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Abstract:    

 

Virgin Mary and St. Marcellin cared for the neighbor and "ran" to help anyone who 

needed it. We, the Maristes, also have to meet our closest neighbors in a society often poor 

in values and ideals. Furthermore, our daily lives are often unhealthy due to sedentary life 

and inappropriate nutrition, and it becomes even more difficult. The Maristes Runners, the 

new Running Team of the Marist Works of Greece, run literally and metaphorically for our 

fellow human beings and ourselves. We run for good reason: to be healthy in the body, in 

the mind and in the heart, to financially support vulnerable groups of people, especially 

young people, to be as escorts in matches for people who are either in a wheelchair or blind, 

to cultivate the family spirit among the members of our traveling community and to convey 

the spirit of joy, optimism, positive thinking, volunteering and solidarity to all. We are running 

to be united with each other! 

We participate in run races and organize races to support and solidarity with 

vulnerable groups of our fellow human beings, especially young people and children. The 

aim is to make a record of the offer and not the time it usually does. This does not mean we 

are not running for the time, but that it is more important to offer and participate in a race 

than to win. 

 

Περίληψη:    

 

Η Παναγία και ο Άγιος Μαρκελλίνος νοιάζονταν για τον πλησίον και «έτρεχαν» να 

βοηθήσουν όποιον είχε ανάγκη. Εμείς οι Μαριανοί οφείλουμε να συντρέχουμε επίσης τον 

αναγκεμένο πλησίον μέσα σε μια κοινωνία συχνά φτωχή σε αξίες και ιδανικά. Από την άλλη, 

η καθημερινότητά μας είναι συχνά βιωμένη ανθυγιεινά λόγω της καθιστικής ζωής και της μη 

σωστής διατροφής και γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Οι Μαριανοί Δρομείς, η νέα δρομική 

κοινότητα των Μαριανών Έργων της Ελλάδας, τρέχουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά για 

τον συνάνθρωπο και τον εαυτό μας. Τρέχουμε για καλό σκοπό:  για να είμαστε υγιείς στο 

σώμα, στο νου και στην καρδιά, για να στηρίξουμε οικονομικά τις ευπαθείς ομάδες 

ανθρώπων και ιδιαίτερα εκείνων μικρής ηλικίας, για να είμαστε ως συνοδοί σε αγώνες για 

άτομα που είτε βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο είτε είναι τυφλά, να καλλιεργήσουμε το 

οικογενειακό πνεύμα μεταξύ των μελών της δρομικής μας κοινότητας και να μεταδώσουμε 
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το πνεύμα χαράς, αισιοδοξίας, θετικής σκέψης, εθελοντισμού και αλληλεγγύης προς όλους. 

Τρέχουμε για να είμαστε κι εμείς ενωμένοι μεταξύ μας! 

Συμμετέχουμε έτσι σε αγώνες τρεξίματος καθώς και διοργανώνουμε αγώνες με στόχο 

τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα 

προς τους νέους και τα παιδιά. Σκοπός είναι να κάνουμε ρεκόρ στην προσφορά και όχι στον 

χρόνο όπως γίνεται συνήθως. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν τρέχουμε για τον χρόνο, αλλά ότι 

είναι πιο σημαντικό να προσφέρουμε και να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα από το να 

κερδίσουμε.   

 

Εισαγωγή 

 

Είναι κοινή διαπίστωση όλων μας ότι τα τελευταία χρόνια η καθιστική ζωή και το 

άγχος μάς απομακρύνουν από την άθληση και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Παράλληλα, τα 

προβλήματα των συνανθρώπων μας δε μας αγγίζουν αφού εντοπίζονται έξω από το 

μικρόκοσμό μας, ενώ γύρω μας προβάλλονται τα αρνητικά πρότυπα και οι αρνητικές 

πράξεις. Ωστόσο, τα παιδιά και οι νέοι έχουν ανάγκη από υγιή πρότυπα που να υπηρετούν 

αξίες και ιδανικά.  

Παράλληλα, μέσα στη Μαριανή μας οικογένεια, συνυπάρχουν πολλές κοινότητες ή 

ομάδες, όπως η κοινότητα των Μαριανών Αδελφών, οι Μαριανοί εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, 

οι γονείς, οι απόφοιτοι. Προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή αλλά και η ενότητα της Μαριανής 

οικογένειας, επιθυμία του Αγίου Μαρκελλίνου Σαμπανιά, υπάρχει ανάγκη από 

δραστηριότητες που όλοι μαζί θα βρίσκονται, θα δρουν με ένα κοινό στόχο και θα 

αλληλεπιδρούν. Όπως μια ενωμένη οικογένεια συμβάλει στην ευτυχία των παιδιών της, έτσι 

και η ενωμένη Μαριανή μας Οικογένεια μπορεί να βοηθήσει όλα της τα μέλη να βρουν το 

νόημα μέσα στη ζωή τους, να καλλιεργήσουν την κλήση τους και να υιοθετήσουν αξίες που 

κτίζουν έναν κόσμο ειρηνικό και αλληλέγγυο.  

Την απάντηση σε όλα αυτά θέλουμε να δώσουμε εμείς, οι Μαριανοί δρομείς, η νέα 

δρομική κοινότητα που αποτελείται από Μαριανούς αδελφούς, καθηγητές, μαθητές, 

εθελοντές των Μαριανών έργων της Ελλάδας, απόφοιτους, γονείς και φίλους της Μαριανής 

οικογένειας (Λεόντεια Σχολεία και Κοινωνικά Έργα). Επιθυμία μας η διάδοση ενός 

εναλλακτικού τρόπου ζωής και η συνοχή και ενότητα της Μαριανής μας οικογένειας.  
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Σκοπός  

Σκοπός των Μαριανών Δρομέων είναι η συμμετοχή σε αγώνες τρεξίματος καθώς και 

η διοργάνωση αγώνων με στόχο τη στήριξη και την αλληλεγγύη προς τις ευπαθείς ομάδες 

συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα προς τους νέους και τα παιδιά. Σκοπός είναι να κάνουμε 

ρεκόρ στην προσφορά και όχι στον χρόνο όπως γίνεται συνήθως. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν 

τρέχουμε για τον χρόνο, αλλά ότι είναι πιο σημαντικό να προσφέρουμε και να συμμετέχουμε 

σε έναν αγώνα από το να κερδίσουμε.   

 

Στόχοι 

 

Οι Μαριανοί δρομείς τρέχουν  

• για να είναι υγιείς στο σώμα, στο νου και στην καρδιά. 

• για να στηρίξουν οικονομικά και εθελοντικά τις ευπαθείς ομάδες ανθρώπων και 

ιδιαίτερα μικρής ηλικίας. 

• ως συνοδοί μαζί με άτομα που βρίσκονται σε αναπηρικό αμαξίδιο, τυφλά άτομα, κ.ά.  

• για να καλλιεργούν το οικογενειακό πνεύμα μεταξύ των μελών της δρομικής 

κοινότητας. 

• Για να μεταδώσουν το πνεύμα χαράς, αισιοδοξίας, θετικής σκέψης, εθελοντισμού και 

αλληλεγγύης σε όλους.   

 

Το προφίλ του Μαριανού Δρομέα 

Οι Μαριανοί δρομείς επιθυμούν: 

• Να έχουν ως πρότυπο την Καλή μας Μητέρα και τον Άγιο Μαρκελλίνο οι οποίοι 

«έτρεχαν» για να απαντήσουν στις ανάγκες των συνανθρώπων της εποχής τους. 

• Να δίνουν με την παρουσία τους και το παράδειγμά μας έμπνευση σε όλα τα μέλη 

της ομάδας και ιδιαίτερα τα παιδιά και τους νέους.  

• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση των μελών εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες 

που καλλιεργούν την αλληλεγγύη.  

• Να τονίζουν περισσότερο την αξία των ποιοτικών διαπροσωπικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών της ομάδας και όχι των αθλητικών επιδόσεών τους.  Να δέχονται 
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τον καθένα με απλότητα και να του δίνουν την ευκαιρία να συμμετέχει, να προσπαθεί 

και να προσφέρει. 

• Να καλλιεργήσουν μέσω του κοινού σκοπού των αγώνων την ευγενή άμιλλα και το 

οικογενειακό πνεύμα, αφού όλοι θα είναι νικητές και συνδρομητές της αγάπης για 

τον συνάνθρωπο.  

• Να φροντίζει και την πνευματική του ζωή. Συμμετέχει στις ημερίδες εμβάθυνσης της 

πίστης και της κλήσης του.  

 

Αγώνες συμμετοχής 

 

Οι Μαριανοί δρομείς τρέχουν κυρίως σε αγώνες που έχουν φιλανθρωπικό 

χαρακτήρα.  Επιλέγουν αγώνες που έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Δύο από τους αγώνες που 

πραγματοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 

➢ 9ος Ποσεδώνιος Ημιμαραθώνιος Αθήνας 

 

Ένας αγώνας Κοινωνικής  Προσφοράς  που ενίσχυε το έργο και την προσπάθεια του 

καταβάλει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ», για 

παιδιά με νοητική υστέρηση και αυτισμό. Εκεί συμμετείχαν 15 Μαριανοί Δρομείς. 

 

➢ No finish Line 2018 

 

Ένας καθαρά φιλανθρωπικός αγώνας με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για όλους 

τους οργανισμούς «Μαζί για το παιδί». Σε αυτόν το αγώνα συμμετείχαν πάνω από 800 

Μαριανοί Δρομείς και πρόσφεραν πάνω από 1400€ για τα παιδιά. 
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Αγώνας διοργάνωσης   

 Μέσα στο έτος θα διοργανώνεται ένας φιλανθρωπικός αγώνας από τους Μαριανούς 

Δρομείς για όλον τον κόσμο, για παιδιά, δασκάλους, καθηγητές, γονείς, αποφοίτους και 

φίλους.  

Επίλογος  

 Η κοινότητα των Μαριανών Δρομέων βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Μεγαλώνει σιγά-

σιγά και ωριμάζει. Είναι μια ομάδα που έχει δρομικό μέλλον. Ευχή μας να πετυχαίνει πάντα 

τον σκοπό της και να συνδράμει στην ενότητα της Μαριανής Οικογένειας, όπως την 

επιθύμησε ο Άγιος Μαρκελλίνος. Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη μας καλούς τερματισμούς! 
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Μερικές φωτογραφίες από το ξεκίνημα της δρομικής μας κοινότητας:  
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