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Η δέκατη συνάντηση των Εκπαιδευτικών Έργων της Επαρχίας  L’Hermitage είχε τεθεί κάτω από το σημείο του έτους 

Montagne, την πρώτη εικόνα που μας οδηγεί προς τον εορτασμό της επετείου των διακοσίων χρόνων από την 

Ίδρυση του Τάγματος από τον Πατέρα Champagnat. Αυτή η εικόνα μάς καλεί να ανακαλύψουμε ή να ανακαλύψουμε 

και πάλι αυτό που κάνει να χτυπάει η Μαριανή μας καρδιά. Μας καλεί να ανταποκριθούμε με ενθουσιασμό και 

εμπιστοσύνη στις επείγουσες εκκλήσεις της εποχής μας και να πάμε να συναντήσουμε τους σημερινούς 

« Montagne ». 

Η δυναμική και τα θέματα αυτής της συνάντησης βοήθησαν τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν και να 

αναπτύξουν ακόμη περισσότερο το αίσθημα ότι ανήκουν καταρχήν στην Επαρχία μας και ευρύτερα στο ίδιο το 

Μαριανό Τάγμα. 

 

UBUNTU είναι μια λέξη που επέστρεψε ως σύνθημα στη διάρκεια αυτής της συνάντησης και αποτελεί μια αφρικανική 

έννοια δύσκολη να μεταφρασθεί με μια μόνο λέξη. Θα μπορούσε να ορισθεί ως συνειδητοποίηση από ένα άτομο ότι 

η προσωπική του ανθρώπινη ταυτότητα είναι δεμένη με εκείνη των άλλων ανθρώπων, σαν η ανθρωπότητα και η 

αδελφοσύνη να ήταν αξεχώριστες. Στη δική μας περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι, όλοι μαζί και συνειδητοποιώντας τον 

πλούτο του καθενός μας, θα οικοδομήσουμε το μέλλον της Μαριανής αποστολής. Δεν θα μπορέσουμε να μείνουμε 

ανοικτοί και διαθέσιμοι παρά μόνον αν έχουμε τη βεβαιότητα ότι ανήκουμε σε κάτι που μας υπερβαίνει. 

 

Με το αρκτικόλεξο SWAMP (Spirituality -Πνευματικότητα, We -Εμείς, At risk - Διακινδυνεύοντας, Mary –Παρθένος 

Μαρία, Pledge -Υπόσχεση) μας προτάθηκε να δεσμευθούμε απόλυτα και ολοκληρωτικά, με την επιμονή και την 

πεποίθηση της ανεπιφύλακτης και τρυφερής αγάπης που η Καλή μας Μητέρα είχε για τον Υιό της Ιησού.  Για να 

είμαστε σε θέση να βγούμε από τις περιοχές της άνεσης, για να διακινδυνεύσουμε τη συνάντηση με τους  

« Montagne » των ημερών μας, κοντινούς ή μακρινούς, για να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στις δοκιμασίες 

του κόσμου μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το όραμα του Πατέρα Champagnat, να βοηθήσουμε κάθε νέο 

και κάθε παιδί να ανακαλύψει την αγάπη που τρέφει ο Θεός για εκείνον. 
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ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ 

ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 
Αδ. Pau Tristany 

 
Το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή 

υπήρξε για μένα μια μεγάλη εμπειρία, όπως θα ήταν 

και για οποιοδήποτε Μαριανό. Ήταν ευλογία να μπορώ 

να μετέχω και να δοκιμάζω με τόση ένταση τη 

Μαριανή ταυτότητα. 

 

Καθώς μένω στην Ουγγαρία, όπου υπάρχουν λίγα και 

καινούργια σχολεία, λίγοι Λαϊκοί και Αδελφοί, ένιωσα 

μεγάλη συγκίνηση από τη συνάντηση με τόσο πολλούς 

ανθρώπους, Λαϊκούς και Αδελφούς, στρατευμένους 

πραγματικά και γεμάτους θέρμη στη Μαριανή 

αποστολή και στο Μαριανό χάρισμα. Δεν το βιώνουν 

θεωρητικά ή για να μπορούν να εργάζονται σε ένα Μαριανό Κέντρο, αλλά στα βάθη της καρδιάς τους και μέσα από 

τη ζωή. 

 

Ήταν πολύ σημαντικό ότι το Συνέδριο διεξήχθη στην Αφρική και μάλιστα τις ημέρες όπου γινόταν πολύς λόγος για την 

τρομοκρατία και τον ιό Έμπολα. Αυτό έδειξε το θάρρος του Μαριανού Τάγματος. Πολύ σημαντική επίσης υπήρξε και 

η ανταπόκριση των συμμετεχόντων. Η γλώσσα και η κουλτούρα δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο στην επικοινωνία. 

Υπήρχε κάτι πιο δυνατό που μας ένωνε: η πίστη και το χάρισμα. Η οργάνωση ήταν άριστη. Η υποδοχή των 

Αφρικανών Αδελφών και το έργο της οργανωτικής επιτροπής αποδείχθηκαν πολύ ουσιαστικά: μετακινήσεις, στέγαση, 

γεύματα, μεταφράσεις κλπ. Ο ρυθμός ήταν έντονος αλλά πολύ μελετημένος. Όλα αυτά βοήθησαν να εμβαθύνουμε 

και να προσεγγίσουμε τα θέματα σφαιρικά. 

 

Η διαμονή μας στο Ναϊρόμπι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ήταν σαν να ζούσαμε σε «Μαριανό ουρανό», όπου 

συνυπήρχαν η ζωή, η πνευματικότητα και η θεωρία · αυτές ενέπνεαν τον προβληματισμό και τις ιδέες που βρίσκονται 

στη βάση του τελικού κειμένου του Συνεδρίου. 

 

Με συγκίνησε πολύ η μαρτυρία συγκεκριμένων ανθρώπων, Λαϊκών και Αδελφών, οι καταστάσεις που ζουν, η 

αποστολή τους, αυτό που τρέφει την πίστη τους … Ως Αδελφός, εντυπωσιάσθηκα από το επίπεδο της στράτευσης 

πολλών Λαϊκών, ικανών να κάνουν πολύ θαρραλέα και σημαντικά βήματα, πέρα από τον τομέα της εργασίας τους ή 

της ποιμαντικής. 

 

Όσο για το τελικό κείμενο του Συνεδρίου, με εντυπωσίασε πόσο μεγάλη σημασία αποδόθηκε στην πνευματικότητα, 

ιδιαίτερα στην προσευχή, στην κοινότητα, στην Παναγία, στην προφητεία και στο μυστηριακό χαρακτήρα. 

 

Ένα  άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλο το περιεχόμενο του κειμένου έχει τις ρίζες του στη ζωή και πηγάζει από 

αυτήν. Δεν πρόκειται μόνο για ωραίες θεωρίες αλλά για πτυχές που μπορούμε να αγγίξουμε και να 

πραγματοποιήσουμε. Θυμάμαι ότι την ημέρα που άρχισε η σύνταξη του κειμένου, φοβόμουν μήπως χαθούν πολλές 

από τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες που είχαν εκτεθεί. Με χαρά διαπίστωσα ότι οι πρόχειρες σημειώσεις αποτύπωναν 

ήδη την ουσία όσων είχαν λεχθεί. 

 

Πολύ σημαντικά επίσης είναι η αισιοδοξία και το θάρρος του μηνύματος. Σε πολλές χώρες, η πραγματικότητα δεν 

προκαλεί χαρά (αναγνωρίζουμε όλοι την έλλειψη Αδελφών και το μικρό αριθμό των δεσμευμένων Λαϊκών σχεδόν 

παντού). Ωστόσο, το κείμενο δεν μας παρακινεί να «κλείσουμε τα κενά» που υπάρχουν στα σχολεία μας, να 

εξαλείψουμε τις ελλείψεις και τις καταστάσεις που μας συνθλίβουν καθημερινά, αλλά μας καλεί να ξεκινήσουμε και 

να πάμε εκεί όπου μας οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Κάποιοι θα μπορούσαν να σκεφθούν ότι είναι μια απερισκεψία (ίσως 

ναι!), αλλά βρίσκεται ακριβώς στη γραμμή των εντολών του Ευαγγελίου. 
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Àngel Domingo 

 
Είναι σημαντικό ότι το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Αποστολή διεξήχθη στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα, στην καρδιά 

της Αφρικής. Είναι επίσης σημαντικό ότι εκπρόσωποι από όλο το Μαριανό Τάγμα συναντήθηκαν στην καρδιά μιας 

ηπείρου, που βρέθηκε συχνά στην περιφέρεια του κόσμου, παρά τη δύναμη του πολιτισμού της, των παραδόσεών 

της, των κοινοτήτων, των ανθρώπων της ….  

 

Είναι επομένως εξίσου σημαντικό ότι το 

καλωσόρισμα έγινε από μια γυναίκα της 

Αφρικής. Τι συμβολισμός!  Μια Αφρικανίδα 

που ερμηνεύει ξανά τη γένεση. Είναι 

λοιπόν σπουδαίο να ακούς την ερμηνεία 

αυτού που θεωρείται η αρχή του παντός 

στην ήπειρο όπου γεννήθηκε η ανθρώπινη 

ζωή, και μάλιστα από τη φωνή μιας 

γυναίκας. Βρισκόμαστε άραγε μπροστά σε 

ένα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ; 

 

Ξεκινώντας από εδώ, είναι βέβαιο ότι δεν 

μπορώ παρά να χρησιμοποιήσω απλές 

λέξεις για να περιγράψω την εμπειρία που 

έζησα στο Ναϊρόμπι, στο πλαίσιο του 2ου 

Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Αποστολή. 

Όλα όσα βίωσα με αγγίζουν βαθιά, διότι, για μένα, υπήρξε μια σημαντική στιγμή καλλιέργειας της προσωπικής μου 

πνευματικότητας και η εκ νέου ανακάλυψη ενός απόλυτου αισθήματος κοινωνίας με όλους τους ανθρώπους που 

ζουν και πάλλονται με το Μαριανό χάρισμα. Αίσθημα κοινωνίας που ένιωσα, όχι μόνο δίπλα στα άτομα που 

συμμετείχαν στο Συνέδριο, αλλά με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους είχα τη χαρά να μοιραστώ μια πορεία 

που άρχισε πριν από έναν ακριβώς χρόνο.  

 

Στο Ναϊρόμπι μιλήσαμε όλοι. Ένιωσα ότι, όταν οι εκπρόσωποι της Επαρχίας μας– ο Νίκος, ο Pau και εγώ ο ίδιος – 

μιλούσαμε στην ολομέλεια, στην προσευχή, σε μικρή ομάδα, δεν ακουγόταν μόνον η δική μας φωνή αλλά και εκείνη 

όλων των ανθρώπων της Επαρχίας που έλαβαν μέρος σε όλη την πορεία. Ίσως αυτό έχει σχέση με το συναίσθημα του 

UBUNTU, μιας αφρικανικής λέξης που, όπως εξηγούσε ο Αδελφός Emili, συνδέεται με την κοινωνία: Υπάρχω γιατί 

υπάρχουμε. 

Η συνάντηση στο Ναϊρόμπι δεν ήταν μόνο ένα 

συνέδριο για την αποστολή · μοιραστήκαμε εκεί τον 

προβληματισμό γύρω από τις τρεις διαστάσεις του 

χαρίσματος: την πνευματικότητα, την κοινωνία και την 

αποστολή. Με αυτό το νόημα, το Συνέδριο στο 

Ναϊρόμπι δεν έδωσε πολλές απαντήσεις, αλλά μάλλον 

προκάλεσε πολλές ερωτήσεις: Ενεργούμε με βάση το 

«είναι»; Ποιο είναι το κέντρο που μας οδηγεί στη 

δράση; Δρούμε σαν ακτιβιστές; Από αδράνεια; Ή 

είμαστε ενεργητικοί με τη Μαριανή έννοια; Τι σημαίνει 

στις μέρες μας η λέξη «κοινότητα»; Είναι ο καιρός να 

απλώσουμε τη σκηνή; Η σκηνή είναι καινούργια; Είναι 

διεθνής; Διαπολιτισμική; Διαθρησκευτική; Θα 

στραφούμε με αποφασιστικό τρόπο στα παιδιά και 

στους νέους που βρίσκονται στις περιφέρειες του 

κόσμου; Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η Μαριανή 

Ποιμαντική των Νέων είναι η μεγάλη ευκαιρία που δεν 

πρέπει να αφήσουμε;  

 

Σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις πρέπει να αναζητήσουμε απαντήσεις όλοι μαζί, σαν σε προκλήσεις που θα μας 

θέσουν αναμφίβολα σε μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΧΑΡΙΣΜΑ. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε στο Ναϊρόμπι 

αλλά συνεχίζεται. Καλούμαστε να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε μαζί … Αν θέλεις να φθάσεις γρήγορα, πήγαινε 

μόνος σου, αν θέλεις να πας μακριά, πάμε μαζί: αυτό είναι και το νόημα του UBUNTU. 
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Νίκος Νούλας 

 
Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή πραγματοποιήθηκε 

το 2007 στο Mendes της Βραζιλίας με τον τίτλο «Μια καρδιά, μια 

αποστολή». Τόσο το Συνέδριο όσο και η φάση της προετοιμασίας που 

προηγήθηκε σε επίπεδο Επαρχιών και Περιφερειών ήταν μεγάλης ιστορικής 

σημασίας για το Τάγμα των Μαριανών Αδελφών, αφού για πρώτη φορά 

Αδελφοί και Λαϊκοί σχεδόν όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο 

συναντήθηκαν, συζήτησαν, προβληματίστηκαν όλοι μαζί ως ισότιμα μέλη για 

την ταυτότητα, τη ζωή, την αποστολή και το μέλλον του Τάγματος. Η 

μοναδική αυτή εμπειρία αξιολογήθηκε πολύ θετικά, με αποτέλεσμα η 21η 

Γενική Σύναξη του Τάγματος που ακολούθησε όχι μόνο να υιοθετήσει κάποια 

από τα μηνύματα και τις προτάσεις του Mendes αλλά επιπλέον ενθάρρυνε 

πολύ θερμά την οργάνωση ενός νέου Παγκόσμιου Συνεδρίου για τη Μαριανή 

Αποστολή στο πνεύμα του Mendes.  
 

Έτσι, επτά χρόνια αργότερα, στο Ναιρόμπι της Κένυας έλαβε χώρα το 2ο 

Διεθνές Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή. Στόχος ήταν η αναζήτηση νέων 

εκφράσεων του Μαριανού χαρίσματος στο κατώφλι της τρίτης 

εκατονταετίας. Δρέποντας τους καρπούς της κληρονομιάς του Πρώτου 

Παγκοσμίου Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες αλλά και όλοι οι Μαριανοί σε όλο 

τον κόσμο κλήθηκαν να είναι «Νέοι Μαριανοί σε Αποστολή».  
 

Η Διεθνής Επιτροπή που είχε αναλάβει την προετοιμασία του Συνεδρίου επέλεξε ως λογότυπο τη φλόγα ανάμεσα σε 

36 προτάσεις από όλο το Μαριανό κόσμο. Η φλόγα στη χριστιανική παράδοση συμβολίζει τη θέρμη και το φως του 

Αγίου Πνεύματος, που μας ωθεί και μας ενισχύει στην αποστολή μας. Το θέμα άλλωστε του Συνεδρίου ήταν «Νέοι 

Μαριανοί σε Αποστολή», μια αποστολή που πρέπει να ακτινοβολεί μέσα στον κόσμο τη ζεστασιά και το φως του 

Θεού. Σε αρκετούς πολιτισμούς η φωτιά συμβολίζει επίσης τον τόπο της συνάντησης, της συγκέντρωσης, εκεί όπου η 

ιστορία και η παράδοση διατηρούνται, εκεί όπου βιώνεται το παρόν και οικοδομείται το μέλλον. 
 

Στην αφρικανική ήπειρο μάλιστα όπου πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο, πολλοί άνθρωποι συναντώνται γύρω από τη 

φωτιά για να συζητήσουν και να γιορτάσουν τη ζωή. Η φωτιά μάς θυμίζει το γεγονός της Πεντηκοστής, την 

επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους δώδεκα μαθητές του Ιησού και τη γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Άλλωστε, 

το Ευαγγέλιο βρίθει από συμβολικές αναφορές του φωτός και της φωτιάς. «Ἐγώ εἰμί τό φῶς» (Κατά Ιωάννην 8,12), 

«αυτού ο λόγος είναι άσβεστη φωτιά» (Ιερεμίας 20,9). «Είναι μια φωτιά που ήρθα να φέρω στη γη, και πόσο θα 

ήθελα να ήταν ήδη αναμμένη (Κατά Λουκάν 12,49) και πόσες άλλες ακόμη…. Αυτή λοιπόν η φωτιά μας προσκάλεσε 

κοντά της, με τη γοητεία της, το μυστήριό της, τον ενθουσιασμό της και τη θέρμη της να οραματιστούμε νέους 

ορίζοντες που θα δώσουν ακόμα πιο μεγάλη ζωτικότητα στο Μαριανό χάρισμα. Και η εμπειρία ήταν πραγματικά 

μεγάλη… 

 
Είναι κάποιες φορές, νομίζω, που κατά 

τη διάρκεια της ζωής μας νιώθουμε 

ιδιαίτερα τυχεροί και ευτυχείς,  επειδή 

είχαμε την ευκαιρία να βιώσουμε 

εμπειρίες μοναδικές και ίσως  

ανεπανάληπτες. Εμπειρίες που μπορούν 

να σηματοδοτήσουν τη ζωή μας για ένα 

νέο ξεκίνημα, για ανάληψη ωραίων και 

μεγάλων ευθυνών. Και οι ευθύνες σ’ 

αυτή την περίπτωση είναι η μετάδοση, η 

προώθηση, η μεταβίβαση, η διάδοση, η 

μετακένωση του μηνύματος που έλαβες 

στην ψυχή και άλλων ανθρώπων. 

Νιώθεις ότι μεταδίδεις ζωή στον άλλο, 

Αναστάσιμο Άγιο Φως, πρόταση αληθινής ζωής. Κι αυτή τη σκυτάλη που έχεις λάβει, τη φλόγα σε μια λαμπαδηδρομία 

πρέπει να την πας μακριά μαζί με άλλους. 
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Είναι  το συναίσθημα του UBUNTU, μια αφρικανική λέξη, όπως μας την εξήγησε ο Frère Emili Turù, που έχει σχέση με 

την κοινωνία: «Υπάρχω διότι υπάρχουμε». Ή ακόμα η άλλη αφρικανική παροιμία που δείχνει κι αυτή το πνεύμα της 

κοινωνίας και της συνέχειας: «Αν θέλεις να προχωρήσεις γρήγορα, πορεύσου μόνος  σου, αν θέλεις να φτάσεις 

μακριά, βάδιζε μαζί με τους άλλους». Βλέπετε η σοφία δεν είναι προνόμιο μιας ηπείρου ή ενός τόπου αλλά προνόμιο 

κάθε ανθρώπου που αναζητά τη νοηματοδότηση της ζωής του. 

 
Συναντηθήκαμε λοιπόν σ’ αυτόν τον τόπο 

της Αφρικής πάνω από 120 άνθρωποι 

προερχόμενοι από τις τέσσερις γωνιές 

του κόσμου. Ο καθένας έφερε μαζί του 

τη δική του παράδοση, τη δική του 

νοοτροπία, το δικό του τρόπο ζωής, 

κουβαλούσε στη γλώσσα, στο ήθος και 

στο έθος του έναν άλλο πολιτισμό. 

Ωστόσο, όλοι έβλεπαν μέσα από το ίδιο 

Μαριανό πρίσμα, όλοι ένιωθαν το 

αίσθημα της συμμετοχής, της κοινωνίας 

στην ίδια κοινότητα χριστιανών, 

Μαριανών με κοινά οράματα και 

στόχους. Ένιωθες έντονα την κοινωνία 

των προσώπων. 
 

Ο άνθρωπος, βλέπετε, γεννιέται ως 

άτομο και γίνεται πρόσωπο. Το άτομο 

υπάρχει και υφίσταται χωρίς να εξέρχεται από τα όριά του, χωρίς να «θραύει» τα δεσμά του εαυτού του. Αντίθετα, το 

πρόσωπο υπάρχει επειδή συνυπάρχει με τον άλλο, τον έτερον, τον διαφορετικό. Οι 120 συμμετέχοντες στο Συνέδριο 

του Ναϊρόμπι ένιωθες ότι δεν είναι απλά άθροισμα ατόμων ή ανθρώπων αλλά κοινωνία προσώπων με μοναδικότητα, 

ετερότητα αλλά και αναφορικότητα, δηλαδή με διάθεση επικοινωνίας, μετοχής και σχέσης.  

 

Ο διάλογος που υπήρχε συνεχής μεταξύ των προσώπων άρχιζε με την αποδοχή του άλλου και συνέχιζε με την 

ανεύρεση όχι του ατομικού αλλά του κοινού καλού, του αμοιβαίου καλού που αποτελεί και την ουσιαστική διάσταση 

του διαλόγου. «Ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναί πολλαί εἰσίν» (Κατά Ιωάννην 14,2). Το ιδρυτικό γεγονός της 

Εκκλησίας στην Πεντηκοστή σημαίνει πρόσληψη της προσωπικής ετερότητας αλλά και της πολυπολιτισμικότητας των 

λαών και των γλωσσών στην προοπτική του σώματος του Χριστού.  

 

Όπως καταλαβαίνετε, όταν το έδαφος είναι τόσο γόνιμο και το κλίμα τόσο εύκρατο, ο καρπός είναι βέβαιο ότι θα 

βλαστήσει. Ο κάθε συμμετέχων έδειχνε μια ξεχωριστή διάθεση συμμετοχής, ευπροσήγορος, ανοιχτός και προσηνής, 

όχι μόνο για το Συνέδριο αλλά και για το παρόν και το μέλλον του Τάγματος. 
 

Το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή έχει πολλά να προσφέρει στη ζωή και στην εξέλιξη του 

Τάγματος όπως είναι (και τα αναφέρω επιγραμματικά χωρίς ανάλυση και επεξήγηση): 

 

1. Η ανανέωση και το άνοιγμα σε όλο τον κόσμο. Αυτό που διακρίνει τον χριστιανό και, κατά συνέπεια, και το 

Μαριανό πνεύμα είναι ο οικουμενικός του χαρακτήρας. 

2. Η κριτική καθώς και η αυτοκριτική. 

3. Η επισήμανση των προβλημάτων και η προσπάθεια επίλυσής τους. 

4. Η επιστροφή στις πηγές του Μαρκελλίνου Champagnat, για να συνειδητοποιήσει εκ νέου τις ρίζες. 

5. Η αναγνώριση ότι έχουμε όλοι μας ανάγκη από επιμόρφωση, ότι κανένας δεν έχει την απόλυτη γνώση, 

όποια κι αν είναι η ηλικία του ή η αρμοδιότητά του. 

6. Η αίσθηση σε κάθε Μαριανό ότι δεν είναι μόνος αλλά ότι αποτελεί μέλος μιας μεγάλης οικογένειας, ενός 

δικτύου με διεθνές εύρος και με μια παγκόσμια αξία. 

7. Η νέα ζωτικότητα της διαθεσιμότητας. 

8. Η προώθηση της ανάπτυξης του εσωτερικού κόσμου και της πνευματικότητας κάθε Μαριανού μέσα από το 

διάλογο, την κοινοτική ζωή και το μοίρασμα των εμπειριών. 

9. Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας της κάθε περιοχής. 

10. Η κατανόηση της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας. 

11. Η αρμονική σχέση ανάμεσα σε Αδελφούς και Λαϊκούς (η Μαριανή αποστολή μοιάζει με χρυσό τάλαντο, του 

οποίου στη μια πλευρά είναι οι Αδελφοί και στην άλλη οι Λαϊκοί. Καμιά πλευρά δεν έχει μεγαλύτερη αξία από 

την άλλη και καμιά πλευρά δεν μπορεί να χωριστεί από την άλλη). 
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12. Το θάρρος να διακινδυνεύει και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. 

13. Ο ανασχηματισμός και η ανανέωση της Μαριανής Κοινότητας, που αποτελεί τον πυρήνα της χριστιανικής 

ζωής. 

14. Η ανεύρεση και η συγκέντρωση των ζωντανών παραδειγμάτων και  των ουσιωδών μαρτυριών της 

Μαριανής αποστολής. 

15. Ο εντοπισμός επίσης των «Montagne» των ημερών μας. 

 
Το Μαριανό έργο είναι προικισμένο με παρελθόν, παρόν και μέλλον, διότι πρόκειται για μια αιώνια πραγματικότητα 

(αλήθεια), για μια μαρτυρία αγάπης προς τον άλλον, για το έργο του Θεού. 

 

Λίγο πριν εορτάσουμε τα διακόσια χρόνια του Μαριανού Τάγματος,  έχουμε οραματιστεί μαζί μια νέα πορεία, της 

οποίας χαρακτηριστικά είναι η προφητεία, το μυστηριακό χάρισμα και η κοινωνία, σε αυτά αναγνωρίζουμε ο ένας 

τον άλλον και μας αναγνωρίζουν ως Μαριανούς του Μαρκελλίνου Champagnat. Θα ήθελα όμως να σταθώ λίγο 

περισσότερο σ’ αυτούς τους όρους ή καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά για να κατανοήσουμε την αναγκαιότητά τους 

στις σύγχρονες συνθήκες ζωής του ανθρώπου. 

 

 

Α. Η μυστηριακή διάσταση που με την πνευματικότητα, την εσωτερικότητα και 

την ουσία της προσευχής απαντά στον αδηφάγο υλισμό του σήμερα. Με αυτόν τον 

τρόπο, εμβαθύνουμε στο «είναι» μας, που δίνει νόημα στις πράξεις μας. Επίσης, με 

τη μυστηριακή διάσταση, ανιχνεύουμε το πρόσωπο του Θεού, μέσα από την 

ψηλάφηση του προσώπου του συνανθρώπου μας, στο πλαίσιο της κοινότητας και 

της κοινωνίας (communion). Ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη από το παράδειγμα της 

Παναγίας, από τον Μαριανό παιδαγωγό που θα μεταδώσει το ευαγγελικό μήνυμα, 

από ποιοτικές διαδικασίες που θα συμβάλουν στην καλλιέργεια ψυχής και 

πνεύματος. 

 

Β. Η προφητική διάσταση:   

Μέσα από την ανθρώπινη ιστορία, διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος των προφητών είναι 

καίριος και καθοριστικός, αφού είναι εκείνοι που δίνουν το όραμα, την προοπτική, 

την ελπίδα για τον άνθρωπο και την εξέλιξη της κοινωνίας. Ο προφήτης θα διακρίνει 

τους Montagne του κόσμου που ζούμε, οι οποίοι είναι βυθισμένοι μέσα στον 

καταναλωτισμό και το νιχιλισμό. Κέντρο του κόσμου σήμερα είναι για παράδειγμα 

η Ευρώπη. Ένα κέντρο όμως, που κλείνει μέσα του πολλές περιφέρειες, στις οποίες 

καταπατώνται τα δικαιώματα του παιδιού, άλλοτε φανερά και άλλοτε κρυφά. Στην 

Ευρώπη όπου γεννήθηκε η κριτική και η αυτοκριτική, σήμερα υπάρχουν θεσμοί και 

κέντρα που προσπαθούν να τη χειραγωγήσουν, να την κατευθύνουν. Ο σύγχρονος 

κόσμος έχει ανάγκη από πρόσωπα και όχι από μάζες, από προφήτες που βλέπουν το 

δάσος και όχι το δέντρο, που θα είναι διορατικοί, ώστε να προετοιμάσουν τη νέα 

γενιά, που θα μεταδώσει με τη σειρά της το Ευαγγέλιο. 
 

Γ. Η κοινοτική διάσταση:  

Μέσα σε έναν κόσμο, όπου ο άνθρωπος υποφέρει από ατομικισμό, αλλοτρίωση, 

μοναξιά, μελαγχολία, αποξένωση, έρχεται η Εκκλησία να λυτρώσει τον άνθρωπο με 

την αλήθεια της και το κοινοτικό της πνεύμα. Του προτείνει το διάλογο, την 

κοινοτική ζωή, το οικογενειακό πνεύμα, τη διαθεσιμότητα και τη 

συνυπευθυνότητα. Μέσα στην κοινότητα, υπάρχει η δέσμευση για ένα 

συγκεκριμένο ρόλο και για την εκπλήρωση του καθήκοντος. Ο Χριστός αναφέρει στο 

Ευαγγέλιο: «Όπου είναι συναγμένοι δύο ἤ τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ 

ανάμεσά τους» (Κατά Ματθαίον 18, 20).  Η ετυμολογία της λέξης «εκκλησία» στα 

ελληνικά σημαίνει συνάθροιση προσώπων με κοινό σκοπό. Μια τέτοια νοοτροπία, 

που δίνει απάντηση στα αδιέξοδα, λείπει σήμερα από τον καταναλωτικό κόσμο. «Ὀρθῶς 

διανοεῖσθαι διά τό ὀρθῶς κοινωνεῖν» αναφέρει ο Αριστοτέλης και δεν είχε άδικο. 
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Προκλήσεις 

 
Σχετικά με τις προκλήσεις που προκύπτουν έπειτα από το 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Μαριανή Αποστολή:  

Όπως προανέφερα, σε έναν κόσμο που μαστίζεται από τον υλισμό, τον καταναλωτισμό και τον αγνωστικισμό, για 

τους Μαριανούς αποτελεί πρόκληση να δώσουν απαντήσεις στα αδιέξοδα, στα οποία οδηγούν οι κυρίαρχες 

αντιλήψεις. Απάντηση μπορεί να δώσει η επιδίωξη της περισυλλογής και της εσωτερικότητας, οι οποίες απαιτούν 

προνομιακό χώρο και ποιοτικό χρόνο, προκειμένου ο άνθρωπος να αναζητήσει το βαθύτερο είναι του και το 

πρόσωπο του συνανθρώπου του, ώστε να μπορέσει να έρθει σε κοινωνία με το Θεό. Η ψηλάφηση του θείου απαιτεί 

χρόνο, φροντίδα, έγνοια, καλλιέργεια, πνευματικότητα. Ο Μαριανός τρόπος, κατά το παράδειγμα της Παναγίας, 

ενέχει (ενσωματώνει) τα προηγούμενα στοιχεία. 

 

Στο σημερινό κόσμο της Ευρώπης, η πραγματικότητα, οι σχέσεις των ανθρώπων, οι αντιλήψεις, οι συνθήκες ζωής, 

όλα είναι ρευστά, ευμετάβλητα, ασταθή, αόριστα και συγκεχυμένα. Πρόκληση για τους Μαριανούς είναι να 

προτείνουν συγκεκριμένες δομές, οι οποίες θα αποτελούν συνέχεια των παλαιοτέρων, επιτυγχάνοντας την 

αναπροσαρμογή στις υπάρχουσες απαιτήσεις. Έτσι, με σεβασμό στην παράδοση και την ιστορία του Τάγματος, 

τολμάει κανείς να διατηρήσει το διαχρονικό και να πετάξει το φθαρμένο.  

 

Είναι μια διαδικασία διάκρισης, κριτικής σκέψης και επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, φτιάχνουμε μια νέα δομή του 

Τάγματος, με στοιχεία άφθαρτα του παρελθόντος, συγκερασμένα με στοιχεία που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

παρόντος και του μέλλοντος. Το υπάρχον διεθνές δίκτυο του Τάγματος θα πρέπει να ενισχύεται διαρκώς. Έτσι 

επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία και το μοίρασμα μεταξύ των Μαριανών κοινοτήτων ανά τον κόσμο, ενώ οι 

Μαριανοί βλέπουν και συναισθάνονται την παγκόσμια διάσταση του έργου τους. 

 
 

 

 

 

Συμπεράσματα – προοπτικές 

 

 Αναγνωρίζουμε την κεντρική θέση του Ιησού Χριστού στη ζωή μας και αισθανόμαστε ότι Εκείνος μάς απέστειλε 

για να μεταδώσουμε το Ευαγγελικό μήνυμα,  για να γίνουμε απόστολοί Του. 

 Διαμέσου της Θεοτόκου, ακούμε στις καρδιές μας την πρόκληση να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στο 

κάλεσμα του Θεού, όπως Εκείνη. 

 Σε έναν κόσμο που στερείται νοήματος, που διψά για αλήθεια (πολλές φορές χωρίς να το παραδέχεται), οι 

Μαριανοί έρχονται να δώσουν το ὕδωρ το ζῶν.  (Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την 

πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει κι όποιος ψάχνει βρίσκει κι όποιος χτυπά του ανοίγεται 

Κατά Ματθαίον 7 7-8) 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένα αποστολικό έργο να έχει στη διάθεσή του ένα καλοφτιαγμένο δίκτυο για την 

υλοποίηση των σκοπών του. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των Μαριανών έργων έχει αποδείξει επανειλημμένα τη 

δυναμική και την αποτελεσματικότητά του. 

 Η πείρα και η γνώση αποκτάται μέσα από το χρόνο και τις εναλλαγές και μεταπτώσεις που επιφέρει η ζωή. Οι 

Μαριανοί κουβαλάνε την πείρα και τη γνώση δύο αιώνων σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η κριτική 

θεώρηση του παρελθόντος είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. 

 Το Μαριανό χάρισμα έχει διαχρονικό χαρακτήρα, ανήκει εξίσου σε μοναχούς και λαϊκούς, αρκεί να καλλιεργηθεί. 

Αποτελεί στοιχείο σε κάθε χριστιανό, φτάνει να του δοθεί χώρος, χρόνος και τρόπος, για να αποδώσει καρπούς. 

 «Αυτό που είδαμε και ακούσαμε το αναγγέλλουμε και σε εσάς, για να συμμετάσχετε κι εσείς μαζί μ’ εμάς στην ίδια 

κοινωνία» (Α΄ Επιστολή Ιωάννη 1,3). 

 

Θεωρώ πως η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε στο Ναϊρόμπι, η πορεία συνεχίζεται. Καλούμαστε  να συνεχίσουμε να 

οραματιζόμαστε μαζί: προφήτες και μυστηριακοί, σε κοινωνία μεταξύ μας, ας πορευθούμε εν ειρήνη στον κόσμο για 

τη διάδοση του Ευαγγελίου. 

 

Εάν ο Μαρκελλίνος Champagnat αποτελεί ένα φάρο για τη νεολαία, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι το φως του. 

«Πάλι λοιπόν μίλησε προς αυτούς ο Ιησούς με αυτά τα λόγια: Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με 

ακολουθεί πιστά δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής» (Κατά Ιωάννην 8, 12). 
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΙΑΝΩΝ 
Αδ. André Déculty 

 
Η  Ευρωπαϊκή Ομάδα Κλήσεων δημιούργησε για τη διεθνή συνάντηση των Μαριανών 

νέων στο Buitrago (Γαλλία), πριν από τις Παγκόσμιες Ημέρες Νεολαίας στη Μαδρίτη, μια 

σειρά 20 πινάκων πάνω στη Μαριανή Ζωή. Τα κείμενα μεταφράσθηκαν στα γαλλικά / 

αγγλικά ή στα καταλανικά / αγγλικά. Αυτή η έκθεση τοποθετήθηκε πάνω σε πρακτικά 

τελάρα που μπορούσαν να μεταφερθούν εύκολα με αυτοκίνητο. Δύο παιχνίδια είναι 

διαθέσιμα στην Καταλονία και δύο άλλα στη Γαλλία. Επιτρέπουν σε όλους, νέους και 

ενήλικες, να κάνουν ένα «ταξίδι στην καρδιά των Μαριανών». 

 

Ένας πρακτικός οδηγός επιτρέπει στις ομάδες ποιμαντικής εμψύχωσης να ταξιδέψουν 

τους «επιβάτες» στην «καρδιά» των Μαριανών και να τη βιώσουν. Κατά τη διάρκεια της 

Συνάντησης των Εκπαιδευτικών Έργων της Επαρχίας (ROE) 2015 στη Notre-Dame de 

l’Hermitage, το σύνολο των συμμετεχόντων μπόρεσαν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Η 

εταιρεία « Low Cost Mariste » θα σας βοηθήσει με αυτό το ταξίδι να πάρετε ύψος και θα 

επισκεφθείτε σε μεγαλύτερο βάθος τον εξαιρετικό και θαυμαστό κόσμο του Μαριανού 

πνεύματος, τους τόπους που εξερευνά, αυτό που έχει πραγματοποιήσει και την κλήση που απευθύνει σε κάθε 

ταξιδιώτη να ζήσει και να ζωογονήσει ακόμα περισσότερο το χάρισμα του Champagnat.   

 

Πέντε τερματικοί σταθμοί προσκαλούν στην 

περιπέτεια μέσα από την πτήση πάνω από το 

Μαριανό κόσμο από το χθες στο σήμερα, από το 

βάθος της πνευματικότητας στην κλήση για τη 

Μαριανή ζωή, από τους Αδελφούς στους Λαϊκούς, 

από τις μεγάλες μορφές των Μαριανών του χθες 

στον καθένα από εμάς σήμερα. Κάθε σταθμός έχει 

τη δική του δυναμική, προσκαλεί να εμβαθύνουμε 

ατομικά ή ομαδικά στα θέματα που αναπτύσσονται 

ή απεικονίζονται στους πίνακες. Δεν είναι απλές και 

ωραίες απεικονίσεις αλλά ένας τρόπος βίωσης «της 

εσωτερικότητας» ακολουθώντας τον Μαρκελλίνο 

Champagnat και με τον τρόπο της Παναγίας. 

 

Οι οδηγοί αυτής της έκθεσης μπορούν να 

προσεγγίσουν τον Υπεύθυνο κάθε χώρας, 

προκειμένου να έχει όλο το διαθέσιμο υλικό και να 

εξασφαλίσει έτσι στους επιβάτες ένα εξαιρετικό 

ταξίδι και μια προσωπική δέσμευση στην καρδιά 

αυτού του Μαριανού κόσμου. 

 
 

ΈΤΟΣ MONTAGNE: ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ MONTAGNE ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ 
Marta Portas 

 
Στο πλαίσιο αυτού του πρώτου έτους εορτασμού της επετείου των διακοσίων χρόνων, καλούμαστε να βρούμε το 

χρόνο, για να νιώσουμε στην καρδιά μας την εμπειρία του  Montagne. 

 

Μετά από αυτή την πρόσκληση, αφιερώσαμε μια προσωπική στιγμή για να ατενίσουμε, να ακούσουμε και να 

νιώσουμε αυτό που ώθησε τον Champagnat να συνειδητοποιήσει τι παλλόταν στην καρδιά του, όταν συνόδευσε τον 

ετοιμοθάνατο νεαρό Jean-Baptiste. 

 

Αυτό που αντήχησε μέσα μας κατά την προσωπική μας περισυλλογή μπορέσαμε να το μοιραστούμε με έναν άλλο 

εκπαιδευτή, ο οποίος, όπως εμείς, θυμόταν ζωντανά τις στιγμές που είχε περάσει με τους σημερινούς Montagne. 
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Σήμερα, με ζωηρό ενδιαφέρον για τα παιδιά και τους νέους, 

καλούμαστε να μετακινηθούμε, να δώσουμε απαντήσεις, να 

μπορέσουμε να σκεφθούμε έξω από τα συνηθισμένα σχήματα. 

 

Οι απογευματινές δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με το 

μοίρασμα των εκφράσεων, οι οποίες αποτελούσαν σύνθεση των 

σκέψεων που είχαν διατυπωθεί στη διάρκεια του διαλόγου ανά 

δύο, και με μια απλή προσευχή που μας ενθάρρυνε να 

αναλάβουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος με τον τρόπο του 

Champagnat. 

 

 

 
 

ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ! 

Εκστρατεία πρόληψης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και των νέων. 
Αδ. Gabriel Villa-Real 

 
Αυτή η εκστρατεία έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει για τη θεσμική Μαριανή  πολιτική πρόληψης 

και προστασίας των παιδιών και των νέων απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση. Αποδέκτες είναι οι μαθητές των 

σχολείων και τα άτομα που γίνονται δεκτά στα Κοινωνικά Έργα της Επαρχίας, οι οικογένειές τους, οι εκπαιδευτές, οι 

σύμβουλοι και τα άλλα μέλη του προσωπικού όλων των Έργων και των σχεδίων της Επαρχίας, όπου εμπλέκονται 

παιδιά και νέοι. 

 

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Επαρχιακή Ομάδα Προστασίας των Παιδιών ετοίμασε μια σειρά εργαλείων 

προσαρμοσμένων σε κάθε ομάδα αποδεκτών. Από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2015, θα πραγματοποιηθούν 

στις διάφορες χώρες της Επαρχίας συναντήσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης. 
 

«Η προστασία των παιδιών αποτελεί ευθύνη όλων στα Εκπαιδευτικά μας έργα». 

 

 
 
ΜΑΡΙΑΝΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Η πραγματικότητα της Μαριανής Επαρχίας L’Hermitage στην Ευρώπη, τα Εκπαιδευτικά και τα Κοινωνικά Έργα που 

την αποτελούν, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα άτομα δηλώνουν: 

ότι δεσμευόμαστε να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσουμε την ευημερία των παιδιών, ιδιαίτερα 

εκείνων που δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να τα προστατεύουμε από κάθε προκατάληψη, εκμετάλλευση και 

κακοποίηση και να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά τους. Αυτή η δέσμευση που αναλαμβάνουμε πηγάζει από τη 

βαθιά πεποίθηση ότι η παιδική ηλικία αξίζει να αντιμετωπίζεται με αγάπη, σεβασμό και εντιμότητα. Η αξιοπρέπεια 

των παιδιών ως προσώπων είναι απαραβίαστη. Η ασφάλεια και η προστασία τους θα αποτελούν πάντοτε την πιο 

υψηλή μας προτεραιότητα. 
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ROE 2015 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ROVER ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Μαριανό Κέντρο d’Escoltes (CMS) -Καταλονία 

 
Το Εκπαιδευτικό Σχέδιο των « rovers » του Μαριανού Κέντρου των 

Προσκόπων θεωρεί την υπηρεσία στους άλλους ως έναν από τους 

πυλώνες του. 

Εδώ και πέντε χρόνια, προσφέρεται σε αυτούς τους νέους η 

δυνατότητα συμμετοχής σε μια εμπειρία διακονίας στα Μαριανά Έργα 

της Ουγγαρίας: στο Karcag και στο Esztergom. Τον Ιούλιο, δίνουν χέρι 

βοήθειας στις θερινές κατασκηνώσεις « Casal d’Estiu », που 

οργανώνονται στα δύο Εκπαιδευτικά Έργα. Οι νέοι φροντίζουν να 

εξασφαλίσουν τους πόρους για το ταξίδι και, κατά τη διάρκεια της 

μετακίνησης, απαλλάσσονται από τις εργασίες που τους ανατίθενται. 

Επιπλέον, επωφελούνται από τη διαμονή τους στην Ουγγαρία, για να γνωρίσουν την πραγματικότητα της χώρας και 

της Μαριανής παρουσίας. 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ  3Η 
St Louis – Le Cheylard 

 

 Όπως παντού, έχουμε πάντοτε στο σχολείο μαθητές με δυσκολίες 

 Το Γυμνάσιό μας είναι γεωγραφικά απομονωμένο 

 Οι μαθητές μας δεν είναι έτοιμοι να φύγουν από την περιοχή και να γίνουν οικότροφοι 

o Οφείλουμε επομένως να προτείνουμε μια κατάλληλη δομή για τους μαθητές με δυσκολίες στο σχολείο. 

o Αυτή η δομή ονομάζεται CPA, CLIPA, 3η ένταξης και σήμερα Υλικό Εναλλαγής (Dispositif Alternance) 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

 Να επιτύχουν τον προσανατολισμό τους στο τέλος της 3ης 

 Να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. Να τα καταφέρουν σε κάποιες σχολικές δραστηριότητες 

 Να αποκτήσουν ένα δίπλωμα 

 Να αποκτήσουν την πιστοποίηση του επιπέδου 3 της κοινής βάσης 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟ 
Raoul Follereau – Chazelles s/Lyon 

 
Αυτό το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε με τους μαθητές της Τρίτης Τάξης 

(15 ετών). Στόχος του σχεδίου ήταν να τους  ενεργοποιήσει από την αρχή 

ως το τέλος, να ανοίξει το μυαλό τους μέσα από τη μουσική για να τους 

κάνει δημιουργικούς. Πράγματι, μέσα από τη μουσική μπόρεσαν να 

εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες της ηχητικής πληροφορικής καθώς 

και με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τον ήχο. 

 

Μπόρεσαν επίσης να εξοικειωθούν με τη σύγχρονη μουσική και να έλθουν 

σε επαφή με επαγγελματίες μουσικούς. Ανακάλυψαν έναν άλλο τρόπο να 

ακούν μουσική. 

 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/10-cms-hongria-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/03-dal-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/04-electroacoustique-fr
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EN PARLEM  
Maristes Montserrat – Lleida 

 
Κάθετος συντονισμός της προφορικής ικανότητας στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό με μαθητές 3 ως 12 ετών. 

 

Το σχέδιο NOUS EN PARLONS είναι μια πρόταση διαχείρισης και συντονισμού της προφορικής ικανότητας του 2ου 

κύκλου στο Νηπιαγωγείο (Ρ3) μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης. Αντιπροσωπεύει μια σημαντική ομαδική εργασία 

όλων των επαγγελματιών, μια μεθοδολογική οργάνωση που υιοθετήθηκε με κοινή συμφωνία, μια καλή 

παρακολούθηση των μαθητών και την εμπλοκή των οικογενειών. 

 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ “ENTER-COMPARTIR” 
Centre Compartir (Associació Gabella) – Barcelona 

 
Πρόκειται για μια υπηρεσία ενημέρωσης, 

στήριξης, επιμόρφωσης, ένταξης και υποδοχής 

για τους νέους κατά τη διαδικασία μετάβασης 

στην ενήλικη ζωή. Ο πρωταρχικός σκοπός του 

σχεδίου « Enter Compartir » είναι η ένταξη στο 

ομαλό κοινωνικό δίκτυο των νέων που 

βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου ή είναι 

ευάλωτοι. 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Το σχέδιο προορίζεται για 

έφηβους ή νέους  16 ετών και άνω, κυρίως 

εκείνους που έχουν ανάγκες, που έχουν ελλιπή 

οικογενειακή υποστήριξη, που στερούνται 

πηγές μόρφωσης και ψυχαγωγίας, που δεν 

συνδέονται σχεδόν καθόλου με τα κοινωνικά 

και τα πολιτιστικά δίκτυα, που έχουν ανάγκη επιμόρφωσης, και εκείνοι που παρακολουθούνται από κοινωνικές 

υπηρεσίες. 

 

Υπάρχουν επίσης πολλοί έφηβοι και νέοι μετανάστες χωρίς υποστήριξη, με χαρακτηριστικές καταστάσεις και 

εκπαιδευτικές ανάγκες, που βοηθιούνται από Κέντρα Υποδοχής, από Εστίες κλπ., ή ακόμη νέοι που έχουν 

ενηλικιωθεί χωρίς συγκεκριμένες συστάσεις. Αυτή η ομάδα αποτελεί επίσης αντικείμενο της δικής μας παρέμβασης. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

ESÉLY (ΕΥΝΟΪΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ) 
A Mi Házunk – Esztergom 

 
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τα κορίτσια και τις νεαρές μητέρες που ζουν στη φτώχεια. 

Οι γυναίκες Τσιγγάνες είναι από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όχι μόνο στην Ουγγαρία αλλά σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Τα προβλήματά τους οφείλονται στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Οι οικονομικές και μορφωτικές συνθήκες 

των οικογενειών των Τσιγγάνων επιφέρουν ελλιπή ανάπτυξη του σώματος και του νου των παιδιών. Οι συνθήκες 

κατοικίας είναι ιδιαίτερα κακές. Πολλοί ζουν σε συνοικίες με συνθήκες ανθυγιεινές, αν όχι επικίνδυνες. Τα κορίτσια 

αρχίζουν νωρίς να ασχολούνται με τις οικιακές εργασίες, όπως με τη φροντίδα των μικρών παιδιών. Αυτό το σχέδιο 

http://prezi.com/bt25plwmypjx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/13-enter
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παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να δώσουμε μια απάντηση στα προβλήματα των κοριτσιών και 

των μητέρων Τσιγγάνων, επιχειρώντας να τις υποστηρίξουμε με τρόπο ολοκληρωμένο και με τη βοήθεια καινοτόμων 

παιδαγωγικών εργαλείων. 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

LA VALLA – MULHOUSE 
Κοινότητα LaValla Mulhouse – Mulhouse 

 
Η Κοινότητα Ζωής είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του Χρίσματος των 

νέων του κέντρου της πόλης της Mulhouse, καθώς και για την κλήση, την 

επιμόρφωση και τη στήριξη των κατηχητών. Όλα τα μέλη της διευρυμένης 

κοινότητας παίρνουν μέρος σε αυτή τη δέσμευση. 

 

Το La Valla προτείνει σε νέους 15 έως 25 ετών τη ζωή σε ομάδες 

αναθεώρησης ζωής, στην ομάδα «Μαριανοί Νέοι» και δράσεις αλληλεγγύης. 

Το  La Valla συνεχίζει να στηρίζει τους άνω των 25 ετών στις αντίστοιχες 

ομάδες τους. 

Το  La Valla στηρίζει παρομοίως δύο ομάδες Μαριανών Ενηλίκων και μια 

ομάδα αναθεώρησης ζωής με Ενήλικες (30 άτομα) 

[Ιστότοπος] 
 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 
Mostaganem – Αλγερία 

 
Οι χριστιανοί στην Αλγερία είναι μειονότητα. Οι περισσότεροι είναι 

σπουδαστές από την υποσαχάρια Αφρική. Βρίσκονται σε 

μουσουλμανική χώρα και έχουν μεγάλη ανάγκη υποδοχής και 

στήριξης κατά τη δύσκολη διαδικασία προσαρμογής και ένταξης. 

Οι Αλγερινοί σπουδαστές έχουν κι αυτοί ανάγκη βοήθειας σε αυτή 

την εξίσου σημαντική περίοδο της ζωής τους. Εμείς οι Μαριανοί 

είμαστε παρόντες στο Mostaganem με μια κοινότητα 4 Αδελφών 

και έχουμε την ευθύνη της ενορίας και μιας βιβλιοθήκης Γλωσσών. 

Με τη μαρτυρία μας και με την επιμόρφωση προσπαθούμε να 

βοηθήσουμε αυτούς τους νέους να ζήσουν με αυτονομία και 

υπευθυνότητα. 

 

ΣΧΕΔΙΟ PILE 

LET’S COMMUNICATE 
Maristes Valldemia – Mataró 

 
Σκοπός: να παραμείνουν οι μαθητές μας ολοένα και περισσότερο σε επαφή με την αγγλική γλώσσα με τρόπο φυσικό 

και μέσα από άλλα μαθήματα.  

Να αισθανθούν την ανάγκη να χρησιμοποιούν τα αγγλικά σε πραγματικές συνθήκες.  

Να μπορέσουν να αποκτήσουν διάφορα διπλώματα αναγνωρισμένα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge κατά τη 

διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό ή στο Γυμνάσιο –Λύκειο. Να πετύχουν τους στόχους που έχει καθορίσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση: να φθάσουν στο επίπεδο Α2 στο τέλος του Δημοτικού και στο Β1 στο τέλος της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Να είναι οι διδάσκοντες ολοένα και πιο ικανοί σε αυτή τη γλώσσα, είτε για να γίνουν μελλοντικοί καθηγητές της 

γλώσσας στον τομέα τους είτε για να μπορούν να συνοδεύουν σχολεία ή ξένους που επισκέπτονται το σχολείο μας. 

Να χρησιμοποιούν τα αγγλικά χωρίς δυσκολία. 

 

Αποτελέσματα: αν ληφθεί υπόψη η μικρή πείρα που έχουμε με το PILE, διαπιστώνουμε ήδη μια βελτίωση στα σχολικά 

αποτελέσματα ∙ όταν οι μαθητές μας μετέχουν σε σχολικές ανταλλαγές, οι οικογένειες που τους υποδέχονται λένε ότι 

έχουν επαρκείς γνώσεις για να μπορούν να επικοινωνούν. 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

http://prezi.com/ea0-9ei7ca3s/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://www.lavalla.org/
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/07-pile-fr
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RECICLETA 
Centre Compartir El Pinar – Rubí 

 
Το πρόγραμμα “Recicleta” συνίσταται στην επισκευή εγκαταλελειμμένων ποδηλάτων, προκειμένου να τους δοθεί νέα 

ζωή μέσα από την ανάπτυξη μιας σειράς ικανοτήτων στους νέους και από την αναμόρφωση του μοντέλου τακτικής 

μέριμνας του Ανοικτού Κέντρου (εργασία με βάση σχέδια δράσης, προγραμματισμός για την καλλιέργεια ικανοτήτων 

κλπ.). 

Χάρη σε μια δραστηριότητα καθαρά πρακτική, που έχει ένα  συγκεκριμένο αποτέλεσμα στη φυσική κατάσταση, οι 

νέοι  ασκούν και αναπτύσσουν μια σειρά ικανοτήτων, που το κλασικό εκπαιδευτικό σύστημα αδυνατεί να ενισχύσει. 

Το « Recicleta » είναι ένα καινοτόμο κοινωνικο-εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης που ανταποκρίνεται σε ανάγκες και σε 

κίνητρα της ομάδας του l’ESO (Enseignement Secondaire Obligatoire – Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης) του CO (Centre Ouvert –Ανοικτού Κέντρου). 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
SAÓ Prat – El Prat de Llobregat 

 
Η επιμόρφωση πριν από την εργασία 
Είναι μια πορεία στην οποία συνυπάρχουν ευνοϊκές συγκυρίες και 

δυσκολίες. Αναφέρονται παρακάτω με τη σειρά που τις βρήκαμε. 

Πρώτη ευνοϊκή συγκυρία:  η επιμόρφωση 

Πρώτη δυσκολία: η αναγνώριση 

Δεύτερη δυσκολία: η χρηματοδότηση 

Τρίτη δυσκολία: οι περίοδοι εξάσκησης 

Δεύτερη ευνοϊκή συγκυρία: η επιχείρηση ένταξης  

Τέταρτη δυσκολία: ο πειρασμός των κρεμμυδιών της Αιγύπτου 

Τρίτη ευνοϊκή συγκυρία: η πρόσβαση στον κόσμο της μη 

προστατευόμενης εργασίας 

Τέταρτη ευνοϊκή συγκυρία: επιμόρφωση όχι αποκλειστική για αγόρια 

[Ιστότοπος] 

 

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΑΠΟΣΤΟΛΗ) 

Εισαγωγή στη Διεθνή Αλληλεγγύη (ΜΚΟ SED) 
SED – Καταλονία 

 
Πρόκειται για μια εμπειρία που η ΜΚΟ SED προσφέρει σε άτομα που έχουν προηγούμενη πείρα εθελοντισμού στον 

τοπικό τομέα και που εύχονται να προσεγγίσουν μια πραγματικότητα έξω από τα σύνορά τους, συνεργαζόμενοι 

συγχρόνως με την εργασία μιας χριστιανικής κοινότητας ενταγμένης σε ένα σχέδιο αφοσίωσης στους συνανθρώπους. 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/06-recicleta-fr
http://www.saoprat.net/
sao10anys.mp4
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Αυτή η εμπειρία επιδιώκει να είναι ένα ακόμη βήμα στην προσωπική ανάπτυξη και στη λήψη αποφάσεων 

προσανατολισμένων στην αλληλεγγύη. Θέλει να είναι μια προσέγγιση με βάση το σεβασμό, τη φιλία και τη 

διαπολιτισμικότητα, ένα μοίρασμα του καθημερινού βιώματος, όπου τα δύο μέρη γνωρίζονται μεταξύ τους και 

μαθαίνουν το ένα από το άλλο. 

Η ΜΚΟ SED ( Solidarité – Αλληλεγγύη, Éducation – Εκπαίδευση, Développement –Ανάπτυξη) δημιουργήθηκε με 

σκοπό να συντονίζει και να προωθεί δράσεις αλληλεγγύης, που ξεκινούν στο Μαριανό περιβάλλον και στρέφονται 

προς ορισμένες καταστάσεις φτώχιας, να ενθαρρύνει σχέδια ανάπτυξης και να στηρίζει το κίνημα του εθελοντισμού. 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

[Ιστότοπος] 

 

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΜΙΑ ΘΗΚΗ, ΕΝΑ SMARTPHONE ! 
St Laurent · La Paix · Notre Dame – Lagny s/Marne 

 
Smartphones, τα νέα ελβετικά μαχαίρια. 

Είναι η τρίτη χρονιά που δοκιμάζεται η χρήση του Smartphone ή των ταμπλετών στην εκπαιδευτική περιφέρεια του  

Créteil, στη διάρκεια των μαθημάτων SVT στο Λύκειο. Το Smartphone χρησιμοποιήθηκε στην τάξη σε πέντε τομείς: 

επικοινωνία, ενημέρωση, αξιολόγηση, αμοιβαιότητα, πειραματισμό. Ποια υπήρξε η ωφέλεια; Αυτή η χρήση των 

Smartphones ευνόησε μια εκπαίδευση ευθύνης απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από τις διαφορετικές 

δραστηριότητες παρέχεται μια διαρκής εκπαίδευση στη σωστή χρήση. Δουλεύοντας όλη τη χρονιά με τα 

Smartphones, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν πάμπολλες λειτουργικές χρήσεις που δεν είχαν καν φανταστεί. 

Χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή με έναν τρόπο πολύ πιο υπεύθυνο και αντιλαμβάνονται ότι αποτελεί ολοένα και 

περισσότερο μέρος του επαγγελματικού περιβάλλοντος και, επομένως, ότι είναι αναγκαία η επιμόρφωση στη χρήση 

του. 
[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ, ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Ένα καινοτόμο σχέδιο εργασίας  

πάνω στο ποιμαντικό θέμα 2013 – 2014  

«Δίνω ελπίδα» 
Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης 

 
Η ιδέα του σχεδίου ήταν η δημιουργία μιας 

ταινίας κινουμένων σχεδίων με βάση 

πρόσωπα που ζωγράφισαν και χρωμάτισαν τα 

παιδιά. Κάθε πρόσωπο διηγείται τη δική του 

ιστορία. Μιλάει για τις σκέψεις του και τις 

ανησυχίες του και ζητάει απαντήσεις στις 

ερωτήσεις του. 

 

Αποτελέσματα: οι μαθητές που έλαβαν μέρος 

σε αυτό το σχέδιο έμαθαν από την εμπειρία 

τους τα οφέλη του εθελοντισμού και άρχισαν 

να διαδίδουν την ιδέα της αλληλεγγύης και να 

αποτελούν παράδειγμα για τους φίλους τους 

αλλά και για τους ενήλικες του περιβάλλοντός 

τους. 

[Ας κοιτάξουμε την παρουσίαση του σχεδίου] 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/11-sed-fr
http://www.maristes.cat/sed/
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/08-smartphone-fr
http://www.slideshare.net/secretariat_hermitage/01-les-visages-fr
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Frère Emili Turù, Γενικός Ηγούμενος, πρότεινε σε όλους τους Μαριανούς να δεσμευθούν προσωπικά στην πορεία 

προς την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την ίδρυση του Τάγματος. Προτείνει ένα θέμα (μια εικόνα) για κάθε 

έτος που μας χωρίζει από την ημέρα της 2ας Ιανουαρίου 2017. Για να διευκολύνει αυτή τη δέσμευσή μας και να 

παράσχει εργαλεία σε όλους, η Ομάδα της Γραμματείας της Επαρχίας για την Αποστολή (SMHe) έθεσε σε λειτουργία 

μια ειδική ιστοσελίδα WEB. Εκεί θα βρείτε πλούσιο υλικό που αφορά στην πορεία προς ένα «Νέο Ξεκίνημα». Θα 

υπάρξουν συγκεκριμένα μέσα για να γνωστοποιήσουμε αυτό που κάνουμε και που ευχόμαστε να ζήσουμε εμείς και 

οι άλλοι σε όλα τα Εκπαιδευτικά Έργα, τις Μαριανές Ομάδες, τις Κοινότητες της Επαρχίας. Επίσης, ένας ιστότοπος 

θα επιτρέπει σε όλους να μαθαίνουν τις τοπικές πρωτοβουλίες. Θα μπορούν να χρησιμεύουν ως παράδειγμα, 

προκειμένου ο καθένας να κινητοποιείται περισσότερο και να στρατεύεται στο όραμα του Μαρκελλίνου 

Champagnat. Καλή επίσκεψη και συμμετοχή! 

[Ιστότοπος για τα 200 χρόνια] 

 

 

http://www.maristes.com/2017/index.php/el/


 

16 
 

Ενημερωτικό δελτίο της Γραμματείας για την Αποστολή • Μαριανή Επαρχία L’Hermitage   

 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ 

Στρατηγικό Σχέδιο 2015 - 2021 

Llorenç Claramunt 

 
Στο τέλος του σχολικού έτους 2013 – 2014, η Γραμματεία της Επαρχίας για την Αποστολή (SMHe) καθόρισε τις 

διάφορες φάσεις ενόψει της επεξεργασίας του στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2015 – 2021. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Μάιος – Δεκέμβριος 2014 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ: Ιανουάριος – Απρίλιος 2015 

 
Αυτή η διαδικασία θα επέτρεπε να ορισθούν η ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το ΟΡΑΜΑ, να καταγραφούν οι ΑΞΙΕΣ που αποτελούν 

την ταυτότητά μας, καθώς και να καθορισθούν οι ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ σε αρμονική 

σχέση με την αποστολή, το όραμα και τις αξίες. 

Είναι μια ευνοϊκή συγκυρία να σκεφθούμε και να καθορίσουμε το μέλλον που επιθυμούμε. Σε όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας, σχεδιάσθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια καλή συμμετοχή των 

Εκπαιδευτικών Έργων και των Οργάνων κάθε χώρας (Fundació Champagnat, AMC, ΣΜΑΕΛ και MISZ). 

 
 

Φάση ανάλυσης και προβληματισμού 
Σε αυτή τη φάση, τα διάφορα Συμβούλια Διεύθυνσης των Έργων της Επαρχίας συνέβαλαν ώστε να καθορισθεί η 

αποστολή και το όραμα. 

Για την καταγραφή των αξιών ζητήθηκε η συμβολή των ατόμων που εκπροσωπούν τους διάφορους τομείς της 

αποστολής της Επαρχίας. 

Ζητήθηκε επίσης από το κάθε Συμβούλιο Διεύθυνσης των Έργων να κάνουν ανάλυση της δικής τους κατάστασης με 

το όργανο SWOT (μέθοδο αξιολόγησης των αδύνατων σημείων, των απειλών, των δυνατών σημείων και των ευνοϊκών 

συγκυριών ενός σχεδίου). Με βάση αυτές τις αναλύσεις, καθένα από τα Όργανα των διαφόρων χωρών (Fundació 

Champagnat, AMC, ΣΜΑΕΛ και MISZ) 

έκανε μια πρώτη σύνθεση των SWOT. 

Αργότερα και με βάση όλες τις σχετικές αναφορές, δημιουργήθηκε μια ανάλυση SWOT σε επαρχιακό επίπεδο. 

 
 

Φάση προτεραιότητας και καθορισμού 
Πρόκειται για μια φάση πιο δημιουργική, κατά την οποία πρέπει να καθορισθούν οι τομείς δράσης που έχουν 

προτεραιότητα με βάση  τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την προηγούμενη φάση. 

Αν και για την ώρα πρόκειται για ένα πρόχειρο σχήμα που πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί και να προσδιορισθεί κατά 

τους επόμενους μήνες,  αναφέρονται παρακάτω οι πρώτοι τομείς σε προτεραιότητα με βάση  τη φάση της ανάλυσης 

και του προβληματισμού: 
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