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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019: Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ !!! 

Με το σύνθημα «Ο γύρος του κόσμου», βγαλμένο από το διάσημο 

μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν,  πραγματοποιήσαμε όλες τις ποιμαντικές 

δράσεις το καλοκαίρι του 2019 στην Ελλάδα. 

Ταξιδέψαμε στις διάφορες ηπείρους, γνωρίσαμε 

διάσημους ανθρώπους και εμβληματικά  κτήρια  και συνομιλήσαμε  

μέσω  Skype με Έλληνες που ζουν σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η συνομιλία με το Νικόλα 

Χαρικιόπουλο στο ιεροσπουδαστήριο  του Μεντεγίν, στην Κολομβία. 

Εξάλλου, στο νησί της Τήνου και στις μαριανές εγκαταστάσεις της 

Κολυμπήθρας, οργανώσαμε δύο 

περιόδους φιλοξενίας  με αγόρια 

και κορίτσια από τα μαριανά 

σχολεία της Αθήνας, από 

διάφορες ενορίες και από καθολικές 

οικογένειες των νησιών της Τήνου και της 

Σύρου, κατανεμημένα κατά ηλικία. Στο τέλος του Ιουλίου 

πραγματοποιήθηκε μια παρόμοια περίοδος φιλοξενίας 

με  μαθητές λυκείου καθώς και φοιτητές. 

Υπεύθυνοι της οργάνωσης και της εμψύχωσης αυτών των δράσεων 

ήταν  η  Κοινότητα των Μαριανών Αδελφών 

και η ομάδα «Μαριανοί νέοι σε δράση». 

Τέλος, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, 

οργανώθηκε μια περίοδος φιλοξενίας με τα παιδιά του Μαριανού 

Κοινωνικού Έργου "Καρδιά χωρίς σύνορα" στις μαριανές 

εγκαταστάσεις , στο  Συρί 

Συνολικά πάνω από 120 παιδιά και νέοι ωφελήθηκαν από  τις 

ποιμαντικές δράσεις  του καλοκαιριού 2019 , ζώντας  αυτή την 

περιπέτεια σε  ομάδα, απολαμβάνοντας τα μπάνια στη θάλασσα 

και τα παιχνίδια στην παραλία και γνωρίζοντας καλύτερα το νησί της 

Τήνου μέσα από τις εκδρομές που γίνονταν κάθε φορά.  

F. Rafa Escolà 
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Καλοκαίρι !!! Είναι η πιο ποθητή και 

μαγική λέξη μετά από μια γεμάτη σχολική 

χρονιά. Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο τα παιδιά, οι νέοι και 

οι ενήλικοι μπορούν να επωφεληθούν από δραστηριότητες που δεν 

τις έχουν στη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς.  

Με βάση τη δική μας μαριανή πραγματικότητα προσπαθούμε να 

ανταποκριθούμε στα διάφορα προγράμματα και σχέδια δράσης μέσα από τη. 

Μαριανή Ποιμαντική των Νέων, η οποία συγκεντρώνει όλα τα κινήματα ψυχαγωγίας.  

Όσο για τα σχολεία, αυτά αναλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες του  « Casals 

d’Estiu »  και εκείνες των διαφόρων « Clubs de Sports » («Αθλητικών Ομάδων»). 

Το καλοκαίρι ήταν πλούσιο σε εμπειρίες που μπόρεσαν τα παιδιά και οι 

νέοι να ζήσουν μαζί με τους ομαδάρχες τους.  

Αξίζει να αναφέρουμε τις δραστηριότητες που 

πραγματοποίησαν τα κινήματα του «Μαριανού Κέντρου 

Escoltes » (Προσκόπων) και της Ομοσπονδίας των 

Ενώσεων Νέων « Mà Oberta-Cor Obert ». Όλοι 

οργάνωσαν τους αντίστοιχους καταυλισμούς τους, 

προκειμένου τα παιδιά και οι νέοι να περάσουν μαζί λίγες 

μέρες ξεκούρασης σε έναν χώρο διαφορετικό από την 

υπόλοιπη χρονιά · συγκεκριμένα, μέσα στη φύση. Είναι μέρες 

πολύ έντονες, στις οποίες γίνεται προσπάθεια να ενισχυθούν οι 

αξίες μέσα από στιγμές ψυχαγωγίας και προβληματισμού. 

Αναφέρουμε με έμφαση τη συμμετοχή των μαριανών παρατηρητών της Ευρώπης στη συνάντηση  της  

« MarCha ». Εφέτος, οργανώθηκε από την Επαρχία μας στο Llinars del Vallès. 

Επίσης, κατά τον μήνα Αύγουστο,  υπήρξε μια συνεργασία με τις κατασκηνώσεις « Nen Déu ». Είναι μια 

πρόταση που έγινε στους εμψυχωτές των κινημάτων να συνοδεύσουν τα παιδιά 

του Σχολείου Ειδικής Αγωγής (παιδιά με νοητική υστέρηση), που 

διευθύνουν οι Αδελφές των  Sacrés-Cœurs. 

Σημαντικό μέρος είναι η επιμόρφωση. Φέτος το καλοκαίρι, τον μήνα 

Αύγουστο, το Σχολείο Mirall οργάνωσε τακτικά μαθήματα για τους 

ομαδάρχες και τους διευθυντές. Συμμετείχαν νέοι, γνώστες της 

μαριανής πραγματικότητας, και άλλοι εκκλησιαστικοί και 

κοινωνικοί θεσμοί.  

Αναφέρουμε, επίσης, τους καταυλισμούς εργασίας για τους νέους 

F. Manel Martín 



4 

σε χώρες της Επαρχίας μας : στην Ελλάδα, στην 

Ουγγαρία και στην Καταλονία. Σε διεθνές επίπεδο, 

μια ομάδα έκανε εθελοντισμό στην Παραγουάη, στην Κολομβία, στη Ρουάντα 

και στον Λίβανο. 

Υπήρξε μια καλή εμπειρία αλληλεγγύης και διακονίας προς τις 

οργανώσεις με τις οποίες συνεργασθήκαμε, καθώς και μια γόνιμη 

εμπειρία για τους συμμετέχοντες, η οποία ασφαλώς δεν θα 

ξεχαστεί ποτέ.  

Και να που έφτασε η επιστροφή στο σχολείο ! Στο τέλος Αυγούστου 

και στις αρχές Σεπτεμβρίου έγιναν οι συναντήσεις 

προγραμματισμού του μαριανού κινήματος, 

με κέντρο το σύνθημα που θα αποτελέσει 

το βασικό θέμα για τις διάφορες 

δραστηριότητες που 

μπορούν να προγραμματιστούν.. Το σύνθημα είναι : 

ΤΩΡΑ !   

Είναι η στιγμή να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες 

τις εμπειρίες που ζήσαμε. 

Συνολικά 1.948 παιδιά 

και εμψυχωτές πήραν 

μέρος στις 

δραστηριότητες του 

φετινού καλοκαιριού της ποιμαντικής των 

νέων. Πολλά ευχαριστώ στον καθένα και στην καθεμιά για όλη την 

αφοσίωση και τις προσπάθειες που κατέβαλαν, για να κάνουν πιο 

χαρούμενα τα παιδιά και τους εφήβους, με τους οποίους μοιραστήκαμε 

το φετινό καλοκαίρι 2019. 

F. Manel Martín 
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F. Pau Tristany 

Οι θερινές δραστηριότητες 

αποτελούν πλέον παράδοση στα Μαριανά 

Κέντρα της Ουγγαρίας. Εδώ και πολλά χρόνια, όλα τα μαριανά 

σχολεία οργανώνουν καλοκαιρινές κατασκηνώσεις και 

καταυλισμούς. Εφέτος, 230 αγόρια και 37 εθελοντές έλαβαν 

μέρος στις διάφορες δραστηριότητες. 

Στα τέλη Ιουνίου, το Ανοικτό Κέντρο TIP του Karcag οργάνωσε 

μια κατασκηνωτική περίοδο τεσσάρων ημερών στη λίμνη 

Μπάλατον, για να περάσουν λίγες μέρες ψυχαγωγίας και 

δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Το Σχολείο Szent Pál Marista Álta-

lános Eskola, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης « Bari Shei » που 

ενθαρρύνει και κινητοποιεί κοπέλες 

αθιγγάνους, οργάνωσε κι αυτό τρεις μέρες 

κατασκήνωσης στα βουνά του Visegrád. 

Στις αρχές Ιουλίου, οι θερινές κατασκηνώσεις ξεκίνησαν στους δύο 

τόπους για μια διάρκεια τριών εβδομάδων. Όπως συνήθως, 

εθελοντές του CMS από την Καταλονία ήλθαν να βοηθήσουν και 

να προσδώσουν χαρά στις δραστηριότητες των θερινών 

καταυλισμών. Οι Rovers της AE Montserrat πήγαν στο Esztergom, 

ενώ εκείνοι της A.E. Arrels στο Karcag. Στα δύο μέρη υπήρχαν και 

Ούγγροι εθελοντές συνεργάτες. Οι τρεις εβδομάδες πέρασαν πολύ 

γρήγορα για όλο τον κόσμο χάρη στις πάμπολλες και ποικίλες 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως 

εκδρομές, παιχνίδια, κολύμπι σε πισίνα 

κ.λπ. 

Στα τέλη Αυγούστου, το παραδοσιακό προπονητικό τουρνουά 

ποδοσφαίρου οργανώθηκε στο Karcag για πέμπτη φορά. Πάνω από 

40 παιδιά, με τη βοήθεια τεσσάρων εθελοντών προπονητών από 

την Καταλονία, γυμνάσθηκαν και βελτίωσαν τις αθλητικές τους 

τεχνικές.   

Με δυο λόγια, περάσαμε ένα καλοκαίρι γεμάτο ψυχαγωγικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες έδωσαν χρώμα και χαρά 

στους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε 

όλους τους εθελοντές, τους εκπαιδευτές και τους Αδελφούς που έκαναν 

δυνατή αυτή τη θαυμάσια εμπειρία για όλα τα παιδιά μας.  
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Χαίρετε, όλοι σας!  Τα ξερά φύλλα στους δρόμους 

μαρτυρούν το τέλος του καλοκαιριού · γι’ αυτό θέλουμε να 

αναφερθούμε στις πάμπολλες δράσεις αλληλεγγύης που έγιναν στη διάρκεια του φετινού 

καλοκαιριού 2019. Στην αλλαγή των δράσεων που επιχειρούν οι μαριανοί νέοι στις διακοπές τους, κυρίαρχη ιδέα 

είναι να εργαστούν για την οικοδόμηση ενός κόσμου πιο δίκαιου. Γι’ αυτό τον λόγο, νέοι γέμισαν το σακίδιό τους με 

ενθουσιασμό και με την επιθυμία να μοιραστούν, για να γνωρίσουν και να ζήσουν διάφορες δράσεις εθελοντισμού. 

Από τη SED υπήρξαν άτομα που έχουν μοιραστεί τη ζωή σε κοινότητες στη Ρουάντα, στην Κολομβία και στην 

Παραγουάη, όπου συνεργάσθηκαν σε διάφορα τρέχοντα προγράμματα δράσης σε καθεμιά από αυτές τις χώρες. 

Ανάμεσα σε αυτά είναι ένα σχολείο για νέους που επιμορφώνονται για να γίνουν δάσκαλοι, προγράμματα που 

στοχεύουν στην αυτονόμηση των γυναικών ή ανοικτά κέντρα για τα παιδιά που κινδυνεύουν με κοινωνικό 

αποκλεισμό και πολλά άλλα. Άλλες ομάδες νέων του CMS έζησαν το δικό τους σχέδιο δράσης με τα παιδιά και τους 

μαριανούς νέους του Karcag και του Esztergom (Ουγγαρία), όπου πρόσφεραν ένα χέρι βοηθείας ως ομαδάρχες στις 

καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, καθώς και στο Ζάγκρεμπ (Κροατία) στο πλαίσιο της δράσης με πρόσφυγες που 

ονομάζεται « Are you Syrious ? ».  Επίσης, μια ομάδα από το σχολείο του Rubí πέρασε λίγες μέρες στην Αθήνα, όπου 

έλαβαν μέρος σε δράσεις στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων. Χάρη στο Cmi (Collaboration pour la mission internatio-

nale – Συνεργασία για τη Διεθνή Αποστολή), δύο άτομα ταξίδεψαν στον Λίβανο, όπου είχαν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν όλο το έργο που συντελέσθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος « Fratelli », ζώντας και πραγματοποιώντας 

τις θερινές δραστηριότητες που επιχειρούνται εκεί. 

Εφέτος, νέοι από την Ουγγαρία και από την Αθήνα συμμετείχαν στις θερινές κατασκηνώσεις στη Rialles (Santa Colo-

ma) και στη  Gabella (Βαρκελώνη). Δύο Γάλλοι Αδελφοί μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους στην Gabella και με την 

ομάδα « Cor Obert II », που εργάστηκε στη  « Horta de Sant Joan ». Πρόκειται για πολύ πλούσιες εμπειρίες, κατά τις 

οποίες οι κοινότητες Αδελφών της Καταλονίας υποδέχθηκαν και άτομα από διάφορες χώρες της Επαρχίας μας.  

 Όλες αυτές οι δραστηριότητες συμπληρώνουν τις κατασκηνώσεις και τις εξόδους από 

την επαρχία που πραγματοποίησαν οι νέοι, γεγονός που γέμισε τις φετινές 

διακοπές με χρώματα και με ξεχωριστές εμπειρίες. Τώρα πλέον, μπορούμε να 

κλείσουμε το φετινό καλοκαίρι 2019, αλλά ας είμαστε βέβαιοι ότι όλες 

αυτές οι εμπειρίες αλληλεγγύης και προσφοράς θα γεμίσουν την 

ψυχή των νέων και θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ανάμεσα 

σε όλους μας μιας κοινωνίας πιο 

δίκαιης.  

Anna Badia 
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Είμαστε οι « Ròvers » του προσκοπικού 

συγκροτήματος « Arrels ». Από την αρχή της 

περασμένης χρονιάς, θέλαμε να κάνουμε εθελοντισμό στο 

εξωτερικό. Μετά από έναν «καταιγισμό ιδεών» αποφασίσαμε να 

αναζητήσουμε μια μορφή εθελοντισμού με μαριανό χαρακτήρα 

γνωρίζοντας ότι γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 

διαφόρων εμπειριών που μπορούν να βιωθούν σε όλη την Επαρχία 

L’Hermitage. Μας έγινε η πρόταση να πάμε στο Karcag, σε ένα 

σχολείο που διευθύνουν οι Μαριανοί Αδελφοί. 

Αποστολή μας ήταν να γίνουμε εμψυχωτές σε μια κατασκήνωση για 

παιδιά και εφήβους της Ουγγαρίας, των οποίων η πλειονότητα ήταν 

καταγωγής Ρομά. Ετοιμάζαμε δραστηριότητες και προσπαθούσαμε να 

τους μάθουμε να ζουν απλές αξίες μέσα από το παιχνίδι, όπως το κάναμε 

πάντα και στη δική μας χώρα. Η γλώσσα τους είναι πολύ διαφορετική από τα 

καταλανικά, από τα ισπανικά ή τα αγγλικά. Στην αρχή, ήταν δύσκολο να τους 

κάνουμε να μας καταλάβουν, αλλά -  ευτυχώς – μας βοήθησαν δύο Ούγγροι φοιτητές γνώστες της ισπανικής 

(καστιλλιάνικης) γλώσσας, που ήταν οι μεταφραστές ανάμεσα σε μας και στα παιδιά και στο προσωπικό του 

σχολείου.  Αρχικά, πιστεύαμε ότι αυτό αποτελούσε εμπόδιο για να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, αλλά η 

επιθυμία τους να μας μάθουν λέξεις στη γλώσσα τους και η ανάγκη να επικοινωνήσουμε όπως μπορούσαμε, 

όλα αυτά δημιούργησαν μια γλωσσική επικοινωνία γεμάτη γέλια και χαμόγελα αλλά και ανέκδοτα που θα τα 

θυμόμαστε για πολύ καιρό. 

Σε όλη τη διάρκεια της διαμονής μας, δεχθήκαμε την ανεπιφύλακτη στήριξη των Αδελφών που ζούσαν 

εκείνες τις μέρες στην κοινότητα, του Αδελφού Jordi και του Αδελφού Pau · τους είμαστε πραγματικά 

ευγνώμονες. Γνωρίσαμε από κοντά την καθημερινή τους εργασία και τη διάθεση διακονίας. Χάρη σε αυτούς 

νιώσαμε σαν μια «μικρή» οικογένεια είκοσι σχεδόν ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. 

Θέλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι το CMS μας πρόσφερε μια 

επιμόρφωση, η οποία μας προετοίμασε για την πραγματικότητα 

που θα συναντήσουμε και μας έδωσε τα εφόδια για να 

προσφέρουμε τον καλύτερο εαυτό μας.  

Att. Els ròvers de A.E.Arrels 
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Καταυλισμός εργασίας στην 
Παραγουάη 

Δεν είναι καθόλου εύκολο να περιγράψω την 
εμπειρία εθελοντισμού που έζησα στην Horqueta 
(Παραγουάη) ! Είναι τόσες οι συγκινήσεις που ένιωσα, τόσα τα όνειρα 
που έγιναν πραγματικότητα, ώστε δεν ξέρω από πού να αρχίσω. 

Έμαθα τόσα πολλά στη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, που ελπίζω να μην τα 
ξεχάσω ποτέ. 

Μπόρεσα να πάρω στην καρδιά μου την ευτυχία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με τόσα 
λίγα υπάρχοντα, το χαμόγελο των παιδιών που μας χαιρετούσαν καθημερινά στον 
δρόμο, την ταπεινότητα των ανθρώπων που σας αγαπούσαν από την πρώτη κιόλας 
μέρα και σας πρόσφεραν τα λίγα που διέθεταν, την επιθυμία τους να μάθουν τα 
λίγα που εγώ ήξερα και που γι’ αυτούς ήταν εξαιρετικά σημαντικά.  

Ο φόβος που είχα για το άγνωστο χάθηκε μέσα στην πρώτη εβδομάδα, όταν 
ένιωσα σαν στο σπίτι μου και μπόρεσα να ενταχθώ χωρίς δυσκολία.  

Δεν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω για όλα όσα μου έμαθαν και που 
μένουν μέσα στην καρδιά μου. 

Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τη SED που μου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω 
μια τέτοια εμπειρία.  

Ευχαριστώ και εσένα, οικογένεια της Horqueta, που μου 
επέτρεψες να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. 

Gemma Aris (Malgrat). 

Στα μέσα Ιουλίου, ο Μάρκος και εγώ γεμίσαμε τα σακίδιά μας με 

προσδοκίες, σχέδια και δυνατότητες και ξεκινήσαμε για τη Ρουάντα, ξέροντας ότι 

θα ήταν μια εμπειρία που θα σημάδευε τη ζωή μας.  

Για  ένα μήνα μοιραστήκαμε με την κοινότητα των Αδελφών του Mururu. Το Mururu είναι 

ένας τομέας της περιοχής Rusizi στα νοτιοανατολικά της Ρουάντα, όπου οι Αδελφοί διευθύνουν 

ένα σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

Περιτριγυρισμένοι από υπέροχους αγρούς τσαγιού, αρχίζαμε τη μέρα μας στις 7 το πρωί, όταν 

παίρναμε το πρωινό μαζί με την κοινότητα. Από εκείνη την ώρα, υπήρχε κάθε μέρα και μια 

έκπληξη. Μπορούσαμε να περνάμε ώρες και ώρες κόβοντας κλαδιά για να στολίσουμε 

τα παρεκκλήσια του σχολείου, επικοινωνώντας με τους μαθητές ή κάνοντας 

εργασία γραφείου. Έκπληξη ήταν και οι μεγάλοι καθημερινοί περίπατοι στις 

όχθες της λίμνης Kivu, ανάμεσα στο έντονο πράσινο και σε ανθρώπους 

σιωπηλούς, συνετούς και φιλικούς. 

Γνωρίσαμε το σχολείο, μοιραστήκαμε εμπειρίες με τους σπουδαστές και τους 

εκπαιδευτικούς, συμμετείχαμε σε πάμπολλες τελετές και συνάξεις, αλλά – 

πάνω απ’ όλα  - ήμαστε μαζί με την κοινότητα των Αδελφών και των Δοκίμων 

που διέμεναν στο Mururu, πριν συνεχίσουν την επιμόρφωσή τους. Μαζί τους 

μοιραστήκαμε τη ζωή, τα γεύματα, μακρές συζητήσεις, στιγμές σιωπής, 

βλέμματα φευγαλέα και βαθιά, προσευχές · όλα αυτά μας βοήθησαν να 

δυναμώσουμε λίγο περισσότερο τον σπόρο του μοιράσματος, της μάθησης, του 

σεβασμού, της ευχαριστίας και της αγάπης.  

Ήταν ένας μαριανός κοινοτικός καταυλισμός εργασίας πολύ διαφορετικός από 

εκείνους στους οποίους συμμετείχαμε μέχρι σήμερα, όπου ήταν συνεχώς παρών ο εαυτός 

μας και το πνεύμα της συνύπαρξης με τους άλλους. 

Στις συναντήσεις με τους άλλους εθελοντές, ρωτούσαμε ο ένας τον άλλον τι είχαμε αποκομίσει 

από τη Ρουάντα : εγώ, πρέπει να το ομολογήσω, πήρα μαζί μου την πορεία, γιατί αυτή 

αρχίζει μόλις τώρα !   

Gemma Sierra 
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Εφέτος, 

μπόρεσα να 

πραγματοποιήσω μια 

επιθυμία που είχα από καιρό, καθώς πέρασα δύο 

εβδομάδες εθελοντικής προσφοράς στην Καταλονία. Πήγα 

στο Ανοικτό Κέντρο « Rialles », στη Santa Coloma de Gramenet, παρόμοιο με 

το Κέντρο όπου εργάζομαι συνήθως ως εθελόντρια, στο Α Mi Házunk, στο 

Esztergom της Ουγγαρίας. 

Οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, ήταν πολύ ευγενικοί και με βοήθησαν 

σε όλα. Όσο για τα παιδιά, διαπίστωσα με έκπληξη ότι μοιάζουν απόλυτα με 

εκείνα που γνωρίζω στο A Mi Házunk. Στην αρχή, η επικοινωνία αποτελούσε 

πρόβλημα, αλλά σιγά – σιγά το επιλύσαμε. Έμενα στην κοινότητα των Αδελφών 

και, στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, μπόρεσα να κάνω λίγο τουρισμό. Ήταν 

μια αξέχαστη εμπειρία. Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι παντού στον κόσμο αγόρια και 

κορίτσια χρειάζονται κάποιον να τα φροντίζει και να τους δείχνει ότι τα αγαπάει. 

Παρατήρησα, επίσης, ότι πρέπει να παίρνουν όλα όσα χρειάζεται ένα παιδί της ηλικίας 

τους, διότι δεν το παίρνουν στο σπίτι τους. Αυτές οι μέρες εθελοντισμού ήταν πολύ 

πλούσιες και γόνιμες. Προτείνω σε όλους να δοκιμάσουν μια παρόμοια εμπειρία. Εκτιμώ 

τη συνεργασία των Αδελφών της Ουγγαρίας που μου 

χάρισαν αυτή τη σπουδαία εμπειρία. 

Horváth Brigitta, Hongrie  
Διδάσκοντας… αλλού! 

            Το περασμένο καλοκαίρι, το σχολείο μας, η Λεόντειος Σχολή Νέας 
Σμύρνης, μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω μια πραγματικά ξεχωριστή 
εμπειρία διδασκαλίας εντός του Δικτύου μας! Ο προορισμός που επέλεξα να 
επισκεφτώ ήταν η Βαρκελώνη, μια από τις ομορφότερες ευρωπαϊκές πόλεις, η 
οποία συνδυάζει την δυναμική παρουσία της κοινότητάς μας με υπέροχα μέρη, που 
αναμφισβήτητα αξίζει να επισκεφτεί κανείς. Φιλοξενήθηκα σε δύο κοινότητες 
Μαριανών Αδελφών, την Sants και την El Casal, και ένιωθα, πριν ακόμα φτάσω, ότι 

πηγαίνω σε «δικούς μου ανθρώπους». Το σπίτι και η αγκαλιά τους άνοιξαν για 
μένα, δείχνοντάς μου τι σημαίνει φιλοξενία, ανιδιοτελής προσφορά και 
Αδελφότητα. 
          Αυτά που μου έκαναν πολύ θετική εντύπωση ήταν η ζεστή φιλοξενία και η 
τέλεια οργάνωση σε όλα! Γνώριζα κάθε λεπτομέρεια του καθημερινού μου 
προγράμματος αρκετές βδομάδες πριν φτάσω στην πόλη και όλοι οι 
συνεργάτες, από την Ελλάδα και την Βαρκελώνη ήταν πολύ κατατοπιστικοί και 

πρόθυμοι να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή σε ό, τι χρειαζόμουν. Η επικοινωνία 
μας, ήδη από το στάδιο της προετοιμασίας, ήταν σχεδόν καθημερινή και οι 

δυνατότητες για ανατροφοδότηση πολλές και εξαιρετικού επιπέδου.  Η Αννα, η 
οδηγός μου σε όλα, ήταν πάντα στο πλευρό μου, με αποτέλεσμα η ένταξή μου στο 

περιβάλλον να γίνει γρήγορα και πάρα πολύ ευχάριστα – σε ευχαριστώ, Anna Badia! 
Η καθημερινή μας ρουτίνα περιλάμβανε δραστηριότητες με τα παιδιά ή εκδρομές από το 

πρωί ως το απόγευμα και το υπόλοιπο της μέρας μας ήταν ελεύθερο, εκτός σχολείου. Τις 
καθημερινές οργανώναμε συνήθως εξόδους ή δραστηριότητες με την  υπόλοιπη ομάδα των δασκάλων, 

οι οποίοι ως επί το πλείστον ανήκουν σε Μαριανά σχολεία της Καταλονίας ή είναι εθελοντές, όπως εγώ, από άλλες 
περιοχές της παροικίας μας. Τα σαββατοκύριακα επισκεπτόμασταν με τον Fr. Manel τις κατασκηνώσεις μας στα 
Πυρηναία, εξίσου μαγική εμπειρία, που φέρνει κοντά γενιές παιδιών με τη φύση και την Αδελφότητα. Όποιος 
αγαπά αυτόν τον τρόπο ζωής, αξίζει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του να επιδιώξει να κάνει αυτό το ταξίδι!  

Αυτά που έζησα στο διάστημα των δεκαπέντε εκείνων ημερών δύσκολα επαναλαμβάνονται και ακόμα 
δυσκολότερα ξεχνιούνται… Μαθητές από κάθε γωνιά της γης, προσφυγόπουλα, δάσκαλοι και Αδελφοί γίναμε 
για λίγες μέρες μια οικογένεια, καθίσαμε γύρω από το ίδιο τραπέζι, μοιραστήκαμε ιστορίες και εμπειρίες από 
τον τόπο μας και χτίσαμε τις δικές μας, κοινές πλέον, εκεί.  

Σας ευχαριστώ για όσα ζήσαμε, διδάξαμε και διδαχθήκαμε παρέα. 
Φωτεινή Μαρή, Ελλάδα 
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Το ΤΩΡΑ είναι το σημείο όπου συναντώνται η 

προσωπική σου ιστορία με τα οράματά σου · έχει μια 

προσωπική προοπτική. Είναι η στιγμή όπου η πορεία που έχουν διατρέξει ο 

λαός του Θεού και η Μαριανοί βρίσκει όλα όσα 

μπορούμε να οικοδομήσουμε και όλο τον δρόμο που έχουμε μπροστά 

μας, όλοι μαζί, συλλογικά. Είναι ακριβώς τώρα που η Βασιλεία 

του Θεού είναι παρούσα στη ζωή μας · τώρα είναι ο «καιρός». 

                 Με το σύνθημα «ΤΩΡΑ» οι Μαριανοί της Ευρώπης 

εμβαθύνουν στο εκπαιδευτικό έργο της εσωτερικότητας, 

επωφελούμενοι από ένα κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ο 

«διαλογισμός» και οι άλλες τάσεις που ευνοούν τη 

χαλάρωση και την πλήρη προσοχή είναι της μόδας. Σε αυτά 

εμείς προσθέτουμε το διακριτικό μας στοιχείο. Καθώς ο 

Απόστολος Παύλος μιλούσε ελληνικά, ανανεώσαμε για μια 

ακόμη φορά τις γλώσσες του επανευαγγελισμού με μια 

εξαιρετική εγκάρσια εργασία του καλλιτέχνη από τη Μαδρίτη 

Álvaro Fraile, ο οποίος δούλεψε μαζί με διάφορες ομάδες από τις 

Μαριανές Επαρχίες της Ιβηρικής Χερσονήσου. 

                 Στα διάφορα Μαριανά Έργα παρουσιάσθηκε το σύνθημα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο μαζί με τις δράσεις για τις ομάδες, και μάλιστα με 

μερικές γενικές δραστηριότητες ως μεγάλες τελετές για την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όπως συνήθως, παρήχθη 

παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιεί το σύνθημα της 

χρονιάς ως κατευθυντήρια γραμμή για την 

εξοικείωση με τις μαριανές αξίες, τη μνημόνευση 

των εορτών που αναγράφονται στο κοσμικό 

ημερολόγιο και για τον εορτασμό των 

λειτουργικών χρόνων κατά τρόπο 

προσαρμοσμένο στην ηλικία των παιδιών. 

Ωστόσο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, πολλές 

εκπαιδεύτριες των Μαριανών Κοινωνικών 

Έργων στην Καταλονία συνέβαλαν με ειδικά 

υλικά στην επεξεργασία του συνθήματος 

προσεγγίζοντάς το με τρόπο διαθρησκειακό 

και, επίσης, μαζί με εκπαιδευτικές και 

ψυχαγωγικές προτάσεις που στοχεύουν στην 

παρουσίαση του συνθήματος σε οικογένειες.  

Dani Farràs Berdejo  
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Ανοίγοντας νέους δρόμους, ακόμη και ανεξερεύνητους  

6Η Σύναξη των Μαριανών Αδελφών της Επαρχίας L’Hermitage (18-22 Ιουλίου 2019). 

Η Notre-Dame de l’Hermitage (Saint-Chamond, Γαλλία) υπήρξε ο χώρος της 6ης Επαρχιακής Σύναξης των 

Μαριανών Αδελφών της Γαλλίας, της Καταλονίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Αλγερίας, από 18 έως 

22 Ιουλίου 2019. Η Σύναξη, η οποία πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια, συγκέντρωσε 49 Αδελφούς, δύο 

γυναίκες Λαϊκούς, τη Michèle Ragni και την Imma Amadeo, και δύο άνδρες Λαϊκούς, τον Pep Buetas και τον 

Dani Farràs, προκειμένου να αξιολογήσει τον παρόντα χρόνο, να ανοίξει μελλοντικούς ορίζοντες και να 

επιλέξει μια ομάδα, η οποία, μαζί με τον Αδελφό Έπαρχο, θα ενισχύσει την αποστολή του επανευαγγελισμού 

και θα  προβάλει ανθρωπιστικές αξίες. Το Hermitage, στις όχθες του ποταμού Gier, μας καλεί να 

ξεδιψάσουμε στην πνευματικότητα του Μαρκελλίνου Champagnat, ο οποίος 

τον κατασκεύασε με τη βοήθεια των πρώτων Αδελφών. Επωφεληθήκαμε 

από την παρουσία των Αδελφών  Ernesto Sánchez, Γενικού 

Ηγουμένου, και δύο Γενικών Συμβούλων : του Ben Consigli και το 

João Carlos do Prado, οι οποίοι είχαν έλθει από τη Ρώμη. 

 

 

F. Lluís Serra Llansana 

Αντικρίζοντας την πραγματικότητα 

Πριν σχεδιάσουμε ένα καινούργιο  ταξίδι, 

είναι σημαντικό να γνωρίζουμε από πού θα 

ξεκινήσουμε. Αυτό επιτελούν οι αναφορές του 

Επαρχιακού Συμβουλίου και της Οικονομικής 

Διαχείρισης, οι οποίες δείχνουν το σημείο όπου 

έχουμε φθάσει κατά τη λήξη της τριετίας. 

Διαφάνεια και σαφήνεια κατά τη στιγμή της 

παράδοσης των δεδομένων. Δυνατότητα 

συνειδητοποίησης της κατάστασης. 

Δυνατότητα ανακάλυψης νέων  

σημείων αναφοράς.  

Επαρχιακό Φόρουμ 

Η Μαριανή Επαρχία L’Hermitage αριθμεί πολλά 

σχολεία, κοινωνικά έργα και κέντρα πνευματικότητας. Είναι 

πλούσια σε κινήματα νεολαίας, σε αδελφότητες, σε ομάδες 

ζωής και ποιμαντικής, σε εθελοντική προσφορά ανδρών και 

γυναικών κ.λπ. Εκατοντάδες Λαϊκών έχουν δεσμευθεί στην 

ίδια αποστολή. Χιλιάδες μαθητών δέχονται την ακτινοβολία 

του εκπαιδευτικού τους έργου. Η έκφραση «Μαριανοί του 

Champagnat» συγκεντρώνει πάμπολλους ανθρώπους που 

μοιράζονται τη ζωή και οραματίζονται ένα καλύτερο 

μέλλον. Το Επαρχιακό Φόρουμ υπήρξε μια χορωδιακή 

συμφωνία με φωνές πολυποίκιλης προέλευσης. Η φετινή 

σχολική χρονιά είδε την εμφάνιση δραστηριοτήτων σε 

πέντε φάσεις, οι οποίες κατέληξαν σε δεκατρείς προτάσεις 

που στάλθηκαν στην Επαρχιακή Σύναξη. Και οι μεν και οι 

δε, όλοι πάνω στο ίδιο καράβι, προς έναν ορίζοντα 

ελπίδας.  

Θέματα οργάνωσης 

Η θρησκευτική ζωή γνωρίζει σήμερα 

μεγάλες προκλήσεις. Πρέπει να 

εκσυγχρονίσουμε τα μέσα αντιμετώπισης 

της πραγματικότητας, να οργανωθούμε 

ανάλογα με τη ζωή που θέλουμε να 

ζήσουμε, να απαντήσουμε στα νέα 

ερωτήματα που προκύπτουν σε κάθε 

εποχή. Όργανα και μέσα για να ζούμε μαζί 

με τους άλλους, στην υπηρεσία μιας 

ζωής απλής και αδελφικής.  
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F. Lluís Serra Llansana 

Η δύναμη του Ευαγγελίου 

Θα μπορούσαμε  να θεωρήσουμε ότι η 

Επαρχιακή Σύναξη μοιάζει με μια επιχείρηση, χωρίς 

άλλη διάσταση. Η πηγή του κινήτρου βρίσκεται 

στην Ακρόαση του Λόγου του Θεού, στην κοινοτική 

και στην προσωπική προσευχή, στο μυστήριο του 

Αγίου Πνεύματος  που εκφράζεται στην αγάπη, 

στο μοίρασμα της Θείας  Ευχαριστίας, στις 

θεομητορικές αξίες του μαριανού ύφους. Αν το 

χάρισμα δεν είναι η ψυχή των μαριανών θεσμών, 

τότε όλα τα σχέδια δράσης δεν θα 

ωφελούσαν σε τίποτε. Αυτό είναι το 

ερμηνευτικό κλειδί που δίνει 

νόημα στη ζωή και στην 

αποστολή.  

Προστασία των ανηλίκων 

Η προστασία των ανηλίκων, σε όλες τις 

πτυχές της, γίνεται αναμφισβήτητη προτεραιότητα. 

Τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων είναι 

αδιαπραγμάτευτα. Η Μαριανή Αδελφότητα, καθώς 

έχει αναλάβει δέσμευση απέναντι στην Εκκλησία και 

στην κοινωνία, μαρτυρεί αυτή την προτεραιότητά 

της προς όφελος των θυμάτων. Η Μαριανή Επαρχία 

L’Hermitage έχει βελτιώσει όλα τα συστήματα 

προστασίας που διαθέτει και προσπαθεί να επιτύχει 

την τελειότητα μέσα στην αυτονομία των μαθητών 

της και όσων επωφελούνται από την 

παρεχόμενη εκπαίδευση. 

Επαρχιακό Συμβούλιο 

Κάθε σχέδιο και πρόγραμμα χρειάζεται μια ομάδα 

ανθρώπων απόλυτα δεσμευμένων στην υλοποίησή 

του. Με αυτό το νόημα, μια Επαρχιακή Σύναξη 

ολοκληρώνεται με την εκλογή των Συμβούλων. Ο 

Αδελφός Père Ferré ορίσθηκε από το Γενικό 

Συμβούλιο Έπαρχος για τη νέα τριετία 2019-2022. Οι 

εκπρόσωποι του έδωσαν μια ομάδα αποτελούμενη 

από τους Αδελφούς Xavier Giné, Ματθαίο 

Λεβαντίνο, Michel Morel, Jaume Parés, Ramon Rúbi-

es και Gabriel Villa-Real. Αυτοί γνωρίζουν ότι 

έχουν την εμπιστοσύνη των Αδελφών τους. 

Μόνον από το «τώρα» και από το 

«εδώ» μπορούμε να κάνουμε 

θαρραλέα βήματα και να ανοίξουμε 

νέους δρόμους. Αν είναι νέοι, είναι 

συχνά ανεξερεύνητοι. Η Σύναξη το 

θεωρεί εφικτό. Βαθιές πεποιθήσεις και 

δεσμεύσεις βιωμένες βαθιά. Χωρίς να 

παρασυρόμαστε από τον φόβο. Με τη 

χαρά μέσα στην καρδιά.  
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Μέσα στους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς 

έλαβε χώρα η απονομή των βραβείων σε όσους είχαν 

παρουσιάσει τις εργασίες τους σχετικά με καλές πρακτικές και 

εκπαιδευτική καινοτομία. Δείτε παρακάτω 

κάποιες φωτογραφίες από την 

απονομή των βραβείων στις 

διάφορες χώρες. 

F. Pau Tristany 

1ο Βραβείο  : Everything is in your hand 
Έπαινος : Stand by you 

Λεόντειος Σχολή Αθηνών 

2ο Βραβείο   

Nyitott szem, nyitott szív 

A Mi Házunk, Esztergom 

3ο Βραβείο  

Litecultura 

Maristes Valldemia, Mataró 

 

Έπαινος  
Simulació educativa 

Maristes Montserrat Lleida 

Έπαινος  
Experiment chemistry 

Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης 

Έπαινος  
Drama in english 
Maristes Girona 
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Την άνοιξη 2017, κατά τη διάρκεια μιας 

σύσκεψης των Συμβουλίων Κηδεμονίας (Tutelles) 

της Επισκοπής της Valence, ο Σεβασμιότατος Pierre-Yves Michel, εφημέριος της 

περιοχής, απευθύνθηκε στον Εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Κηδεμονίας των Μαριανών 

Αδελφών, κ. Christophe Schietse. Εξέφρασε την ευχή για την παροχή ποιμαντικής συνοδείας και στήριξης 

στο Λύκειο Drôme Provençale de St Paul Trois Châteaux πλησιέστερης προς το σχολείο, την οποία δεν 

μπορούσε να προσφέρει η επισκοπή. Επιπλέον, το σχολείο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις των Μαριανών 

Αδελφών του St Paul. Η συνεννόηση ανάμεσα στους διάφορους Διευθυντές του Λυκείου και στους 

Υπευθύνους του Οίκου Ευγηρίας των Αδελφών υπήρξε πάντοτε εξαιρετική. Η νέα οικοδομή 

κατασκευάσθηκε στο οικόπεδο των Αδελφών και στηρίχθηκε από την Επαρχία. Γι’ αυτό, ο Σεβασμιότατος 

έβρισκε απόλυτα φυσικό και λογικό να εμπιστευθεί το σχολείο στο δίκτυο των Μαριανών Αδελφών της 

Γαλλίας, ιδιαίτερα για μια ποιμαντική παρουσία συγκεκριμένη και κοντινή. 

Ωστόσο, μια αλλαγή κηδεμονίας προϋποθέτει κάποιο χρόνο προσαρμογής και μια αληθινή 

διάκριση. Η προσαρμογή έγινε μέσω της συμμετοχής του Διευθυντή του σχολείου στις 

διάφορες συναντήσεις που 

προτάθηκαν από το μαριανό 

δίκτυο · και αυτό ήδη από 

τον Σεπτέμβριο 2017. Αυτό 

το χρονικό διάστημα 

επέτρεψε στον Eric Reynier 

να ανακαλύψει την 

αποστολή και τις αξίες που 

στηρίζουν τα Μαριανά Έργα 

από την ίδρυση της 

Αδελφότητας από τον 

Πατέρα Champagnat το 1817 μέχρι τη συγκεκριμενοποίηση αυτών των αξιών 

στις μέρες μας. 

Η διάκριση ωρίμασε σιγά – σιγά και από τα δύο μέρη : αφενός από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ένωσης Marcellin Champagnat που ασκεί την κηδεμονία, αφετέρου από 

το Συμβούλιο Διεύθυνσης του σχολείου.  

Αυτή η διάκριση επέτρεψε την επικύρωση της τελικής απόφασης από τις αρμόδιες αρχές, τον 

Επίσκοπο για την επισκοπή και τον Αδελφό Έπαρχο για τη Μαριανή Επαρχία της Γαλλίας. Με την 

παρουσία του επισκοπικού Διευθυντή, ο Επίσκοπος παρέδωσε επίσημα στις 30 Αυγούστου 2019 την 

ευθύνη της συνοδείας και της παρακολούθησης σε όλα τα σχέδια αυτού του ωραίου σχολικού 

συγκροτήματος. Αυτό το σχολείο, μέσα από την ιδιαίτερη πρωτοτυπία του ως Αγροτικού Λυκείου, 

πρόκειται να εμπλουτίσει το σύνολο του εθνικού και του διεθνούς μαριανού δικτύου.   

Ας καλωσορίσουμε αυτό το σχολείο στους Μαριανούς, Αδελφούς και Λαϊκούς. Θα βρει τη θέση του, την 

ιδιαίτερη ευθύνη και τη συμμετοχή του στη ζωτικότητα της μαριανής αποστολής προς μεγάλη ευτυχία των 

νέων και των οικογενειών που υποδέχεται.  

F. André Déculty 
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Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, «Το Σπιτάκι των Παιδιών» (« La Caseta dels Infants »), ένα νηπιαγωγείο στην 

πόλη της Τζιρόνα με 50 χρόνια ιστορία, αποτελεί από τώρα και πέρα μέρος του δικτύου των Μαριανών 

Εκπαιδευτικών Έργων της Καταλονίας. Και η σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει !  

Από το ξεκίνημα της χρονιάς, η μάθηση και η ευτυχία είναι δύο από τους κύριους στόχους των παιδιών από 0 

έως 3 ετών που έγιναν δεκτά στο «Σπιτάκι των Παιδιών». Στόχοι που θα συνεχιστούν και που 

ανταποκρίνονται απόλυτα στην εντολή του Ιδρυτή των Μαριανών Αδελφών, Μαρκελλίνου Champagnat : «Για 

να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, πρέπει να τα αγαπάμε».  

Σήμερα, «Το Σπιτάκι των Παιδιών» καταλαμβάνει τα υπόγεια δύο κτηρίων, με μια εσωτερική αυλή που τα 

συνδέει και έναν χώρο προορισμένο αποκλειστικά για τα πιο μικρά παιδιά, σκιερούς 

χώρους και ένα μικρό κήπο.  

Η αλλαγή ιδιοκτησίας του νηπιαγωγείου οφείλεται στη συνταξιοδότηση 

των προηγούμενων ιδιοκτητών, της κυρίας Maria Assumpció Serra και 

της κυρίας Maria Teresa Brugués, οι οποίες εμπιστεύθηκαν τους 

Μαριανούς Αδελφούς για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση του έργου 

που εκείνες έχουν επιτελέσει στη διάρκεια των πενήντα 

τελευταίων ετών.  

Llorenç Claramunt 
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llorenç Claramunt 

 

Οι Μαριανοί Αδελφοί και η Ιεραποστολική Ένωση «Ekumene» υπέγραψαν συμφωνία 

συνεργασίας για την από κοινού διαχείριση του Κοινωνικού Κέντρου  « Domingo Solá ». Η «Ekumene» είναι 

ένα Κέντρο που εργάζεται για τη διδασκαλία ανάγνωσης και γραφής στα καταλανικά και στα ισπανικά στη 

συνοικία του Raval της Βαρκελώνης, χάρη στους εθελοντές. Εξάλλου, το Κέντρο παρουσιάζει και την 

κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα της υποδοχής των μεταναστών της συνοικίας μέσω της φροντίδας, 

της πολιτιστικής διάχυσης και των εξατομικευμένων συμβουλών.  

Σε συνέχεια της συμφωνίας που υπογράφηκε, οι Μαριανοί Αδελφοί 

μετέχουν στο νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την 

ακόλουθη σύνθεση : κα Vicenta Gallego (Πρόεδρος της 

παρούσας Ένωσης), κα Adenai Novo (που ορίσθηκε από το 

Ίδρυμα  Escó, των Μαριανών της Καταλονίας), κ. Florenci Bové 

(που ορίσθηκε από το Ίδρυμα Champagnat, των Μαριανών της 

Καταλονίας) και κα Montse Campo (που ορίσθηκε από το 

Ιεραποστολικό Έργο Ekumene)  

Llorenç Claramunt 
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    دار الجنة

DAR TOYOR EL JENNAH—ΕΣΤΙΑ « Τα πουλιά του Παραδείσου» 
Mostaganem – Αλγερία  

F. Xema Rius 

Λίγη ιστορία 

Το 2004, οι τρεις Μαριανοί Αδελφοί, που είχαν έλθει στην Αλγερία το 

2002, εγκαταστάθηκαν στο Mostaganem. 

Η παλαιά συνοικία όπου εγκατασταθήκαμε, η DERB, με σπίτια 

κολλημένα το ένα στο άλλο, κατοικείται από απλές οικογένειες 

που αντιμετωπίζουν κάθε είδους δυσκολίες. Και όπως μπορείτε 

να φανταστείτε, είναι γεμάτη από αγόρια και κορίτσια, πολλά 

από τα οποία περνούν τον περισσότερο καιρό στους δρόμους, 

καθώς στα σπίτια τους δεν έχουν αρκετό χώρο για να κινηθούν.  

Η πρώτη σκέψη των τριών Αδελφών, η οποία έχει καταγραφεί στο 

σχέδιο αποστολής του έτους 2004, ήταν να δημιουργήσουν μια εστία 

υποδοχής και συνοδείας των παιδιών της συνοικίας, με τη βοήθεια νέων 

ομαδαρχών του Mostaganem. 

Αυτό το σχέδιο δεν μπόρεσε να μπει σε εφαρμογή παρά μόνο τον περσινό Απρίλιο.  

Στόχοι 

Να θέσουν στη διάθεση της συνοικίας χώρους, προκειμένου να μπορούν τα 

παιδιά να κάνουν δραστηριότητες αθλητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 

κ.λπ. 

Να βοηθήσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα του Δημοτικού, να 

κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν σε ομάδες με άλλα παιδιά. 

Να εντάξουν σιγά – σιγά στη διαδικασία επιμόρφωσης τις 

οικογένειες, ιδιαίτερα τις μητέρες. 

Να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης για τους γονείς, 

ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν επισημάνει οι εμψυχωτές. 

Να εντάξουν τους νέους στις δράσεις εθελοντισμού. 

Εμψύχωση 

Η Εστία εμψυχώνεται από μια συντονίστρια (που έχει προσληφθεί για εργασία μισής 

ημέρας), από 3 γυναίκες και 2 άνδρες εμψυχωτές και από κάποιους εθελοντές. 



18 

Οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια γίνονται τις 

Τρίτες και τα Σάββατα από 14.00 έως 16.00. 

Τις Δευτέρες και τις Τετάρτες, η Εστία είναι ανοικτή στα παιδιά που 

επιθυμούν να κάνουν τα σχολικά τους καθήκοντα με τη βοήθεια των 

εθελοντών. 

Ο αριθμός των παιδιών κυμαίνεται ανάμεσα στα 15 και στα 25. 

Για την εγγραφή ζητείται ένα συμβολικό ποσό.  

Όλες οι δραστηριότητες εμψυχώνονται από νεαρούς Αλγερινούς. 

Οι Αδελφοί έχουν διακριτική παρουσία · συνεργάζονται κατά 

καιρούς και εξασφαλίζουν τη διεύθυνση και τη λογιστική.  

Οι χώροι 

Οι δραστηριότητες της Εστίας γίνονται στο υπόγειο του κτηρίου των 

Αδελφών, το οποίο ανήκει στην Ένωση των Θρησκευτικών Κοινοτήτων της Αλγερίας. 

Τις Παρασκευές, που είναι το τέλος της εβδομάδας στην Αλγερία, οι χώροι καταλαμβάνονται από τη 

χριστιανική κοινότητα του Mostaganem, η οποία αποτελείται από σπουδαστές από την υποσαχάρια Αφρική 

όλων των χριστιανικών ομολογιών. Στον δεύτερο όροφο, οι Αδελφοί διαθέτουν μια γλωσσική βιβλιοθήκη : 

ισπανικά, γαλλικά και αγγλικά για πανεπιστημιακούς φοιτητές.  

Νομική κάλυψη 

Η Εκκλησία της Αλγερίας, που φέρει το όνομα «Επισκοπική Ένωση της 

Αλγερίας» (Πολιτική Ένωση εγκεκριμένη από το Αλγερινό Κράτος), 

είναι η τελική υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες. 

Μελλοντικά Σχέδια  

Η Εστία εξελίσσεται σιγά – σιγά. Ελπίζουμε να προσφέρουμε ακόμη 

περισσότερες υπηρεσίες, στο μέτρο που οι εμψυχωτές θα είναι 

καλύτερα προετοιμασμένοι. Έχουν ήδη συμμετάσχει σε έναν κύκλο 

επιμόρφωσης, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν εμπειρία και 

ασφάλεια. Δεν κάνουμε καμιά διαφημιστική προβολή, αλλά η ικανοποίηση 

των  των παιδιών  μεγαλώνει, ενώ είναι σημαντική και η παρουσία εθελοντών που 

έρχονται σε εμάς για να γνωρίσουν το δικό μας σχέδιο δράσης. 

Επιπλέον, μαζί με την Εστία, θέλουμε να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε συναντήσεις και δραστηριότητες 

για τους νέους : πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές κ.λπ. 

Αν το πρόγραμμα και το σχέδιο δράσης μπόρεσε να ξεκινήσει 14 χρόνια μετά την πρώτη κατάρτισή του, δεν 

βιαζόμαστε να κάνουμε πάρα πολλά. Αυτό που κάνουμε, είναι να το ενισχύσουμε κοντά στους νέους του 

Mostaganem και να τους κάνουμε πρωταγωνιστές της ΕΣΤΙΑΣ « DAR TOYOR EL JENA ». 
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Εστία «Notre Dame de Bon Accueil»  

Παρίσι (14ο Διαμέρισμα) 

F. André Deculty 

Εδώ και πολλά χρόνια, φοιτητές και φοιτήτριες ζουν στο οίκημα της 

Κοινότητας των Μαριανών Αδελφών, στην οδό Dareau, στο 14ο 

Διαμέρισμα του Παρισιού. Σιγά – σιγά διαμορφώθηκαν ειδικοί χώροι, 

δωμάτια, βιβλιοθήκη, κουζίνα και πλυντήριο, και τους 

προσφέρθηκαν για περισσότερη άνεση και ελευθερία κατά τις 

σπουδές τους.  

Τα τελευταία χρόνια αποφασίσθηκε να τους παρέχεται όχι μόνο στέγη 

αλλά και χώροι περισυλλογής και πνευματικότητας. Αυτή η απόφαση 

επιτρέπει την επιλογή των νέων, προκειμένου να διατηρηθεί ο πλούτος 

που χαρίζει η διαφορετική τους εθνικότητα, καθώς και η ισορροπία μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών. Το κείμενο που υπογράφουν κατά την εγγραφή 

προϋποθέτει ότι αποδέχονται πλήρως την αδελφική ζωή στην καθημερινότητά τους. Μια φορά τον μήνα 

περνούν μερικές ώρες όλοι μαζί και με την Κοινότητα των Αδελφών. Αυτή η συγκέντρωση, τις Κυριακές από 

18.00 έως 21.00, έχει καθιερωθεί εδώ και κάποια χρόνια. 

 Όλες αυτές οι συναντήσεις τις Κυριακές συνδυάζουν προβληματισμό, πνευματικότητα και ευχάριστη 

συνύπαρξη και εμψυχώνονται από κοινού από έναν Αδελφό και από έναν ή δύο νέους. Το θέμα του μήνα 

μπορεί να συνδέεται με το μαριανό ποιμαντικό θέμα της χρονιάς, με τον 

λειτουργικό χρόνο της στιγμής, με τη ζωή σε αδελφότητα, ενώ, συγχρόνως, 

είναι ανοικτό και στις προτάσεις των νέων. 

Ωστόσο, οι φοιτητές επιθυμούν συγκεκριμένες δράσεις. Η κοινότητα 

θέλει να τους προτείνει σημαντικές εμπειρίες. Με αυτό το πνεύμα 

και σε συνεργασία με την ενορία προτάθηκε να συμμετάσχουν στον 

έρανο που είχε αναλάβει η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων στα 

καταστήματα της γειτονιάς · επίσης, να εμψυχώσουν μια βραδινή 

εκδήλωση κατά τη διάρκεια της Τεσσαρακοστής προς όφελος μιας 

ανθρωπιστικής οργάνωσης. Την περασμένη χρονιά, έγινε η πρόταση 

να επωφεληθούν από την τελετή ανακήρυξης ως οσίων των μαρτύρων 

της Αλγερίας, προκειμένου να ζήσουν μια πνευματική βραδιά στην 

ενορία. 

Η κοινή ζωή παραμένει το καθημερινό απλό και αποτελεσματικό μέσον για την 

καλλιέργεια του σεβασμού, της καλοσύνης, της υπευθυνότητας. Είναι αυτή που επιτρέπει την οικοδόμηση 

σταθερών σχέσεων πάνω σε βάσεις κοινές και αποδεκτές από όλες και από όλους. Υπήρξαν, επίσης, 

πρωτοβουλίες με στόχο να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για τον καθένα και την καθεμιά, να προταθούν τρόποι 

εμψύχωσης πέρα από τις Κυριακές και να αναλάβει ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης του για το καλό όλων.  
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Ημερολόγιο των Επαρχίας 

04-07  Νοεμβρίου :  Συνεδρίαση των Επαρχιακών Συμβουλίων της Ευρώπης - Valladolid 

18-20 Νοεμβρίου : Συμβούλιο για την Αποστολή - Βαρκελώνη 

18-22 Νοεμβρίου : Επιμόρφωση για την Αποστολή του Επανευαγγελισμού  - Les Avellanes 

29  Νοεμβρίου :  Συμβούλιο για την Αποστολή στην Ευρώπη – μέσω  Skype 

11-13 Δεκεμβρίου : Επαρχιακό Συμβούλιο – Βαρκελώνη  

10-11 Δεκεμβρίου : Γραμματεία Μαριανοί Λαϊκοί – 

Βαρκελώνη  

 

Ημερολόγιο Καταλονία  

18-21 Νοεμβρίου : Συνάντηση 

Βοηθών (Facilitateurs) 

MXI (Μαριανοί - Δίκτυο 

Καινοτομίας) - Βαρκελώνη 

24 Νοεμβρίου :  Συνάντηση Μαριανών Champagnat - Llinars del Vallès 

25 Νοεμβρίου :  Παρουσίαση του βιβλίου «Ας σπάσουμε τη σιωπή : δέκα πρόσωπα, 

δέκα φωνές» (« Briser le silence : dix visages, dix voix ») - Igualada 

28 Νοεμβρίου : Παρουσίαση του βιβλίου «Ας σπάσουμε τη σιωπή : δέκα πρόσωπα, 

δέκα φωνές» (« Briser le silence : dix visages, dix voix »)  - Malgrat 

de Mar 

13 Δεκεμβρίου :  Πορεία Χριστουγέννων - Βαρκελώνη 

20 Δεκεμβρίου : Συνεδρίαση CA « Fundació Champagnat-Fundació Anna Ravell-

Fundació Escó » - Βαρκελώνη 

Ημερολόγιο Ελλάδα 

23 Νοεμβρίου :  Συνέδριο για τους μαθητές Λυκείου των 

Ελληνογαλλικών Σχολείων 

28 Νοεμβρίου :  Συμβούλιο των Ελληνογαλλικών Σχολείων 

29 Νοεμβρίου :  Συμβούλιο των Σχολείων SJA 

30 Νοεμβρίου :  Επιμόρφωση στην προστασία των ανηλίκων – Νέα 

Σμύρνη 

3 Δεκεμβρίου :  Ημέρα ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα 

Αναπήρων  

5 Δεκεμβρίου :  Οικονομική Επιτροπή 

6 Δεκεμβρίου :  Συνεδρίαση του Σ.Μ.Α.Ε.Λ  

9 Δεκεμβρίου :  Θεία Λειτουργία και συνάντηση με τους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Καθολικής 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών - Πατήσια 
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Ημερολόγιο Γαλλία  

13-15 Νοεμβρίου :  Επίσκεψη της Tutelle - Lagny  

14 Νοεμβρίου :  Επιμόρφωση « Εκπαιδευτικός σε ένα Μαριανό 

Σχολείο» - Mulhouse 

16 Νοεμβρίου :  Ημερίδα του Δικτύου. Module 1 : Επιμόρφωση στην 

προστασία των ανηλίκων - N.D. de l’Hermitage 

27 Νοεμβρίου :  Επιμόρφωση στην εσωτερικότητα. Module 1  - Λυών 

27 Νοεμβρίου :  Ομάδα δεύτερης ανάγνωσης των παιδαγωγικών εφοδίων 

σχετικά με την προστασία των ανηλίκων  - Λυών 

29 Νοεμβρίου :  Ομάδα Ποιμαντικής    

02 Δεκεμβρίου :  CA της AMC - Λυών 

04 Δεκεμβρίου :   Επιμόρφωση στην εσωτερικότητα Module 1 - Παρίσι 

07 Δεκεμβρίου :  Ημερίδα των OGEC - Λυών 

10 Δεκεμβρίου :  Συμβούλιο για την τελειοποίηση 

της επιμόρφωσης  - 

Λυών  Ημερολόγιο Ουγγαρία  

13 Νοεμβρίου :  Συνεδρίαση του MISZ 

28 Νοεμβρίου :  Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος 

Határtalan Szív 

29-30 Νοεμβρίου :  Επιμόρφωση στην προστασία των ανηλίκων - 

Karcag 

14 Δεκεμβρίου :  Ημέρα πνευματικής περισυλλογής για τους 

εκπαιδευτικούς  


