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Jordi Vicente 

Το πρόγραμμα 

εσωτερικότητας 

«Τόλμησε να 

κοιτάξεις! » 

αποτελεί καρπό 

της συνέχισης του ποιμαντικού προβληματισμού 

στο πέρασμα των χρόνων, τόσο της ομάδας 

ποιμαντικής όσο και των διαφόρων συνελεύσεων 

του Μαριανού δικτύου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, το 

πρόγραμμα είναι μια συγκεκριμένη ποιμαντική και 

εκπαιδευτική απάντηση για τη σημερινή κοινωνία. 

Η κοινωνία στην οποία ζούμε, παρ’ όλες τις 

ευκαιρίες που διαθέτει, μπορεί να χαρακτηρισθεί, 

αν ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι που κρύβει, ως 

«υπέρ – συνδεδεμένη», άμεση και περίπλοκη. 

Κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα στην οποία δεν είναι 

εύκολο να προχωρήσουμε στο βάθος των 

πραγμάτων, αλλά που, την ίδια στιγμή, κρύβει τη 

συναφή ανάγκη να δώσουμε νόημα στη ζωή μας. 

Το πρόγραμμα «Τόλμησε να κοιτάξεις! » τρέφει σε 

βάθος την εκπαιδευτική πράξη. Από τη μια πλευρά, 

στον τομέα του νοήματος με βάση την ανάπτυξη 

του κειμένου – πλαισίου που δίνει περιεχόμενο και 

αιτιολόγηση 

στη στόχευση 

του 

προγράμματος. 

Από την άλλη, 

ο τομέας της επιμόρφωσης, που, με έναν εμπειρικό 

τρόπο, εισάγει τους εκπαιδευτικούς στη δυναμική 

της ανακάλυψης του εσωτερικού κόσμου ως 

διαδικασία που επιστρέφει στους ίδιους ως 

ανθρώπινα πρόσωπα. Τελικά, σαν αποφασιστικό 

βήμα για την ανάπτυξη της πνευματικής 

ικανότητας στα σχολεία, είναι σημαντικό να 

τονιστεί το επεξεργασμένο παιδαγωγικό πλαίσιο, 

που συγκεκριμενοποιεί με εγκάρσιο τρόπο τον 

τρόπο εκπαίδευσης στην εσωτερικότητα σε κάθε 

φάση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ένα πλαίσιο 

τοπικό προσαρμοσμένο στην κάθε 

πραγματικότητα. Πρόκειται, επομένως, για ένα 

σχέδιο μετασχηματισμού, το οποίο βοηθάει να 

πορευθούμε προς εκπαιδευτικά έργα που 

φροντίζουν για τον εσωτερικό κόσμο. Έχουμε 

πλήρη συνείδηση ότι το πιο μακρύ ταξίδι είναι 

εκείνο που καταλήγει στην καρδιά του καθενός. 



 

3 

Anna Badia

Από το σχολικό έτος 2017-2018, το Μαριανό 

Δίκτυο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού της 

Επαρχίας L’Hermitage βρίσκεται σε λειτουργία. 

Από την αρχή της Αδελφότητάς μας, ο Ιδρυτής μας 

Μαρκελλίνος Champagnat έχει ήδη θέσει τις 

βάσεις για να υπάρχει η παγκόσμια δικαιοσύνη 

στα σχολεία μας, με στόχο «να διαμορφώσει 

καλούς χριστιανούς και έντιμους πολίτες». Γι’ αυτό 

τον λόγο δημιουργήσαμε σε επαρχιακό επίπεδο 

μια ομάδα συντονισμού, προκειμένου όλες οι 

δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού που 

γίνονται ήδη στην Επαρχία μας να μπορούν να 

συντονίζονται και να διευρύνονται. Μαριανοί 

εκπρόσωποι από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 

Ουγγαρία και την Καταλονία συγκεντρώθηκαν 

εφέτος με στόχο όλοι οι Μαριανοί της Επαρχίας 

που το επιθυμούν να μπορούν να επωφεληθούν 

από την ευκαιρία να ζήσουν, μέσω αυτού του 

δικτύου, εμπειρίες αλληλεγγύης τόσο σε τοπικό 

και επαρχιακό επίπεδο όσο και σε διεθνές. 

Επιθυμούμε η ευαγγελική αξία της αλληλεγγύης 

να μπορεί να διευρύνεται με επιλογές ζωής 

προσανατολισμένες στον εθελοντισμό 

και, από τη δική μας πλευρά, να 

μπορούμε να συνοδεύουμε 

και να στηρίζουμε 

τους 

ανθρώπους που αποφασίζουν να εμβαθύνουν 

αυτό το εγχείρημα.   

Εμείς, οι Μαριανοί, έχουμε δεσμευθεί να 

εκπαιδεύουμε ανθρώπους στις αξίες της 

αλληλεγγύης, της διακονίας και της στράτευσης, 

ανθρώπους ικανούς να αναλύουν με κριτική σκέψη 

την πραγματικότητα που οι ίδιοι βιώνουν, αλλά και 

την πραγματικότητα στην οποία ζουν άλλες 

απομακρυσμένες κοινότητες. Για την επίτευξη 

αυτού του στόχου, ένας δρόμος είναι ο 

εθελοντισμός, καθώς μας επιτρέπει να ζήσουμε 

ποικίλες καταστάσεις και διαφορετικές από αυτές 

που συνθέτουν τη δική μας καθημερινότητα. 

Εκφράζουμε την ευχή να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο, χάρη στον συντονισμό 

από την Επαρχία μας, η 

συμμετοχή σε δράσεις 

εθελοντισμού 

παντού. 
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F. Pau Tristany 

Εδώ και λίγες εβδομάδες, μπορείτε να 

διαπιστώσετε ότι η εικόνα της ιστοσελίδας 

www.maristes.eu έχει αλλάξει. Με αυτή την 

ανανέωση θελήσαμε να της δώσουμε μια 

καινούργια εμφάνιση και να συμπεριλάβουμε σε 

αυτήν όλα το υλικό στις τέσσερεις γλώσσες της 

Επαρχίας, επιπλέον της ισπανικής. Θελήσαμε να 

της δώσουμε μια νέα όψη, διατηρώντας όμως την 

καθιερωμένη γραμμή, αλλά με μια νέα 

παρουσίαση, περιεχόμενα πιο σαφή, καλύτερα 

τακτοποιημένα και πιο προσιτά. Εκεί όμως δεν θα 

βρείτε την καθημερινή ζωή της Επαρχίας (έχουμε 

άλλους διαύλους πληροφόρησης γι’ αυτήν), όχι 

περισσότερα από αυτά που γίνονται σε κάθε 

σχολείο, ούτε φωτογραφίες από διάφορες 

δραστηριότητες της Επαρχίας.  Στόχος αυτής της 

διαδικτυακής ιστοσελίδας είναι προσφέρει ένα 

σταθερό υλικό, μαζί με 

πληροφορίες για την αποστολή στην Επαρχία 

γενικά : αποστολή, όραμα και αξίες, κείμενα της 

Επαρχίας, ενημέρωση για το Ποιμαντικό Θέμα, τα 

τελευταία τεύχη του ΔΙΚΤΥΟΥ, τα κοινά 

προγράμματα της Επαρχίας, καθώς και τους 

συνδέσμους που παραπέμπουν στους 

οργανισμούς για της αποστολή σε κάθε χώρα της 

Επαρχίας. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε εκεί άλλους 

συνδέσμους, όπως τη βάση δεδομένων για την 

παρουσίαση προτάσεων για τα Βραβεία Jean-

Baptiste Montagne ή Frères Maine et Felip. 

Ελπίζουμε ότι η επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας 

θα ενισχύσει την αίσθηση ότι η Επαρχία μας είναι 

διεθνής και θα μας βοηθήσει να εργαζόμαστε και 

συντονιζόμαστε καλύτερα ως δίκτυο.  
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F. Manel Martín 

Εδώ και χρόνια, τα σχολεία μας έχουν ένα μέσο 

ποιμαντικής εμψύχωσης με βάση ένα σύνθημα 

που ανανεώνεται κάθε χρόνο.  

Το θέμα – σύνθημα αυτής της χρονιάς είναι 

«Κινητοποιήσου!». Χρησιμοποιήθηκε για να 

ενισχύσει τις πολυάριθμες δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς.  

Αλλά πώς επιλέγουμε το σύνθημα θέμα κάθε 

χρονιάς ; Τη φετινή σχολική χρονιά, έγινε μια 

συνάντηση των διαφόρων συντονιστών του 

εκπαιδευτικού και του ποιμαντικού έργου στο 

επίπεδο των Επαρχιών της Ισπανίας, όπου οι 

Μαριανοί είναι παρόντες. Μετά τις προτάσεις των 

διαφόρων ομάδων, επιλέγεται με ψηφοφορία το 

θέμα – σύνθημα που θα κινητοποιήσει την 

επόμενη σχολική χρονιά. 

Πρέπει να πούμε 

ότι το θέμα 

– 

σύνθημα της επόμενης σχολικής χρονιάς έχει ήδη 

επιλεγεί. Σήμερα, η προετοιμασία όλου του υλικού 

– της αφίσας, του τραγουδιού, των διδακτικών 

οδηγιών κ.λπ. – έχει πρακτικά ολοκληρωθεί · θα 

μπορεί, επομένως, να προταθεί στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς σε όλα τα μαριανά εκπαιδευτικά 

κέντρα.  

Το θέμα παρουσιάζεται στις διάφορες γλώσσες της 

Επαρχίας μας L’Hermitage : CANVIA!, στα 

καταλανικά · CHANGE !, στα 

γαλλικά · ΑΛΛΑΞΕ ! στα 

ελληνικά · Változz! στα 

ουγγρικά. 

Το θέμα αυτό θα μας 

ενθαρρύνει ασφαλώς να 

αναλάβουμε με ενθουσιασμό 

την πρόκληση της νέας 

σχολικής 

χρονιάς . 
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Λάβαμε 25 εργασίες  για το Βραβείο Jean Baptiste Montagne και 2 εργασίες για το Βραβείο Freres Maine 

et Felip.  Ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας . Οι εργασίες που έλαβαν 

διάκριση είναι οι ακόλουθες : 

F. Pau Tristany 

Βραβεία  Jean-Baptiste Montagne     

 Τίτλος   Συγγραφέας  Κέντρο / Σχολείο Link 

1° EMO 
Salomé Petit Boyero, Iolanda Vila 

Figareda, Estel Masmiquel Prunés 
Maristes Girona 

Abstract 

Εργασία 

2° Poject Hand-i Marie Godard St Laurent la Paix N.D., Lagny s/Marne 
Abstract 

Εργασία 

3° Fem Xarxa 
Vicenç Medina, José Manuel Bernal, 

Manolo López, Albert Cocera 
Maristes Valldemia, Mataró 

Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  Gamificació Marta Sanz, Quique Vergara Maristes Champagnat, Badalona 
Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  

Literature through 

Performing Arts 

lenses: an Holistic 

Educational Tool 

Μανιάτης Νικόλαος ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ 
Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  Connecta't Rut Aranda, Eva Morros Maristes Sants-Les Corts, Barcelona 
Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  
Moments creatius en 

familia 

Margarida Cuerva Riba, Clàudia 

Bravin Malpassi 
Maristes Igualada 

Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  Implica't Pere Pifarré Vidal Maristes Montserrat, Lleida 
Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  La Classe Gutemberg 
Marie-Dominique Delmas, Christine 

Meyvaert  
St Joseph, Matzenheim  

Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  Maristes Runners Varthalitis Lakis 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  Moodle Παππά Βασιλική 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Εργασία 

  Βραβεία  Frères Maine et Felip  

 Τίτλος   Συγγραφέας  KΚέντρο / Σχολείο Link 

1er 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 

ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ 

Fournarakis Philippos, Koutsovitis 

Paul 

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - 

Ν.Σ. 

Abstract 

Εργασία 

Έπαινος  S.A.P. Axel Cols, Núria Diago Agrupament Escolta Champagnat 
Abstract 

Εργασία 

http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-EMO.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Porjecte-EMO.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Hand-i.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet_-Hand-i.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/0.-ABSTRACT-fem-Xarxa.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/1.-TREBALL-fem-xarxa.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-Gamificacio.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Treball-Gamificacio.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Literature-through-Performing-Arts.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet-Literarture-through-.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract_Connectat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projecte-Connectat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/family-creative-moments.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/MOMENTS-CREATIUS-EN-FAMILIA.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/5-Abstract-IMPLICAT.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/1-Treball-Implicat.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-La-classe-GUTEMBERG-ou.docx
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Projet-La-classe-Gutenbergmmemeyvaert.pptx
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Prix-Montagne-Maristes-Runners.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/abstract-moodle.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Project-Moodle-.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract-Fournarakis.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Project-Fournarakis.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Abstract_SAP.pdf
http://www.maristes.eu/wp-content/uploads/2018/06/Treball-S.A.P.pdf
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Núria Campi 

Από 29 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2018, 300 

περίπου νέοι συγκεντρώθηκαν στο Μοναστήρι Les 

Avellanes για να γιορτάσουν το Πάσχα. 

Το σύνθημα αυτής της χρονιάς «Μαζί με τον 

Χριστό, κινητοποιήσου και άφησε τον εαυτό σου 

στο πλησίασμα των άλλων» μας κάλεσε να 

εμβαθύνουμε στη ζωή μας καθετί που μας 

κινητοποιεί και μας αγγίζει. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος 

αφέθηκε να τον αγγίξουν οι άλλοι και η 

πραγματικότητα που ήταν η δική Του. Εμείς, οι 

νέοι του Πάσχα, θελήσαμε να πορευθούμε μαζί 

Του, για να κάνουμε το Πάθος Του δικό μας. Η 

συνάντηση με τους άλλους, η φύση, η ομάδα, οι 

τελετές και τα διάφορα εργαστήρια, όλα αυτά 

υπήρξαν στοιχεία – κλειδιά για να ζήσουμε έντονα 

την όλη εμπειρία. 

Παρά τους δισταγμούς και τα όρια, κληθήκαμε να 

δεσμευτούμε απέναντι στις πραγματικές συνθήκες 

του περιβάλλοντός μας. Μια βασική πτυχή του 

φετινού Πάσχα ήταν η ανακάλυψη της κοινότητας.  

Έτσι λοιπόν, συγκινημένοι και συνεπαρμένοι από 

αυτές τις μέρες που μοιραστήκαμε μαζί, 

ξαναγυρίζουμε στην καθημερινή μας ζωή, δυνατοί 

και με μια καινούργια ματιά γεμάτη νόημα. Είθε το 

Πάσχα να μπορέσει να μας ενθαρρύνει, ώστε να 

γίνουμε παράγοντες αλλαγής σε όλη μας τη ζωή.  
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Στις 11 και 12 του περασμένου Απριλίου, έλαβε 

χώρα στη Maison Provinciale de l’Hermitage στη 

Λυών η τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη Μαριανή 

Αποστολή. Με την παρουσία του Αδελφού Mark 

OMEDE της Γραμματείας της Αδελφότητας για την 

Αποστολή και μέσα σε ατμόσφαιρα εργασίας αλλά 

και χαράς, τα μέλη του Συμβουλίου συνέχισαν τις 

ανταλλαγές απόψεων σχετικά με τη 

συγκεκριμενοποίηση του ευρωπαϊκού στρατηγικού 

σχεδίου στον τομέα της αποστολής. Τους άξονες, 

στους οποίους είχε δοθεί προτεραιότητα από τη 

συνέλευση των Συμβουλίων της Μαριανής 

Ευρώπης για την Αποστολή τον περασμένο 

Ιανουάριο στη Guardamar del Segura, επανεξέτασε 

και διευκρίνισε το Συμβούλιο.  Τα σχέδια δράσης 

που αφορούν στους τομείς της ποιμαντικής των 

νέων και των κλήσεων, της θεσμικής εικόνας, της 

αλληλεγγύης, της δέσμευσης με το χάρισμα και της 

διοίκησης θα παρουσιαστούν κατά την επόμενη 

Christophe Schietse 

μαριανή ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη. Ένας από τους 

στόχους του Συμβουλίου ήταν να ενισχύσει το 

αίσθημα του ανήκειν στη Μαριανή Ευρώπη, να 

προωθήσει μια κοινή εργασία ανάμεσα στις πέντε 

Μαριανές Επαρχίες της Ευρώπης θέλοντας να 

αποφύγει να αντιγράψει και να επαναλάβει ήδη 

υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τις οποίες αρκεί ενίοτε 

να διευρύνει και να προσαρμόσει στην ποικιλία 

που βιώνεται στους κόλπους των διαφόρων 

διοικητικών μας μονάδων. Να θεωρήσει αυτή τη 

διαφορετικότητα μάλλον ως πλούτο παρά σαν 

εμπόδιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Συμβούλιο για την 

Αποστολή εργάζεται σε στενή συνεργασία με τη 

Μαριανή Διάσκεψη της Ισπανίας (CME Conférence 

Mariste Espagnole), της οποίας ο διευθυντής, ο 

Αδελφός Andreu Sanchez, συμμετέχει στις 

συναντήσεις και στους προβληματισμούς του 

Συμβουλίου. Θα σας ενημερώνουμε τακτικά για τα 

νέα από την πορεία των εργασιών του Συμβουλίου. 
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Marta Portas 

εποχής μας, καθώς και τις ενέργειες αλλαγής που 

μπορούν να αναλάβουν. Το «νέο ξεκίνημα» έχει 

ήδη αρχίσει !  Την όλη εμπειρία βιώσαμε σαν ένα 

δώρο που βοήθησε τον καθένα μας να ενισχύσει 

την κλήση του ως εκπαιδευτικού και την 

πεποίθηση ότι, για να διαπαιδαγωγήσουμε τα 

παιδιά, πρέπει να τα αγαπάμε. 

Από τις 15 έως τις 20 του περασμένου Απριλίου, 

είκοσι περίπου μαριανοί εκπαιδευτικοί έζησαν στη 

Notre-Dame de l’Hermitage την τελευταία φάση 

της επιμορφωτικής εμπειρίας που οργάνωσε η 

Επαρχία μας με θέμα Μαριανή αποστολή 

επανευαγγελισμού. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι 

προέρχονταν από την Καταλονία, τη Γαλλία, την 

Ελλάδα και την Ουγγαρία, 

είχαν τη δυνατότητα να 

έλθουν σε επαφή με τις 

ρίζες της μαριανής 

αποστολής, να βαδίσουν 

στα μέρη όπου έζησε ο 

Μαρκελλίνος, να 

αντικρίσουν τις  μαριανές 

πραγματικότητες της 

Επαρχίας, να ενισχύσουν το 

αίσθημα του ανήκειν σε 

δίκτυο, να μελετήσουν τα 

καλέσματα της 22ης Γενικής 

Σύναξης, να συζητήσουν με 

τον Γενικό Ηγούμενο, να 

γνωρίσουν την Κοινότητα 

του Hermitage κ.λπ. Οι 

εμπειρίες και οι 

συναντήσεις βοήθησαν τους 

συμμετέχοντες να 

συνειδητοποιήσουν την 

πραγματικότητα των 

παιδιών και των νέων της 
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Ελλάδα  

Οι Μαριανοί της Ελλάδας τιμούν τη μνήμη του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat  

Οι Μαριανοί της Ελλάδας τίμησαν και εφέτος, όπως κάθε χρόνο, τη μνήμη του 

Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat με ποικίλους εορτασμούς και εκδηλώσεις. 

Αρχικά, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στη Λεόντειο 

Σχολή Αθηνών και στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, με τη συμμετοχή των 

καθολικών μαθητών των Δημοτικών των σχολείων μας. Ομοίως, Θεία Ευχαριστία 

πραγματοποιήθηκε το ίδιο απόγευμα στον Καθολικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου στην Καλλιθέα, Εκεί, παρέστησαν οι Μαριανοί Αδελφοί, πλήθος 

εκπαιδευτικών, αποφοίτων και μαθητών των Λεοντείων, καθώς και εθελοντών των 

μαριανών κοινωνικών έργων. Τη Θεία Λειτουργία εμψύχωσαν οι Μαριανοί Νέοι σε 

Δράση. 

Το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018, στους φιλόξενους χώρους της Λεοντείου Σχολής 

Αθηνών, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, που είχε σκοπό να τιμήσει τη μνήμη του 

Αγίου Μαρκελλίνου, αλλά και να αναδείξει τη ζωτικότητα της μαριανής αποστολής 

στις μέρες μας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Μαριανοί της Ελλάδας: οι Κοινότητες των Μαριανών Αδελφών, 

προσωπικό των σχολείων, εθελοντές των κοινωνικών κέντρων, απόφοιτοι, εκπρόσωποι των συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων και ορισμένοι μαθητές. Αρχικά, πήρε τον λόγο ο Γενικός Διευθυντής της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, κ. 

Νικόλαος Νούλας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «σήμερα, τιμούμε τον Μαρκελλίνο όχι με μια επιπλέον 

αναδρομή στο παρελθόν, που αποτελεί βέβαια την πνευματική μας κληρονομιά, αλλά μέσα από μια αναζήτηση της 

διαχρονικότητας και της αλήθειας που εμπεριέχεται στο όραμά του». Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια παρουσίασε 

συνοπτικά τα πέντε καλέσματα της 22ης Γενικής Σύναξης.  

Έπειτα, μέσα από την προσευχή, όλοι οι παρευρισκόμενοι ζήτησαν την αρωγή του Αγίου Μαρκελλίνου, καθώς και 

της Παναγίας, της Καλής μας Μητέρας, προκειμένου να φανούν αντάξιοι να συνεχίσουν την αποστολή της 

χριστιανικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των νέων κατά τον 21ο αιώνα. Ακολούθησε θεατρική παράσταση 

εμπνευσμένη από την προσωπικότητα και το όραμα του Αγίου Μαρκελλίνου, με τίτλο «Ανάμεσά μας». Στη θεατρική 

παράσταση έλαβαν μέρος μαθητές, απόφοιτοι και μέλη του προσωπικού της Λεοντείου Σχολής Αθηνών, ενώ 

εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου επιμελήθηκαν το σενάριο και τη 

σκηνοθεσία του έργου. Μέσα από μια παράσταση, που περιλάμβανε 

μουσικά και χορευτικά δρώμενα, αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της 

μαριανής αποστολής στις μέρες μας. Όπως το μαρτυρεί και ο ίδιος ο 

τίτλος της παράστασης, ο Μαρκελλίνος είναι σήμερα «ανάμεσά μας», 

είναι παρών στην καθημερινότητά μας μέσα από το έργο, τα λόγια και τις 

προσπάθειες του καθενός από εμάς. Κάθε φορά που ενεργούμε σύμφωνα 

με το όραμα και τις αρχές του, εκείνος είναι παρών «ανάμεσά μας». Το 

μήνυμά του είναι διαχρονικό, γι’ αυτό και δεν φθείρεται, δεν ξεχνιέται, 

δεν λησμονιέται.  

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιώτατος Savio Hon 

Tai Fai, Αποστολικός Νούντσιος της Αγίας Έδρας στην Ελλάδα, ο οποίος 

αναφέρθηκε με πολύ θερμά λόγια στο έργο των Μαριανών Αδελφών για 

τη χριστιανική διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων. Η βραδιά 

ολοκληρώθηκε με ένα κοινό εορταστικό δείπνο, στο οποίο παρέστησαν 

όλοι οι παρευρισκόμενοι.  



 

11 

 

Γαλλία 

Τα Μαριανά Σχολεία του γαλλικού δικτύου, όπως παντού σε όλο τον κόσμο, έδειξαν και πάλι ότι ανήκουν 

στη Μαριανή Οικογένεια με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Μαρκελλίνου Champagnat στις 6 

Ιουνίου. Δεν έλειψε η φαντασία και οι πρωτότυπες ιδέες, προκειμένου να υπάρξει με αυτή την ευκαιρία 

μια μέρα γιορτής, μια μέρα κοινωνίας και κυρίως να δοθεί η δυνατότητα να μοιραστούμε τις αξίες του 

Ιδρυτή μας. Ας αναφέρουμε, για παράδειγμα, την πρωτοβουλία των μαθητών του Λυκείου της 

Μασσαλίας, μελών της Ένωσης Μαριανών Νέων της Γαλλίας (AJMF), να οργανώσουν μια φιλανθρωπική 

εκδήλωση, της οποίας τα έσοδα θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

αλληλεγγύης με την Ουγγαρία. Ας αναφέρουμε, επίσης, το γλυκό της «Ημέρας του Αγίου 

Μαρκελλίνου», που επινόησε ο σεφ της Mulhouse ως αφορμή να μοιραστούμε 

ένα γεύμα με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας ή τις καραμέλες σε 

σχήμα βιολέτας, η οποία συμβολίζει τις τρεις μαριανές αξίες. Ας 

σημειώσουμε, επιπλέον, την εκδρομή του σχολείου του Marlhes 

μέχρι τον οικισμό του Rosey ή την τέλεση της Θείας Λειτουργίας 

στο Cheylard. Όλες αυτές οι ωραίες ιδέες δείχνουν τη 

δημιουργικότητα και την αφοσίωση των σχολείων 

μας σε εκείνον που υπήρξε ο ιδρυτής τους. 

Αποτελούν, επίσης, δείγματα της 

επικαιρότητας του μηνύματος 

και του οράματος του 

Πατέρα Champagnat.  
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Καταλονία 

Ζώντας με χαρά την εορτή 

του Μαρκελλίνου Champagnat !  

Τελετές, προσευχές, θεατρικές 

παραστάσεις, μουσική, μεταμφιέσεις, 

διαγωνισμοί ταλέντων, μαριονέτες κ.λπ., τόσες 

και τόσες εκδηλώσεις που έγιναν στα σχολεία μας 

και στα κοινωνικά μας κέντρα για την εορτή του 

Αγίου Μαρκελλίνου, στις 6 του περασμένου Ιουνίου. Σε 

κάποια μέρη υπήρξε ακόμα και επίσκεψη ενός Champagnat με 

σάρκα και οστά, ο οποίος μετέδωσε στα παιδιά τις αξίες που 

διατηρούνται αναλλοίωτες 200 χρόνια μετά τη δημιουργία της 

Αδελφότητας που εκείνος ίδρυσε. 

Αξίες που περνούν μέσα από την παρουσία, την αγάπη για την 

εργασία, την απλότητα, το οικογενειακό πνεύμα και την 

αδελφοσύνη, την αγάπη για τους πιο ευάλωτους και, επιπλέον, 

όλα κατά τον τρόπο της Παρθένου Μαρίας, της Καλής μας 

Μητέρας. 

Ο Γενικός μας Ηγούμενος, ο Αδελφός Ernesto Sánchez, αναφέρει 

στο μήνυμά του για την Εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου: «Είθε ο 

καθένας από εμάς, τους Μαριανούς του Champagnat, να 

έχει την ικανότητα, όπως εκείνος, να κοιτάζει 

με μάτια γεμάτα προσοχή και να φανερώνει 

μια καρδιά γεμάτη συμπόνια. Είθε η Καλή 

μας Μητέρα να μας εμπνέει και να μας 

στηρίζει σε αυτή την αποστολή, 

όπως το έκανε και με εκείνους».  
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Ουγγαρία  

ΕΟΡΤΗ CHAMPAGNAT ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ! 

Τα τρία Μαριανά Κέντρα στην Ουγγαρία 

τίμησαν την εορτή του Αγίου Μαρκελλίνου 

Champagnat παράλληλα με τη Διεθνή 

Ημέρα του Παιδιού, η οποία έχει ορισθεί 

για την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Τα δύο 

Ανοικτά Κέντρα TIP στο Karcag και A Mi há-

zunk στο Estergom οργάνωσαν, το Σάββατο 

2 Ιουνίου, πολλές αθλητικές 

δραστηριότητες, όπως παιχνίδια σε 

ανοικτό χώρο, ανώμαλο δρόμο, μπάνιο σε 

κολυμβητήριο, κοινό γεύμα κ.λπ. Στο 

μαριανό σχολείο Szent Pál, στις 6 Ιουνίου, 

έγινε πρωινή προσευχή και, στη συνέχεια, 

διάφορες δραστηριότητες ανάλογα με την 

ηλικία των συμμετεχόντων : περίπατος με 

ιππήλατη άμαξα, εκδρομή στη φύση κ.λπ.  

Όλα τα Κέντρα μας απέδειξαν ότι το 

χάρισμα του Μαρκελλίνου Champagnat 

παραμένει ζωντανό στις μέρες μας και στη 

γη της Ουγγαρίας.  


