
1 

Δίκτυο 
45 

Φεβρουάριος  2020 



2 

Το πρόγραμμα αυτό εδράζεται στις εμπνεύσεις του Τάγματος των 

Μαριανών Αδελφών κατά τις διάφορες στιγμές που σημάδεψαν 

τις  Γενικές και τις Επαρχιακές Συνάξεις. 

Κατά τη Διεθνή Συνέλευση για την Αποστολή, η οποία έγινε στο 

Ναϊρόμπι το 2014, η μέθοδος προβληματισμού που είχε προταθεί 

ήταν «ο διάλογος γύρω από την εστία της φωτιάς». Αυτή η φωτιά, 

ως σημείο συγκέντρωσης, που θερμαίνει και προστατεύει από το 

ψύχος, αντιπροσωπεύει το προστατευτικό πλαίσιο του αδελφικού 

διαλόγου όπου ο καθένας έχει τη θέση του. 

Χρησιμοποιήθηκε ένας γεμάτος νόημα όρος, « UBUNTU », που μπορεί να ορισθεί, σύμφωνα με τον Barack Oba-

ma, ως «Η ανθρωπιά μου είναι αδιάσπαστα δεμένη με τη δική σας !». Είναι ακριβώς η πεποίθηση ότι η αποστολή 

εκφράζεται μέσα από τις διαφορές μας ως προσώπων και μέσα από τον πλούτο των ανθρώπινών μας σχέσεων. 

Μια αφρικανική παροιμία αποδίδει με ακρίβεια τη θέληση των Αδελφών : « Μόνος πηγαίνω πιο γρήγορα, αλλά 

μαζί πηγαίνουμε πιο μακριά ! »  

Κατά την 22η Γενική Σύναξη στο Rio Negro το 2017, το πρώτο κάλεσμα της Σύναξης συνεχίζει αυτή την αναζήτηση 

συνύπαρξης μέσα από την οικοδόμηση μιας ταυτότητας κοινότητας, ομάδας ζωής, ομάδας για την αποστολή 

μας : « Να ζούμε σαν μια παγκόσμια χαρισματική οικογένεια ». 

Επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια θα επιτρέψει την αλλαγή και την ανάπτυξη όλων, μοιραζόμαστε τις ακόλουθες 

ισχυρές πεποιθήσεις : 

• Ο σεβασμός του προσώπου 

• Η διαφορετικότητα είναι πλούτος για τις ομάδες μας 

• Το συλλογικό πρόγραμμα δράσης είναι πιο δυνατό από την 

ατομική απόφαση . 

Αυτή η αλλαγή προτύπου επιφέρει, επομένως, νέους τρόπους  διαχείρισης, οι οποίοι θα δημιουργήσουν 

δυναμικές ομάδας που θα επαναφέρει στο κέντρο το νόημα της αποστολής και τις αξίες, όπως είναι  η αλήθεια . 

 

Η αλήθεια ως τρόπος διαχείρισης 

 

Η αναφορά της « αλήθειας » ως τρόπου διαχείρισης δεν σημαίνει ότι ο καθένας δεν ζει με τρόπο 

αληθινό στις επαγγελματικές του σχέσεις. Σημαίνει απλά ότι το επαγγελματικό περιβάλλον ασκεί 

κοινωνικές πιέσεις στους συνεργάτες και στο ίδιο το άτομο, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τις 

σχέσεις ή να βλάψουν τον δυναμισμό, τη δημιουργικότητα και την αρμονική συνύπαρξη της 

κοινότητας εργασίας . 
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Ανήκει, επομένως, στην αρμοδιότητα των «ηγετών» να 

απελευθερώσουν την ενέργεια καθενός από τους 

συνεργάτες τους, επιτρέποντας σε εκείνους και στον 

εαυτό τους να εκφράζονται ελεύθερα μέσα σε ένα 

προστατευμένο και προστατευτικό πλαίσιο. 

Σύμφωνα με το παράδειγμα των φυλών μαορί, το  

Haka είναι το παθιασμένο τραγούδι που εκφράζει 

την περηφάνια και την πολιτιστική ταυτότητα αυτού 

του λαού. Στη δική μας συγκεκριμένη περίπτωση, η κοινή 

κουλτούρα δημιουργείται γύρω από τη σαφή έκφραση του δικού 

μας μαριανού εκπαιδευτικού σχεδίου, της αποστολής μας, πράγμα που θα επιτρέψει στον καθένα να θέσει και να 

προκαλέσει την αναγκαία εμπιστοσύνη στη ζωή της ομάδας . 

Πάμπολλες ικανότητες και δεξιότητες προς επεξεργασία, για να συνάψουμε σχέση εποικοδομητική και δημιουργική 

με τους συναδέλφους μας.  

Αυτή η διαδικασία είναι σε εξέλιξη σήμερα στο γαλλικό δίκτυο με πολλές φάσεις : 

 

• Εμψύχωση της ομάδας των διευθυντών στους κόλπους της  Κηδεμονίας 

(Tutelle) : Αλλαγή μεθόδου εργασίας και εμψύχωσης 

• Επιμόρφωση των προσώπων – αρωγών ως « team builder » για τη συνοδεία και 

στήριξη των Συμβουλίων Διεύθυνσης των Σχολείων 

• Συνοδεία και στήριξη από το συμβουλευτικό γραφείο της ομάδας διεύθυνσης 

της AMC  και κάποιες ομάδες διεύθυνσης σχολείου . 

 

Συμπερασματικά, τρεις φράσεις προβάλλουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας για τον σχηματισμό  μιας δεμένης 

ομάδας που κινητοποιείται από έναν κοινό στόχο : 

 

« Το να μαζευόμαστε είναι η αρχή, το να παραμένουμε μαζί είναι πρόοδος, το να εργαζόμαστε μαζί είναι 

επιτυχία ! »  

Henry Ford 

« Η εμπιστοσύνη είναι ο αόρατος συνεκτικός δεσμός που οδηγεί μια ομάδα στη νίκη !  »  

Bud Wilkinson 

« Κανένας από μας δεν είναι πιο έξυπνος από το σύνολο όλων μας  !  »  

Kenneth Blanchard 



4 

2500 χιλιόμετρα … είναι ο ακριβής αριθμός που διήνυσε εκείνη την ημέρα, 

ανάμεσα στις διάφορες παρουσιάσεις, το βιβλίο «Σπάσε τη σιωπή : δέκα 

πρόσωπα, δέκα φωνές», το οποίο προσφέρει μια προσέγγιση 

πολύπλευρη και με διαφορετικές προοπτικές όλων αυτών που κάνουν οι 

Μαριανοί για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Για όσους 

από μας δεν είναι συνηθισμένοι στο θέμα, αυτή η πορεία προκαλεί ένα 

διπλό συναίσθημα : από τη μια μεριά, ότι βρισκόμαστε σε μια συνεχή 

περιοδεία (Βαρκελώνη, Τζιρόνα, Λέιντα, Ιγκουαλάντα, Ρώμη, Μαδρίτη, 

Μαλγράτ κ.λπ.) και από την άλλη, μια μεγάλη ικανοποίηση ότι μπορέσαμε να 

προσεγγίσουμε τη συζήτηση σχετικά με όλα όσα αφορούν στη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και σε όλα 

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πραγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

   Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε ένα βιβλίο να είναι ο ιμάντας 

μετάδοσης της εικόνας ενός από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα των ημερών μας : 1 

δισεκατομμύριο παιδιά είναι θύματα κακοποίησης στον κόσμο · ένα στα πέντε παιδιά θα πέσει θύμα 

κακοποίησης πριν φτάσει στην ηλικία των 18 ετών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης · στην Καταλονία, 

700 μηνύσεις κατατίθενται κάθε χρόνο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Ναι, είναι αριθμοί, αλλά 

αριθμοί μιας τρομακτικής πραγματικότητας, η οποία, χάρη στο βιβλίο, έχει αγγίξει εκατοντάδες 

ανθρώπους. 

Βλέποντας την κατάπληξη, την αγανάκτηση, τον πόνο και την αμηχανία στο πρόσωπο των 

ανθρώπων που παρέστησαν στις παρουσιάσεις του βιβλίου, 

σκεφτήκαμε ότι άξιζε τον κόπο να έχει γραφεί με την Imma 

Amadeo. 

Μέσα από τα λόγια και τη μαρτυρία 

μερικών από τους πρωταγωνιστές του 

βιβλίου, των Αδελφού Gabriel Villa-

Real, Maria Gual, Xavier Alacid, 

Pepa González, Αδελφού Emili 

Turú, Imma Maíllo ή του Αδελφού 

Álvaro Sepúlveda, ήταν δυνατόν να 

ακούσουμε απευθείας τις καθημερινές 
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προσωπικές εμπειρίες από όλες τις πτυχές που έχει η προστασία του παιδιού.  

Κάθε παρουσίαση ήταν διαφορετική, κάθε έκθεση ήταν μια  βιωμένη εμπειρία, 

αλλά υπάρχουν τρεις κοινοί παρονομαστές που ακολούθησαν αυτό τον 

τρόπο συζήτησης χωρίς προκαταλήψεις για την πραγματικότητα των 

δικαιωμάτων του παιδιού : υπάρχει απόλυτη ομοφωνία για την ανάγκη 

να συνεχιστεί η επιμόρφωση των επαγγελματιών, που χρειάζεται να 

ξέρουν πώς να είναι παρόντες, να ακούν με προσοχή και να 

συνοδεύουν τα παιδιά. Η επιμόρφωση είναι – και θα έπρεπε να είναι – 

ένας θεμελιώδης πυλώνας της μάχης κατά της 

κακοποίησης των παιδιών και των εφήβων. Οι 

επαγγελματίες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι 

και επιμορφωμένοι, για να προσφέρουν στο παιδί τις ικανότητες και το 

πλαίσιο εμπιστοσύνης που χρειάζεται, προκειμένου να μπορεί να πει τι 

δεν είναι καλό και τι δεν του αρέσει. Το παιδί πρέπει να βρίσκεται στο 

κέντρο των μεθόδων και των  δράσεων προστασίας, καθώς είναι η πρώτη 

φωνή που μπορεί να ειδοποιήσει για την κακοποίηση. 

Ο τρίτος πυλώνας δεν είναι λιγότερο ορθός. Οφείλουμε 

να είμαστε σε θέση να αντιλαμβανόμαστε την κακοποίηση των παιδιών ως 

ένα πρόβλημα που αφορά την κοινωνία στο σύνολό της και δεν μπορούμε 

να το περιορίζουμε αποκλειστικά στο σχολείο ή στον χώρο της 

Εκκλησίας. Ούτε το σχολείο ούτε η Εκκλησία θα μπορέσουν να λύσουν 

το πρόβλημα, διότι χρειάζεται η πλήρης εμπλοκή όλης της κοινωνίας.  

Όταν αρχίσαμε να βλέπουμε το βιβλίο και μάλιστα όταν ακούγαμε ξανά 

τις δέκα συνομιλίες – συνεντεύξεις που είχαμε με τους πρωταγωνιστές, 

δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χάρη στο «Σπάσε τη σιωπή : δέκα 

πρόσωπα, δέκα φωνές» ήταν δυνατόν να ομαλοποιήσουμε τη συζήτηση πάνω στην 

κακοποίηση του παιδιού, σε αυτά που έχουν γίνει και σε όσα μένει να γίνουν. Ευτυχώς, η περιοδεία για 

την παρουσίαση του βιβλίου θα συνεχιστεί το 2020 . 
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Από 17 έως 22 Νοεμβρίου 2019, τριάντα περίπου εκπαιδευτικοί 

συμμετείχαν στην  επαρχιακή επιμόρφωση με θέμα «Μαριανή 

Αποστολή Επανευαγγελισμού», που έλαβε χώρα στο Les Avel-

lanes (στη Lleida της Καταλονίας). 

Πρόκειται για μια επιμόρφωση στο επίπεδο όλης της Επαρχίας  

L’Hermitage, η οποία απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που 

εισέρχονται στα συμβούλια διεύθυνσης των σχολείων μας. 

Το τρέχον σχολικό έτος 2019 – 2020 είναι η έβδομη συνεχόμενη φορά όπου 

δόθηκε αυτή η σειρά μαθημάτων. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια, την έχουν ήδη παρακολουθήσει  ένα σύνολο 

184 εκπαιδευτικών από την Επαρχία μας. Η επιμόρφωση αυτή μας κάλεσε να εμβαθύνουμε στη μαριανή 

αποστολή επανευαγγελισμού, να αναλύσουμε την κοινωνική και εκκλησιαστική πραγματικότητα των νέων και 

τις προκλήσεις τους, να βιώσουμε την εσωτερικότητα και την προσευχή, να δοκιμάσουμε δυναμικές μεθόδους 

επικοινωνίας και να έλθουμε σε επαφή με τη μαριανή πραγματικότητα του κόσμου. Επισκεφθήκαμε, επίσης, 

τη μαριανή πραγματικότητα της πόλης Lleida, μοιραζόμενοι το ποιμαντικό της έργο στο Σχολείο και στα 

Μαριανά Κοινωνικά Κέντρα της πόλης. 

Η ατμόσφαιρα και η γνωριμία μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εξαιρετικές. Είχαμε τον χρόνο να μετάσχουμε, 

να ακούσουμε με προσοχή, να υφάνουμε ένα δίκτυο, να γελάσουμε και να ζήσουμε 

μαζί, ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες που βιώνουμε στα σχολεία μας στην 

Καταλονία, στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία. 

Η επιμόρφωση Μαριανή Αποστολή Επανευαγγελισμού  θα συνεχιστεί με δύο 

νέες συναντήσεις κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2019 – 2020. Η πρώτη θα 

γίνει στην κάθε χώρα και η άλλη, από 9 έως 13 Μαρτίου, στο  l’Hermitage με τη 

συμμετοχή όλων. 
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Η 20ή Νοεμβρίου 2019 ήταν η 30ή επέτειος της Σύμβασης 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την 

οποία είχε υπογράψει ένας μεγάλος αριθμός χωρών από 

όλο τον κόσμο. Τα μαριανά σχολεία της Επαρχίας μας, 

όπως κάθε χρόνο αλλά και με ξεχωριστό τρόπο εφέτος, 

οργάνωσαν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, 

προκειμένου όλα τα παιδιά μας να γνωρίσουν και να 

βιώσουν τα δικαιώματά τους.  

Θα βρείτε παρακάτω μια συλλογή φωτογραφιών από 

τον τρόπο με τον οποίο τα μαριανά σχολεία 

τίμησαν την 30ή επέτειο της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού . 

 

Col legi Anna Ravell 
Barcelona 

Maristes Girona 

Maristes Igualada 

Maristes Valldemia 
Mataró 

A Mi Házunk 
Esztergom 

Les Maristes 
Toulouse 

Λεόντειος Σχολή Νέας 
Σμύρνης  
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Maristes Rubí Maristes Champagnat 
Badalona 

Centre Obert Rialles 
S. C. de Gramenet 

Szent Pál Marista Általános 
Iskola 
Karcag 

Λεόντειος Σχολή 
Αθηνών  

Centre Obert Pas a Pas 
Lleida 

Associació Gavella 
Barcelona 

Καρδιά Χωρίς Σύνορα  
Αχαρνές 

Maristes La Immaculada 
Barcelona 

Maristes Montserrat 
Lleida 



9 

Το όνομα «ΔΙΚΤΥΟ» αυτής της ηλεκτρονικής δημοσίευσης εκφράζει την επιθυμία να βρισκόμαστε και να 

οργανωνόμαστε σε δίκτυο στην Επαρχία L’Hermitage. Έτσι, ζούμε κατά κάποιον τρόπο αυτό 

που ήταν ένα από τα καλέσματα της 22ης Γενικής Σύναξης (2017) : να κτίζουμε 

γέφυρες. 

Οι πέντε Επαρχίες, στις οποίες έχουν οργανωθεί οι Μαριανοί Αδελφοί στην 

Ευρώπη, συμμερίζονται εξίσου τη θέληση να υφάνουν ένα δίκτυο. Μια από τις 

ευνοϊκές στιγμές βίωσης αυτής της εμπειρίας αποτελεί η συνέλευση των 

Επαρχιακών Συμβουλίων, που λαμβάνει χώρα κάθε δύο ή τρία χρόνια. Η 

τελευταία συνέλευση έγινε στο Valladolid από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2019, αλλά, 

αυτή τη φορά, κάθε Επαρχία εκπροσωπούσαν ένας ή δύο Λαϊκοί, καθώς ένας 

από τους στόχους ήταν η προώθηση της διαδικασίας «κατανομής σε διοικητικές 

περιφέρειες». Πρόκειται για μια πορεία που κάνουμε όλοι μαζί, 

Αδελφοί και Λαϊκοί. Από την Επαρχία L’Hermitage, πέρα από το 

Επαρχιακό Συμβούλιο, μετείχαν ο κ. Christophe Schietse και ο κ. Dani Farràs. 

Μέσω της κατανομής σε περιφέρειες σκοπεύουμε να αναλάβουμε από κοινού την 

ευθύνη της μαριανής ζωής και αποστολής ως περιφέρεια «Ευρώπη», 

αναζητώντας τις κατάλληλες δομές που τις ενισχύουν μέσα στο σύγχρονο 

περιβάλλον και συνεχίζοντας την οικοδόμηση συνεργασίας μεταξύ των Επαρχιών. 

Με τη βοήθεια των Αδελφών Luis Carlos Gutiérrez (Γενικού Βικάριου) και João 

Carlos do Prado (Γενικού Συμβούλου συνδέσμου για την Ευρώπη), αναπτύξαμε 

μια σειρά προτάσεων και συστάσεων, οι οποίες πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν.  

Η συνέλευση υπήρξε, επίσης, ευκαιρία να μοιραστούμε τις προτεραιότητες της κάθε 

Επαρχίας για τα επόμενα τρία χρόνια και να εξετάσουμε κάποια κοινά προγράμματα που 

εφαρμόζουμε, όπως είναι οι διεθνείς κοινότητες Αδελφών και Λαϊκών στις Συρακούσες της Ιταλίας και στο Moinesti 

της Ρουμανίας, καθώς και η προστασία των ανηλίκων. Διάφορες στιγμές κοινής ζωής και δράσης, διαλόγου και 

προσευχής συμπλήρωσαν αυτές τις μέρες, που επέτρεψαν την ευαισθητοποίηση της μαριανής οικογένειας πέρα 

από τα όρια και την ιδιαιτερότητα 

του καθενός .  

F. Pere Ferré 
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ΕΛΛΆΔΆ 

Λίγες ημέρες πριν την εορτή των Χριστουγέννων, για 5η συνεχή χρονιά, την 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 η ομάδα «Μαριανοί Νέοι Σε Δράση» 

και οι Μαριανοί αδελφοί διοργάνωσαν την καθιερωμένη 

Χριστουγεννιάτικη πορεία. Συγκεκριμένα, περίπου 60 

μαθητές Λυκείου και απόφοιτοι της Ελληνογαλλικής Σχολής 

Jeanne d’Arc, της Ελληνογαλλικής Σχολής Saint Joseph,της 

Λεοντείων Σχολών Αθηνών και Νέας Σμύρνης  καθώς επίσης και 

του κέντρου μελέτης «Καρδιά Χωρίς Σύνορα» έζησαν μία διαφορετική και βιωματική 

εμπειρία στα μονοπάτια της Πάρνηθας.  Ξεκινώντας την όμορφη διαδρομή από το 

τελεφερίκ και καταλήγοντας στο Καταφύγιο Μπάφι, οι συμμετέχοντες μέσα από 

δραστηριότητες είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν για τη σημασία των Χριστουγέννων.  

Η πορεία ολοκληρώθηκε στο κέντρο μελέτης «Καρδιά Χωρίς Σύνορα» με μία μικρή τελετή και 

φαγητό. Τα Χριστούγεννα τελικά δεν είναι τόσο μακριά, όσο ενδεχομένως να πιστεύουμε ! 

 

ΚΆΤΆΛΟΝΙΆ 

Στις 13 Δεκεμβρίου, 50 περίπου νέοι συγκεντρώθηκαν στο Σχολείο «Maristes la Immaculada», 

για να γιορτάσουν την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη πορεία. Η 

συνάντηση αυτή, η οποία είχε οργανωθεί από τους νέους της 

«Fajmacor», αποσκοπεί στην επεξεργασία, εμβάθυνση και βίωση 

της εμπειρίας της περιόδου προετοιμασίας και της ημέρας των 

Χριστουγέννων με ένα διαφορετικό τρόπο. 

Η συνάντηση ξεκίνησε με κοινό δείπνο στην τραπεζαρία του 

σχολείου. Μετά το γεύμα, απλωθήκαμε σε διάφορα σημεία με την 

εμψύχωση των νέων, πράγμα που μας βοήθησε να αναρωτηθούμε για 

το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων, με έμφαση σε μια συγκεκριμένη 

πτυχή, όπως είναι ο καταναλωτισμός, η εσωτερικότητα, η οικογένεια ή η κοινότητα. 

Στη συνέχεια, είχαμε τον Marc και τον Julien από τη LEA (Limited Edition Ath-

lets), μια συλλογικότητα που εργάζεται για την ένταξη ατόμων με 

λειτουργική διαφορετικότητα μέσω της λειτουργικής ευεξίας 

και των αθλημάτων. Η μαρτυρία τους μας ενθάρρυνε 

να αναζητήσουμε χώρους και στιγμές, προκειμένου 

να μπορέσουμε να δεσμευθούμε σε εκείνο που 

μας συναρπάζει. 

Τέλος, ολοκληρώσαμε τη συνάντηση με Θεία 

Λειτουργία που μοιραστήκαμε με τον Πατέρα 

Maximo Munoz, συνεργάτη των Μαριανών, και 

με ανταλλαγή ευχών για χαρούμενα Χριστούγεννα . 
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Η πραγματικότητα των νέων, το μαριανό χάρισμα, μια νέα ευρωπαϊκή 

δομή, τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων, εργαστήρια 

καινοτομίας, εμπειρίες αλληλεγγύης, τελετές κ.λπ. Όλα αυτά και ακόμη 

περισσότερα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν 

μέρος στη Συνάντηση των Σχολείων (ROÉ - Rencontre des Œuvres Éducati-

ves) της Επαρχίας L’Hermitage από 4 έως 7 Φεβρουαρίου 2020. 

Στην αρχή, το Επαρχιακό Συμβούλιο υποδέχθηκε τους συμμετέχοντες στη συνάντηση με μια περίληψη των 

ιδεών που είχαν προκύψει από την Επαρχιακή Σύναξη, η οποία είχε, επίσης, λάβει χώρα το περσινό 

καλοκαίρι στο Hermitage, ιδέες που είχαν αρχίσει να διατυπώνονται κατά το Μαριανό Επαρχιακό Φόρουμ 

τον Μάιο 2019.  

Σύμφωνα με το Επαρχιακό Συμβούλιο,  θεμελιώδης πυλώνας του παρόντος 

και του μέλλοντός μας είναι ο προβληματισμός σχετικά με την 

πραγματικότητα των νέων και με τον τρόπο που συνεχίζουμε να 

προωθούμε το μαριανό χάρισμα σε ένα πλαίσιο αναφοράς που είναι το 

ευρωπαϊκό. Μας παρουσίασαν τις ομάδες που εργάζονται γι’ αυτό τον 

σκοπό : το Συμβούλιο για την Αποστολή (« ώστε αυτό που ζούμε στα 

σχολεία μας να μας βοηθήσει να πορευτούμε μαζί»), τη Γραμματεία των 

Αδελφών (ανάπτυξη των μέσων εμψύχωσης και επιμόρφωσης στην Ευρώπη), 

τη Γραμματεία των Λαϊκών (συνοδεία και στήριξη των διαφορετικών καταστάσεων 

της Επαρχίας σε ό, τι αφορά στους Λαϊκούς, με πολλές διαφορετικές πτυχές), και την Ομάδα 

Προβληματισμού των Νέων (ενθάρρυνση του προβληματισμού με βάση τη δική 

τους πραγματικότητα).  

Η συνειδητοποίηση του έργου της Μαριανής Αδελφότητας για την 

προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων προήλθε μέσω 

του Αδελφού Carlos Rojas (Beto), ο οποίος υπενθύμισε το μήνυμα της 

Γενικής Σύναξης : «Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί με τα παιδιά και τους 

νέους που βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής». Στη συνέχεια, μας 

θύμισε ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι στην υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων ως μια νέα ανάγκη. Ο Αδελφός 

αξιοποίησε την ευκαιρία να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Αδελφότητας 

Imma Amadeo 
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«Σήκω όρθιος, πάρε τον λόγο και δράσε !» , μέσω του οποίου καλούμε τα παιδιά και τους νέους να 

συμβάλουν στη δημιουργία και  επεξεργασία ενός κειμένου για την Αδελφότητα σχετικά με τον τρόπο 

ενθάρρυνσης της ακρόασης και της συμμετοχής τους. Πρόκειται για ένα κείμενο, του οποίου οι γραμμές 

και τα κριτήρια πρέπει να υποβληθούν στο Γενικό Συμβούλιο τον προσεχή Νοέμβριο.  

Ένα άλλο συναρπαστικό σχέδιο δράσης της Αδελφότητας, που παρουσιάσθηκε 

στο πλαίσιο της συνάντησης, ήταν το Δίκτυο των Μαριανών Σχολείων του 

κόσμου, μια πρόσκληση για τη δημιουργία δικτύων εργασίας για την 

εξασφάλιση της ζωτικότητας και της βιωσιμότητας του μαριανού 

σχολείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παγκόσμιας καινοτομίας, το 

οποίο συνδέει τα σχολεία όλου του κόσμου με στόχο την καλύτερη 

διακονία του κοινού καλού. Μιλάμε για περίπου 500 σχολεία σε 81 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο θα πρέπει να ξεκινήσει τον Απρίλιο 

2021. 

Ανάμεσα σε αυτές τις παρουσιάσεις υπήρξαν συμμετοχικά εργαστήρια, καλές πρακτικές καινοτομίας, 

παρουσιάσεις ποικίλων εμπειριών αλληλεγγύης που αναλαμβάνουμε σε ολόκληρη την Επαρχία, καθώς και 

στιγμές προσευχής.  

Τέλος, ο Έπαρχος, ο Αδελφός Pere Ferré, κήρυξε τη λήξη της φετινής συνάντησης ευχαριστώντας όλους 

τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους (με ειδική αναφορά στους νέους) και εξαίροντας τη δέσμευσή 

τους στην αποστολή και τη σημασία της δημιουργίας δικτύου. Επέμεινε, επίσης, στη σημασία της κοινής 

στάσης απέναντι σε ζητήματα – κλειδιά, όπως είναι 

η προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών .  

Imma Amadeo 
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Για μια ακόμα χρονιά ανακοινώθηκε η πρόσκληση για την παρουσίαση των εργασιών που είναι 

υποψήφιες για τα Βραβεία «Montagne». 

Το Βραβείο «Jean-Baptiste Montagne » επιβραβεύει καινοτόμες 

εμπειρίες και καλές πρακτικές στα σχολεία και στα κοινονικά 

έργα της Επαρχίας L’Hermitage.  

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 11 

Μαΐου 2020, ενώ η απόφαση της κριτικής 

επιτροπής θα ανακοινωθεί μέσα στον μήνα 

Ιούνιο. 

 

8η προκήρυξη του Βραβείου «Jean-Baptiste 

Montagne » 

Οι εργασίες που είναι υποψήφιες για αυτό το 

βραβείο πρέπει να παρουσιάσουν μια καινοτόμο 

εκπαιδευτική εμπειρία ή μια καλή πρακτική 

που έχει ήδη ξεκινήσει ή που δεν έχει ακόμη 

εφαρμοσθεί. Θα ληφθεί υπόψη η 

δυνατότητα να εφαρμοσθούν σε 

οποιοδήποτε Κέντρο της Επαρχίας L’Hermi-

tage, καθώς και η παρουσία του οράματος, 

της αποστολής και των αρχών των 

Μαριανών Κέντρων. 

 

Η προκήρυξη του  βραβείου γίνεται  από το 

Συμβούλιο για την Αποστολή της Επαρχίας L’Her-

mitage, του οποίου τα μέλη θα αποτελέσουν 

την κριτική επιτροπή. Σας καλούμε να 

συμμετάσχετε και ελπίζουμε ότι αυτό το 

βραβείο θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς, 

άνδρες και γυναίκες, των σχολείων της 

Επαρχίας μας να συνεχίσουν το έργο τους για 

το παρόν και το μέλλον των παιδιών και των 

νέων που τους έχουν εμπιστευθεί.. 

Imma Amadeo 
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Τα 

μαριανά έργα στην Ελλάδα, εδώ 

και αρκετά χρόνια, έχουν 

καθιερώσει μια ημέρα, που 

είναι αφιερωμένη στη 

γνωριμία με την 

προσωπικότητα του Αγίου 

Μαρκελλίνου και την αποστολή 

των Μαριανών Αδελφών στον 

κόσμο σήμερα. Εφέτος, η ημέρα 

αυτή ήταν η Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και 

εορτάσθηκε με ποικίλες δραστηριότητες στη Λεόντειο 

Σχολή Αθηνών, στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης και 

στο κοινωνικό κέντρο «Καρδιά Χωρίς Σύνορα». Στόχος 

της εκδήλωσης είναι, μέσα από δράσεις κατάλληλα 

προσαρμοσμένες για τα παιδιά όλων των βαθμίδων, να 

παρακινηθούν οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα το 

όραμα και το έργο του πατέρα Champagnat και των 

Μαριανών Αδελφών. Πηγή 

έμπνευσης για τον εορτασμό 

αυτό αποτελεί η συνάντηση 

του Αγίου Μαρκελλίνου με 

τον Jean-Baptiste Montagne 

τον Οκτώβριο του 1816.  

Στο πλαίσιο αυτό, το μήνυμα 

της φετινής Ημέρας 

Champagnat ήταν «Τώρα… είναι 

η σειρά σου!» και ήταν εμπνευσμένο 

από το ποιμαντικό θέμα «Τώρα», που 

μελετούν κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 όλα τα 

μαριανά εκπαιδευτήρια της Ευρώπης. Τα παιδιά 

παρακολούθησαν σχετική προβολή, συμμετείχαν σε 

συζητήσεις, αντάλλαξαν απόψεις και 

προβληματίσθηκαν για τους τρόπους με τους οποίους ο 

Μαρκελλίνος ενήργησε άμεσα, προκειμένου να σταθεί 

στο πλευρό των παιδιών και των νέων της εποχής του 

και να τους προσφέρει χριστιανική διαπαιδαγώγηση. 

Μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι 

εκπαιδευτικοί παρακίνησαν τα 

παιδιά να γίνουν τώρα οι πρωταγωνιστές 

της ζωής τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του 

Αγίου Μαρκελλίνου. Αφετηρία για τον προβληματισμό 

τους αποτέλεσαν οι ακόλουθες ερωτήσεις: «Πώς 

συνεχίζει να είναι επίκαιρο ΤΩΡΑ το όραμα του 

Μαρκελλίνου; Με ποιους τρόπους προσπαθούμε εμείς 

να πραγματοποιήσουμε ΤΩΡΑ αυτό το όνειρο;».  

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά έλαβαν μέρος σε 

πολλές δράσεις και εμβάθυναν στις μαριανές αξίες. Οι 

μαθητές των Δημοτικών των μαριανών σχολείων φύτεψαν 

δέντρα και λουλούδια, για να βοηθήσουν ΤΩΡΑ στην 

προστασία του πλανήτη, προσέφεραν τρόφιμα σε 

συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη και 

παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινότητά τους. 

Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου κλήθηκαν 

επίσης να ενεργήσουν ΤΩΡΑ, να υπερβούν εμπόδια που 

υπάρχουν σήμερα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους 

για την οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας. Με τις 

απαντήσεις και τις εικαστικές τους δημιουργίες, 

δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν το όραμα του 

Μαρκελλίνου και να δράσουν, για να 

δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο και αλληλέγγυο 

κόσμο, κυρίως για εκείνους που υποφέρουν. 

Τέλος, τα παιδιά εξέφρασαν τη δέσμευσή τους 

με τρόπο συμβολικό στην αυλή του σχολείου: οι 

μαθητές του Δημοτικού «Άγιος Διονύσιος» 

σχημάτισαν τη λέξη ΤΩΡΑ, ενώ οι μαθητές 

Δημοτικού και Γυμνασίου της 

Λεοντείου Σχολής Αθηνών 

σχημάτισαν μια μεγάλη μαριανή 

καρδιά. 

Ευχή όλων μας είναι οι 

δράσεις αυτές να βοηθήσουν 

τα παιδιά να βιώσουν 

βαθύτερα το μαριανό όραμα, 

που θα αλλάξει τον κόσμο 

τους και θα τα οδηγήσει σε ένα 

καλύτερο μέλλον . 

 

Ημέρα Μαρκελλίνου Champagnat 

F. Mateos Levantinos 
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Όπως κάθε χρόνο, την 

Κυριακή πριν από την 

έναρξη της περιόδου 

προετοιμασίας για τα 

Χριστούγεννα,  έγινε 

μια συνάντηση στο 

Llinars del Vallès, κοντά 

στη Βαρκελώνη, ανοικτή σε 

όλους όσοι νιώθουν ότι 

έλκονται και εμπνέονται από τη 

μαριανή ζωή, στους «Μαριανούς του Champagnat ». 

Η φετινή συνάντηση έγινε στις 24 Νοεμβρίου 2019 

και συγκέντρωσε πάνω από εβδομήντα άτομα από 

όλες τις ηλικίες, κοινότητες, ομολογίες και χώρες 

προέλευσης. Αυτό που τους συγκεντρώνει είναι η 

επιθυμία να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι και 

να γιορτάσουν αυτό που τους ενώνει : 

να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό 

με τον τρόπο της Παναγίας 

και του Μαρκελλίνου. 

Η συνάντηση έδωσε την 

ευκαιρία να μοιραστούμε 

προσωπικές ιστορίες 

γύρω από την εμπειρία 

της κοινότητας. Ο καθένας 

έχει στην καθημερινή του 

ζωή μια κοινότητα αναφοράς, η 

οποία αποτελείται από σημαντικά 

πρόσωπα ( οικογένεια, κοινότητα Αδελφών, ομάδα 

νέων, ομάδα ζωής, εμψυχωτές, ομάδες εφαρμογής 

προγραμμάτων κ.λπ). Μέσα από μια σειρά απλών και 

ευχάριστων δράσεων, οι συμμετέχοντες εμβάθυναν 

στη σημασία που έχει η κοινότητα στην πνευματική 

ανάπτυξη, στην αποστολή του κηρύγματος του 

Ευαγγελίου σε όλα τα μέρη και στα περιβάλλοντα 

ζωής, καθώς και στην τέχνη της κοινής ζωής.   

Η συνάντηση αποτελούσε 

συνέχεια του Επαρχιακού Φόρουμ 

«Μοιραζόμαστε τη ζωή, οραματιζόμαστε το μέλλον», 

που έγινε πέρσι. Υπήρξε μια στιγμή επιστροφής σε 

αυτό που ζήσαμε στο Φόρουμ : #MaristCamp, # 

Εργαστήρια (Ateliers)  και  #Επαρχιακή Συνάντηση 

στο Hermitage (Rencontre Provinciale à l’Hermitage). 

Η Επαρχιακή Σύναξη, η οποία έγινε τον περασμένο 

Ιούλιο, δέχθηκε τις προτάσεις που 

προέκυψαν από το Φόρουμ, και 

το Επαρχιακό Συμβούλιο τις 

υιοθέτησε ως κατευθύνσεις 

εργασίας και ανάπτυξης 

για τα επόμενα χρόνια. 

Η Θεία Λειτουργία, στην 

οποία συμμετείχαμε ως  

μαριανή κοινότητα, 

πρόσφερε μια ακόμη 

μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της 

καταλυτικής παρουσίας του Ιησού 

Χριστού στη συνάντηση, η οποία έδωσε νόημα και 

πληρότητα σε όσα είχαμε βιώσει στη διάρκεια του 

πρωινού. 

Αξιοποιήσαμε την ευκαιρία για να ανακοινώσουμε 

νέες προτάσεις που η  Ομάδα Εμψύχωσης της 

Μαριανής Ζωής της Καταλονίας θα προσφέρει 

εφέτος : ένα εργαστήριο πνευματικότητας πάνω στην 

οικολογική μεταστροφή από την κα Agnes Reyes, 

Συνδιευθύντρια της Γραμματείας των Λαϊκών του 

Τάγματος, στις 15 Φεβρουαρίου, και ένα 

Σαββατοκύριακο για να μοιραστούμε ως Μαριανοί 

του Champagnat  την επιμόρφωση, την 

πνευματικότητα και την κοινή ζωή (23 -24 Μαΐου).  

Θα είναι εμπειρίες ανοικτές σε όλους, για να 

φροντίσουν και να ενισχύσουν τη 

μαριανή ζωή εκείνων που 

θέλουν και κατορθώνουν να 

βρίσκουν χώρο και χρόνο 

γι’ αυτό τον σκοπό . 

 

"Οικοδομούμε μια κοινότητα"  Ετήσια Συνάντηση των 
Μαριανών του Champagnat στο Llinars del Vallès . 

Pep Buetas 
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