες κλπ. Οι 
δραστηριότητες τελειώνουν στις 18.00.  Τα Σαββατοκύριακα, υπάρχουν εκδρομές και ελεύθερες 
ενασχολήσεις. Για να ενισχύσουμε τη συνοχή των οικογενειών, οργανώσαμε επίσης δραστηριότητες με 
τους γονείς. 
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Προσκύνημα στο Montserrat 

 
Στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου, 
οκτακόσια πενήντα περίπου άτομα 
(παιδιά, νέοι, σύμβουλοι, γονείς, 
εκπαιδευτές, Αδελφοί και απόφοιτοι) από 
σχολεία, κοινωνικά κέντρα και Μαριανά 
κινήματα - CMS et FAJMACOR – ανέβηκαν 
στο Ιερό του Montserrat για να 
προσκυνήσουν την Παναγία Μητέρα μας 
και να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Η 
πορεία μέχρι το Montserrat άρχισε για 
πολλές ομάδες το Σάββατο από 
διαφορετικές αφετηρίες. Μια καλή ομάδα 
εθελοντών, ειδικότερα μπαμπάδες και 

μαμάδες, πρόσφεραν με τις υπηρεσίες τους μια ανάπαυλα στις άλλες ομάδες. 
 
Την Κυριακή, νωρίς το πρωί, οι ομάδες έφθασαν στο προαύλιο του μοναστηριού, όπου τις περίμενε ένα 
καλό πρόγευμα. Στις δέκα και τέταρτο, άρχισε στη Βασιλική η ευχαριστιακή Θεία Λειτουργία. Ο δρόμος 
που διανύσαμε μας βοήθησε να προσευχηθούμε, να ακούσουμε το Ευαγγέλιο της Κυριακής της 
Αναλήψεως. Διάφοροι εκπρόσωποι των ομάδων και των σχολείων διάβασαν προσευχές και παρουσίασαν 
την αφίσα του θέματος της χρονιάς «Δώσε την ελπίδα». Η τελετή έκλεισε με έναν ύμνο. Στην έξοδο 
αποχαιρετισθήκαμε τραγουδώντας. 
 
Σε ευχαριστούμε, Καλή Μητέρα του Montserrat, για τη συνάντησή μας και για την προσπάθεια που 
απαίτησε η ανάβαση στο βουνό, η οποία όμως ανταμείφθηκε με αυτή τη γεμάτη χαρά συνάντηση όλων 
μαζί. 

 

   
 

 

Καλωσόρισμα σε δύο νέα σχολεία στο Μαριανό δίκτυο της Γαλλίας 
 
Εδώ και πολλά χρόνια, οι Αδελφοί του Χριστιανικού Δόγματος του Matzenheim στην Αλσατία 
αναζητούσαν τη στήριξη των δύο σχολείων τους: του Ecole-Collège Jean XXIII στη Mulhouse και του 
Collège St Joseph στο Matzenheim.  
 
Η συνετή τους κρίση τους οδήγησε να μας εμπιστευθούν αυτό το έργο στο πλαίσιο του δικτύου των 
Μαριανών σχολείων της Γαλλίας. Τους υποδεχόμαστε με χαρά και τους προτείνουμε να επωφεληθούν 
σιγά –σιγά από όλα όσα συμβαίνουν και βιώνονται στο πλαίσιο της Εποπτείας (Tutelle) και της Επαρχίας. 
Τους απευθύνουμε το «Καλώς ορίσατε!» και τους διαβεβαιώνουμε για την ευχή μας να αισθάνονται 
ωραία μαζί μας. 
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Φως, Ελπίδα, Συνάντηση. Πάσχα στο Les Avellanes, 2014 
 
Φωτιά, Ελπίδα, Συνάντηση… Αυτές είναι οι τρεις λέξεις που οδήγησαν 
και φέτος πάνω από 200 νέους και νέες στο Μοναστήρι των Μαριανών 
Αδελφών Les Avellanes της Καταλονίας, ώστε να βιώσουν με 
κατάνυξη  την ανάμνηση του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού. 
Οι πασχαλινές εκδηλώσεις των Μαριανών νέων της Καταλονίας στο συγκεκριμένο Μοναστήρι αποτελούν 
μια μακρά παράδοση. Ωστόσο, τη φετινή χρονιά, από τις 16 έως τις 21 Απριλίου 2014, συμμετέσχε για 
πρώτη φορά και η ομάδα «Μαριανοί νέοι σε Δράση»  από την Ελλάδα, με μια 17μελή αποστολή. Η 
συντροφικότητα, το μοίρασμα και η συμμετοχή στις τελετές και στις ομάδες προβληματισμού φώτισαν την 
πορεία μας από το σκοτάδι του Μαρτυρίου του Κυρίου μας έως το λαμπρό φως που ανάβλυσε από την 
Ανάστασή Του. 

Ήταν μια γόνιμη εμπειρία πνευματικής εμβάθυνσης, 
που επηρέασε βαθύτατα τον καθένα και την καθεμιά 
από εμάς. Επιπλέον, ενισχύθηκαν οι  δεσμοί με τους 
Καταλανούς αδελφούς μας, με τους οποίους - όπως 
άλλωστε και με ολόκληρη τη Μαριανή οικογένεια 
παγκοσμίως - μας ενώνει το όραμα του Αγίου Ιδρυτή 
μας Marcellin Champagnat. Επιστρέφοντας, 
μεταφέρουμε στις αποσκευές μας τις εμπειρίες που 
ζήσαμε, με στόχο να τις μοιραστούμε με τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας μας και με όλους τους Μαριανούς 
νέους και να τις βιώσουμε, ο καθένας στη δική του 
πραγματικότητα. 
 

  

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑΝΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ “Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ” 
 

Το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014,από 9.00 έως 14.00, διεξήχθη στις 
εγκαταστάσεις του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης Ημερίδα Εμβάθυνσης 
και Προβληματισμού για τους Συναδέλφους που σχετίζονται με την 
Ποιμαντική των Κλήσεων, με θέμα: «Η Ποιμαντική των Κλήσεων: πώς 
ορίζεται και με ποιον τρόπο εντάσσεται στη Μαριανή Ποιμαντική των 
Νέων»,  όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο με τίτλο: “Και ο Ιησούς πορεύτηκε 
μαζί τους”, το οποίο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2013 και στις τέσσερεις 
γλώσσες της Επαρχίας L’Hermitage (καταλανικά, γαλλικά, ουγγρικά και 
ελληνικά). 

 
Την Ημερίδα εμψύχωσε ο Frère Pere Ferré, αναπληρωτής του Επάρχου της Επαρχίας του Hermitage, Μαριανός 
Αδελφός από την Καταλονία, με μεγάλη πείρα στην Ποιμαντική των Κλήσεων και ένας από τους συγγραφείς του 
βιβλίου. Ο Fr. Pere μας καθοδήγησε ώστε να εμβαθύνουμε στην έννοια της κλήσης για εμάς τους χριστιανούς, στον 
τρόπο με τον οποίο οι νέοι αναζητούν και ανακαλύπτουν την κλήση τους και στα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
εμείς, ως Μαριανοί Παιδαγωγοί, για να τους συνοδεύσουμε και να τους καθοδηγήσουμε σε αυτή την αναζήτηση 
(Ποιμαντική των Κλήσεων). 
 
Στην έβδομη ενότητα του βιβλίου αναφέρεται ότι: «Η διάσταση των κλήσεων είναι μια σημαντική πτυχή όλων των 
τομέων της Ποιμαντικής. Θεωρούμε, επομένως, ότι όλοι αυτοί που καθοδηγούν τα παιδιά και τους νέους κατά την 
ανάπτυξη και την πορεία τους, προκειμένου να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι και χριστιανοί, είναι φορείς της 
ποιμαντικής των κλήσεων. Οι φορείς ενσωματώνουν τη διάσταση των κλήσεων στην καθημερινή τους παρουσία 
ανάμεσα στους νέους, όταν τους καθοδηγούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.» 



 

9 
 

Τριμηνιαία έκδοση της Γραμματείας για την Αποστολή της Μαριανής Επαρχίας του Hermitage 

 

     
 
Ευχόμαστε η παιδαγωγική του Ιησού να εμπνέει πάντοτε το ποιμαντικό μας έργο και η Ημερίδα να απέβη επωφελής 
τόσο για την Αποστολή της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης των νέων όσο και για την προσωπική μας πνευματική 
καλλιέργεια. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Μαριανής Επιμόρφωσης 

 
 

 Ένα νέο στάδιο, ένα βήμα προς τα εμπρός 
 
CATALOGNE : Πιστοποίηση Multisite  
Στις 17 Μαρτίου άρχισε η διαδικασία εξωτερικών αξιολογήσεων των σχολείων και των κεντρικών 
υπηρεσιών του Ιδρύματος Champagnat (Fundació Champagnat) για την απόκτηση της Πιστοποίησης ISO 
9001:2008 με τη μέθοδο του πολυκέντρου. Αυτή η διαδικασία διήρκεσε μέχρι το τέλος Απριλίου. 

 
Η μέθοδος «πολυκέντρο» της πιστοποίησης προβλέπει την απόκτηση μιας μοναδικής πιστοποίησης για 
όλα τα σχολεία ( τα οποία μέχρι τώρα πιστοποιούνταν ξεχωριστά) και μια άλλη μοναδική πιστοποίηση 
για τα κοινωνικά κέντρα, όπως συνέβαινε εξαρχής γι’ αυτά. 
Μια  από τις απαιτήσεις αυτού του τύπου πιστοποίησης είναι ότι η αλληλεξάρτηση των κέντρων αποτελεί 
μέρος της διαδικασίας και παράγοντα του ίδιου οργανωμένου δικτύου. Αυτό σημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, 
ότι είναι δυνατόν να επισημάνουμε τα ισχυρά σημεία και τις καλές πρακτικές, να τα μοιρασθούμε 
μεταξύ μας και να βοηθήσουμε έτσι ο ένας τον άλλον στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού μας σχεδίου και 
του επανευαγγελισμού. Από την άλλη, αυτό επιτρέπει να αξιολογείται η παρακολούθηση στη διαχείριση 
των κέντρων και να αποδεικνύεται η εργασία όλων κατά τον ίδιο τρόπο. 

 
Μπορούμε λοιπόν να νιώθουμε χαρούμενοι ως Fundació Champagnat για το καλό αποτέλεσμα της 
προσπάθειας που έγινε ως τώρα και που μας επέτρεψε να πετύχουμε αυτή την αναγνώριση. Ωστόσο, η 
πιστοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός · είναι σημαντικό να εντάξουμε τη νοοτροπία της συνεχούς βελτίωσης 
στην καθημερινή μας δράση  και την εργασία σε δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, η απόκτηση της πιστοποίησης 
αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική φάση αυτής της διαδικασίας και μια αιτία ικανοποίησης για όλους. 
 

ΓΑΛΛΙΑ: 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης ποιότητας, που επιδιώκεται για το σύνολο των Σχολείων και των Κοινωνικών 
Κέντρων της Επαρχίας, η Ένωση Marcellin Champagnat  (AMC) θα έπρεπε να λάβει αυτή την Πιστοποίηση 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους 2014. Θα υπάρξει καταρχάς μια εσωτερική αξιολόγηση στα τέλη 
Αυγούστου, στη συνέχεια μια εξωτερική αξιολόγηση τον Δεκέμβριο από ανεξάρτητη επιτροπή.  
 
Εξάλλου, θα συνεχίσουμε την απαραίτητη επιμόρφωση και την εφαρμογή των «διαδικασιών» στα σχολεία 
του δικτύου κατά τα έτη 2014 – 2015 με σκοπό την απόκτηση από αυτά της Πιστοποίησης στο τέλος του 
2015. 


