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Η πανδημία του κορωνοϊού επέπεσε στον πλανήτη και οδήγησε στον εγκλεισμό τη μισή ανθρωπότητα. Μέσα σε 

αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, οι εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές κοινότητες των εκπαιδευτηρίων της 

Επαρχίας L’Hermitage προσαρμόσθηκαν στους αναγκαστικούς κανόνες που τους επέβαλε 

αυτή η υγειονομική κρίση. 

Μετά από δύο και πλέον μήνες αυστηρής απομόνωσης, ήλθε από τα μέσα Μαΐου η 

ώρα της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων και η προοδευτική επανέναρξη 

των δραστηριοτήτων. 

Στη Γαλλία, τα σχολεία ξανάνοιξαν σιγά – σιγά με περιορισμούς στον αριθμό των 

μαθητών που εισέρχονται στις αίθουσες (15 κατ’ ανώτατο όριο), από τις 11 

Μαΐου για τα σχολεία και από τις 18 Μαΐου για τους πιο μικρούς μαθητές των 

Γυμνασίων. Οι υπόλοιπες τάξεις του Γυμνασίου και τα Λύκεια ξεκίνησαν από τις 2 

Ιουνίου και πολύ προοδευτικά. Καθώς οι απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου και Λυκείου 

έχουν ματαιωθεί, οι τίτλοι σπουδών (απολυτήρια) θα δοθούν με βάση τη βαθμολογική 

επίδοση κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του σχολικού έτους.  

Αντίθετα, στην Ελλάδα γύρισαν στις τάξεις πρώτοι οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στα μέσα Μαΐου και ακολούθησαν οι 

άλλοι μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου. Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία ξανάνοιξαν την 1η 

Ιουνίου. Πάντως, εφαρμόσθηκαν και στην Ελλάδα οι ίδιοι περιοριστικοί κανόνες στα σχολεία με εκείνους της 

Γαλλίας.   

Στην Καταλονία, οι μαθητές που ολοκληρώνουν μια βαθμίδα (12 ετών, 16 ετών και οι τελειόφοιτοι του Λυκείου) 

επέστρεψαν στις τάξεις δύο ημέρες την εβδομάδα, από την 1η Ιουνίου στην Giron-

na και στην Igualada και από τις 8 Ιουνίου στα σχολεία των άλλων πόλεων. Οι 

άλλες τάξεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

δεν θα λειτουργούν παρά δύο ημέρες από τώρα μέχρι το τέλος της 

σχολικής χρονιάς. Όσο για τους Παιδικούς Σταθμούς, μόνον εκείνος 

στη Gironna θα έχει ξαναρχίσει από τώρα μέχρι το τέλος Ιουνίου. 

Ας σημειωθεί ότι πουθενά δεν έχει δοθεί άδεια λειτουργίας στα 

κυλικεία. 

Στην Ουγγαρία, το σχολείο του Karçag δεν θα επαναλειτουργήσει 

μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους παρά μόνο για τους μαθητές που 

θα το έχουν ζητήσει και που θα γίνουν δεκτοί από τις 2 Ιουνίου, για 

να παρακολουθήσουν όχι μαθήματα αλλά ένα «ειδικό» πρόγραμμα. 

Καμιά συγκεκριμένη οδηγία δεν έχει δοθεί ακόμη για την 

επαναλειτουργία των Κοινωνικών Κέντρων.  

Στο πλαίσιο αυτού του απεγκλωβισμού, που υπήρξε τόσο πρωτόγνωρος όσο και ο 

εγκλεισμός που προηγήθηκε, τα μέτρα που προτάθηκαν και εφαρμόσθηκαν για τη διατήρηση του παιδαγωγικού 

και εκπαιδευτικού δεσμού παραμένουν σε ισχύ σε όλη την Επαρχία για το τέλος της σχολικής χρονιάς. 

Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των σχολείων μας για την ενασχόληση, την αφοσίωση και την 

εφευρετικότητά τους σε αυτή την «έκτακτη» περίοδο, με τη θερμή ευχή να παραμείνει έκτακτη . 
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Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020, εορτάσθηκε η 20η επέτειος του Ανοικτού 

Κέντρου  « Rialles » στη Santa Coloma de Gramenet. Εκείνη την ημέρα, 

κατά την οποία παρέστησαν εκπρόσωποι από διάφορες συλλογικότητες 

και θεσμούς, κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του 

«Ιδρύματος Champagnat -  Μαριανοί της Καταλονίας» (« Fundació 

Champagnat-Maristes Catalunya »), Αδελφός Jaume Parés, ο οποίος 

αναφέρθηκε σε όλους όσους εργάσθηκαν στο Κέντρο σε όλη τη 

διάρκεια της ιστορίας του και υπογράμμισε το νόημα ενός 

«προγράμματος που συνεχίζεται  γεμάτο ζωή». 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο 

«Σπάσε τη σιωπή : δέκα πρόσωπα, δέκα φωνές», με την παρουσία των 

συγγραφέων, της Imma Amadeo και του Jordi Martínez, της Pepa González, 

μεσολαβήτριας αυτή την περίοδο στους πολίτες της Santa Coloma και μιας εκ των 

γυναικών που απάντησε στο βιβλίο ως εκπαιδεύτρια στο Ανοικτό Κέντρο « Rialles », καθώς και 

του Raimon Novell, συντονιστή της Ομάδας Προστασίας των Παιδιών των Μαριανών της Καταλονίας. Ο πιο 

σημαντικός και θεσμικός στόχος της ημέρας ήταν να μοιραστούμε όσα έγιναν από τους Μαριανούς για την 

προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Μετά το διάλειμμα, προσφέρθηκε ένα λιτό γεύμα από τα αγόρια και τα κορίτσια που παρακολουθούν τα μαθήματα 

σερβιρίσματος στην Ένωση Gabella, στο πλαίσιο του προγράμματος ENTER. Η ημέρα συνεχίσθηκε με τη συζήτηση 

#VIVEDEJANDOHUELLA του κονφερανσιέ Sergi Grimau. Ομαδική εργασία, ηγεσία, δέσμευση, εμπιστοσύνη, 

επικοινωνία, ισότητα ευκαιριών κ.λπ. 

Το τέλος της εορταστικής εκδήλωσης σημαδεύθηκε από ανθρώπους που 

πέρασαν από το Κέντρο Rialles αυτά τα τελευταία 20 χρόνια : 

εκπαιδευτές, εθελοντές, Αδελφούς… Ήταν η πιο συγκινητική 

στιγμή, καθώς αποδείχθηκε ότι η δουλειά στο Ανοικτό Κέντρο 

είχε αγγίξει την καρδιά πάμπολλων ανθρώπων για το 

τεράστιο έργο που έγινε στη Santa Coloma de Gramenet 

στο πλαίσιο της δέσμευσης για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των παιδιών, των εφήβων, των νέων και 

των οικογενειών τους. Στη λήξη της εκδήλωσης και 

μετά από μια οπτικοακουστική προβολή με εικόνες από 

τα 20 χρόνια ιστορίας του Κέντρου, ο Διευθυντής του 

Ανοικτού Κέντρου « Rialles », Raúl García Milán, τόνισε 

το έργο τόσων εκπαιδευτών που υπήρξαν στο παρελθόν  

και είναι σήμερα στην υπηρεσία των πιο ευάλωτων 

ανθρώπων. 

Στα επόμενα 20 χρόνια ! 
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Για πολλούς ανθρώπους, αυτός ο καιρός μοιάζει σχεδόν ακατάλληλος για την καλλιέργεια της πνευματικότητας. Ο 

ιός Covid-19 άλλαξε βασικά στοιχεία της καθημερινής ζωής : πρόκειται για μια περίοδο προσπαθειών που δεν 

είχαμε φανταστεί, για να ξαναβρούμε τον τρόπο να μελετάμε, τον τρόπο να εργαζόμαστε, τον τρόπο να ζούμε μέσα 

στην οικογένεια και τον τρόπο να φροντίζουμε τις φιλίες μας. Η παρούσα στιγμή μάς αναγκάζει, επίσης, να 

ξανασκεφθούμε τον τρόπο που βιώνουμε πτυχές – κλειδιά 

της ταυτότητάς μας, όπως είναι η γειτνίαση, η αλληλεγγύη 

και – ασφαλώς – η εσωτερικότητα.  

Εδώ και κάποιες εβδομάδες, πριν από τα περιοριστικά μέτρα 

και την απομόνωση, είχε ληφθεί η απόφαση να ματαιωθούν 

οι διάφορες πασχαλινές  συγκεντρώσεις που συνδέονται με 

τη Μαριανή Ποιμαντική, ως μέσο προφύλαξης και 

υποστήριξης στο υγειονομικό σύστημα. Αργότερα, τα 

κυβερνητικά όργανα ανακοίνωναν παρόμοια μέτρα, καθώς και την κατάσταση ανάγκης σε εθνικό επίπεδο. 

Τα κινήματα των νέων ήταν τα πρώτα που προσάρμοσαν τη δική τους δυναμική των συναντήσεων, της συνοδείας 

και στήριξης των παιδιών και των νέων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι ομάδες εμψύχωσης για το Πάσχα των 

οικογενειών και των νέων διαπίστωσαν ότι ήταν δυνατόν να ξαναβρεθούν σε δίκτυο.  

Ομάδες του Telegram και του Whatsapp ενεργοποιήθηκαν, πέρα από την προϋπάρχουσα δομή των κοινωνικών 

δικτύων και των ιστοσελίδων του Διαδικτύου, και ποικίλες προτάσεις διατυπώθηκαν για κάθε ημέρα της Μεγάλης 

Εβδομάδας : σχόλια στο Ευαγγέλιο γραπτά ή σε βίντεο, επίκαιρα αναγνώσματα, σκηνοθετημένες περικοπές του 

Ευαγγελίου και διαδικασίες οπτικές ή προσευχής, καθώς και εικονικές συναντήσεις μέσα από ποικίλες ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες, οι οποίες μας επέτρεψαν να ζήσουμε το κοινοτικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τις τελετές του Πάσχα, 

όπως τις προωθούν οι Μαριανοί στην Καταλονία. Στην περίπτωση του Πάσχα στο 

σπίτι, που πήρε τη σκυτάλη από το Πάσχα στο Les Avellanes, το υλικό και η 

επικοινωνία ήταν στα καταλανικά, στα ισπανικά και στα αγγλικά, για 

να είναι προσιτά στους μαριανούς νέους της Ευρώπης, μέσω της 

Ευρωπαϊκής Ομάδας Ποιμαντικής υπό τη διεύθυνση του 

Αδελφού Xavi Gual. 

Όσο για τα αριθμητικά δεδομένα, τουλάχιστον 75 

οικογενειακές ενότητες συμμετείχαν στο Πάσχα των 

οικογενειών, ενώ πάνω από 400 άτομα ήταν συνδεδεμένα 

στο Πάσχα στο σπίτι. Αυτά ήταν δύο συλλογικά 

προγράμματα που οργανώθηκαν ταχύτατα με τη συμβολή 

δεκάδων ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να καταστήσουν για 

άλλη μια φορά φανερό ότι η εμπειρία του Πάθους, του 

Θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι μια 

πραγματικότητα στις καρδιές όλων των ανθρώπων που 

αποτελούν τη μαριανή οικογένεια της Επαρχίας L’Hermitage . 
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Ο μήνας Μάιος φτάνει και, όπως πάντα, στο Μαριανό Σχολείο Sants Les Corts, 

προετοιμάζουμε με ενθουσιασμό το προσκύνημα στο Montserrat. Πρόκειται για 

μια εντελώς ειδική στιγμή, κατά την οποία όλοι όσοι συγκροτούν την εκπαιδευτική 

κοινότητα, μαθητές και μαθήτριες, οικογένειες, ομαδάρχες, εκπαιδευτικοί, τεχνικό 

προσωπικό, όλοι μας ξαναβρισκόμαστε για να πάμε να δούμε τη « Moreneta », την 

Καλή μας Μητέρα,  και να την ευχαριστήσουμε για τη σχολική χρονιά που τελειώνει  

και να της εμπιστευθούμε τον εαυτό μας, για να μας δώσει τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά.  

Εφέτος, όλα έδειχναν ότι θα έπρεπε να αναβάλουμε το 

προσκύνημα αλλά … γιατί ; Είχαμε όλα τα ουσιώδη για να το 

πραγματοποιήσουμε : την Παρθένο Μαρία, που πάντα μας 

συνοδεύει,  και εμάς τους ίδιους που θέλαμε να κάνουμε το 

προσκύνημα στο Montserrat. Τι θα μπορούσε να μας 

σταματήσει;  

Με μια γενναία δόση κεφιού και φαντασίας κάναμε ένα 

προσκύνημα παρόμοιο με όλα όσα κάναμε σε αυτό τον καιρό της πανδημίας : εικονικό και σε εγκλεισμό. Καταρχάς,  

ένα βίντεο κινητοποίησης και μια εγγραφή συμμετοχής. Μετά την αλλαγή της πορείας, δεν θα περπατούσαμε πια 

από το Vacarisses στο Monistrol, από την  Terrassa στο Montserrat ή δεν θα φεύγαμε από τη Βαρκελώνη την 

προηγούμενη μέρα, όχι. Εφέτος, οι πορείες έγιναν από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο, από το πλατύσκαλο 

στην είσοδο του σπιτιού, από τη βεράντα στο δωμάτιο, ενώ μερικοί προσκυνητές ανέβηκαν στο στατικό ποδήλατο !  

Την ημέρα του προσκυνήματος, στη Βαρκελώνη, 

μπορούσαμε να βγαίνουμε στον δρόμο κάποιες ώρες 

και κάποιοι έκαναν το προσκύνημα τρέχοντας. Ζητήσαμε 

από όλους τους προσκυνητές να εγγραφούν για 

την πορεία που τους ταίριαζε περισσότερο και να μας 

στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

καθορίζοντας τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρξαν 

«προσκυνητές».  

Στο τέλος της ημέρας, εκατό περίπου προσκυνητές, άνδρες και γυναίκες, είχαν πορευθεί για κοντά 94 ώρες με 

σύντροφο μέσα στην καρδιά τους την Καλή μας Μητέρα.  

Σύνδεσμος  : Pelegrinatge a Montserrat 2020 MSLC . 

 

https://sway.office.com/ygO8a7FnPuVZlkkq?ref=Link&loc=play
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Το πρόγραμμα δημιουργίας ενός Παγκόσμιου Δικτύου των Μαριανών Σχολείων συνεχίζεται. Στόχος είναι 

όλα τα μαριανά σχολεία του κόσμου (οι Μαριανοί είναι παρόντες σε 81 χώρες) να μπορούν να 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τους πόρους τους και να εξερευνούν 

νέους δρόμους συνεργασίας.  

Εδώ και μερικούς μήνες, σας ζητήσαμε να 

συνεργασθείτε σε μια παγκόσμια 

διαβούλευση που απευθύνεται σε 

διευθυντές, εκπαιδευτικούς, 

διοικητικούς υπαλλήλους, γονείς, 

μαθητές των μαριανών σχολείων όλου του 

κόσμου καθώς και στους υπευθύνους των 

περιοχών, προκειμένου να μας δώσετε την άποψή σας 

σχετικά με το πώς εννοείτε την εργασία σε δίκτυο, τη γνωριμία με 

άλλες παρόμοιες εμπειρίες που ήδη λειτουργούσαν ή για να 

κατανοηθούν τα ενδιαφέροντα και οι προσδοκίες από το πρόγραμμα. 

Έχουμε τώρα τα αποτελέσματα και μπορούμε να σας ενημερώσουμε για την απάντηση σε αυτή την 

παγκόσμια συζήτηση. Συνολικά έλαβαν μέρος 15956 διευθυντές, εκπαιδευτικοί, 

διοικητικοί, μαθητές και οικογένειες από 58 χώρες. Οι απαντήσεις 

στην παγκόσμια έρευνα θα είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, μια προσπάθεια που θα 

συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες. 

Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται σε ένα από τα 

καλέσματα της 22ης Γενικής Σύναξης, που μας καλεί να 

δημιουργήσουμε δίκτυα αποστολής σε όλα τα επίπεδα, 

ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την ανανέωση της 

εκπαίδευσής μας και του επανευαγγελισμού. 

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποτελέσματα πατώντας 

εδώ: English | Español | Français | Português  

Ένα θερμό ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και την ένταξή σας στη μαριανή ζωή ! 

Llorenç Claramunt 

http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/NetworkMaristSchools_GlobalSurvey.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RedEscuelasMaristas_consulta_global.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RrseauEcolesMaristes_consultation-globale.pdf
http://champagnat.org/wp-content/uploads/2020/05/RedeGlobalEscolasMaristas_consultaGlobal.pdf
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Εφέτος, ζήσαμε έναν πολύ διαφορετικό εορτασμό της μνήμης του Αγίου Μαρκελλίνου στις διάφορες 

χώρες της Επαρχίας L’Hermitage. Τα περισσότερα σχολεία οργάνωσαν εορταστικές εκδηλώσεις 

προσαρμοσμένες στη νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, η 

εορτή κύλησε με τρόπο 

συμμετοχικό και ήταν 

γεμάτη 

συγκίνηση . 

Στην Ελλάδα, όλα ήταν εντελώς διαφορετικά. Λόγω των 

περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας,  

δεν μπορέσαμε να οργανώσουμε τις τελετές και τις εκδηλώσεις που 

είχαμε προβλέψει. Αντί αυτών, τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσιο 

της Κοινότητας των Αδελφών στην Αγία Κυριακή, με την παρουσία όλων των Μαριανών Αδελφών και 

όλων των μελών των απερχόμενων και των νέων Συμβουλίων Διεύθυνσης των δύο Μαριανών Σχολείων 

της Αθήνας. Στη διάρκεια του δείπνου που ακολούθησε, μοιραστήκαμε στιγμές χαράς και ευχηθήκαμε για 

την επόμενη χρονιά να βρεθούμε όλοι μαζί, μαριανοί Αδελφοί, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και τεχνικό 

προσωπικό, μαθητές, προκειμένου να τιμήσουμε τον Άγιο Μαρκελλίνο και να θυμηθούμε τη ζωή, το 

χάρισμα και κυρίως το παράδειγμά του . 

 

Στην Καταλονία, η Ομάδα Ποιμαντικής εκπόνησε ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων ανοικτό σε όλη τη μαριανή εκπαιδευτική κοινότητα : έναν χώρο 

διήγησης ιστοριών, έναν διαγωνισμό εικόνων για να ευχηθούμε στον Άγιο 

Μαρκελλίνο, ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Τι σημαίνει να είσαι Μαριανός σήμερα;» 

και έναν χρόνο συνάντησης για να μοιραστούμε εμπειρίες και να 

τραγουδήσουμε μαζί. Τα σχολεία, από την πλευρά τους, 

συνέχισαν να λειτουργούν με τηλεδιασκέψεις και ανέλαβαν 

διάφορες πρωτοβουλίες για να εορτάσουν τη μνήμη του 

Αγίου Μαρκελλίνου, ακόμη και σε συνθήκες 

εγκλεισμού : παιχνίδια, φωτογραφίες, 

χορούς, χορογραφίες, μικρά γεύματα 

σε κοινή τράπεζα κ.λπ. Υπήρξε 

ένας πρωτότυπος εορτασμός, 

που θα μείνει ασφαλώς 

χαραγμένος στη μνήμη πολλών . 
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Γαλλία , Μια κοινότητα δικτυωμένη 

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού η εορτή του Αγίου 

Μαρκελλίνου έγινε με τρόπο εικονικό και διαδικτυακό στα 

περισσότερα σχολεία. Πράγματι, στις 6 Ιουνίου 2020, πολλοί 

νέοι δεν είχαν επιστρέψει στο σχολείο. 

Οι Ομάδες Ποιμαντικής έδειξαν έτσι τη δημιουργικότητά τους 

μεταδίδοντας βίντεο με τη ζωή του Αγίου Μαρκελλίνου. Επίσης, 

αναπτύχθηκαν χώροι διαδικτυακής έκφρασης (Padlett) , προκειμένου 

να διατηρηθεί η επαφή και να διαφυλαχθεί ενωμένη μια κοινότητα που 

μοιράζεται, σκέφτεται και προσεύχεται για όσους την περιβάλλουν.  

Συναντώντας τον νεαρό Montagne, ο Μαρκελλίνος δοκίμασε «να τον 

φροντίσει» φέρνοντάς τον στο φως του Θεού με την παρουσία και 

την προσευχή του. Αυτή η  ταραγμένη περίοδος της ζωής που 

βιώνουμε επέτρεψε στους νέους, στους γονείς και στους 

εκπαιδευτικούς τους να ανοίξουν την καρδιά τους . 

 

Στην Ουγγαρία, παρόλο που η κατάσταση δεν 

ήταν κανονική λόγω της πανδημίας, όλοι οι 

εργαζόμενοι στα Κέντρα μπόρεσαν να 

συναντηθούν στους χώρους εργασίας και να εορτάσουν 

έτσι τη μνήμη του Αγίου Μαρκελλίνου στο Karcag με τρόπο απλό. Οι Αδελφοί των δύο 

Κοινοτήτων της Ουγγαρίας, οι καθηγητές του Szent Pál Marista Általános και οι εκπαιδευτές 

του TIP Tanoda τέλεσαν τη Θεία Λειτουργία στο τέλος του πρωινού, την Παρασκευή 5 

Ιουνίου. Στη συνέχεια, γευμάτισαν μαζί και μοιράστηκαν τις εμπειρίες από την πανδημία και 

τις ημέρες εργασίας στο σπίτι. Ήταν υπερήφανοι που μπορούν να είναι μαριανοί, ακόμα και 

όταν οι εξωτερικές συνθήκες δεν τους επέτρεπαν να ζουν μια κανονική ζωή . 



9 

F. Gabriel Villa-Real 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΔΕΛΦΩΝ 

• Πρόταση και ανάπτυξη μέσων για την εμψύχωση 
και την επιμόρφωση των Αδελφών και των 
κοινοτήτων.  

• Εξασφάλιση της οργάνωσης των συνελεύσεων των 
Ηγουμένων, των πνευματικών ασκήσεων,  άλλων 
συγκεντρώσεων και του θέματος της χρονιάς. 

• Εξασφάλιση του συνδέσμου με τη Μαριανή 
Ευρώπη και την Αδελφότητα στον τομέα των 
Αδελφών. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΑΪΚΩΝ 

• Πρόταση και ανάπτυξη μέσων για την εμψύχωση 
και την επιμόρφωση των Λαϊκών  (πρόγραμμα « Το 
να είσαι Μαριανός Λαϊκός»). 

• Εξασφάλιση της οργάνωσης πνευματικών 
ασκήσεων, συγκεντρώσεων κ.λπ. 

• Συνοδεία και στήριξη των διαφόρων  καταστάσεων 
και δράσεων των Λαϊκών στην Επαρχία 
(Αδελφότητες του Κινήματος Champagnat, Ομάδες 
Μαριανής Ζωής, Τοπικές Μαριανές Ομάδες κ.λπ.) 

• Εξασφάλιση του συνδέσμου με τη Μαριανή 
Ευρώπη και την Αδελφότητα στον τομέα των 
Λαϊκών. 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (THINK TANK) ΝΕΩΝ  

• Ενθάρρυνση του προβληματισμού για τις 
προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου μέσα από τη 
ματιά των νέων.  

• Διατύπωση προτάσεων για τη μαριανή ζωή και 
αποστολή με βάση αυτόν τον προβληματισμό. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

• Ενθάρρυνση των συνεργασιών ανάμεσα στα 
δίκτυα των Έργων των χωρών της Επαρχίας. 

• Εξασφάλιση του συνδέσμου με τη Μαριανή 
Ευρώπη και την Αδελφότητα στον τομέα της 
αποστολής. 

• Προβληματισμός σχετικά με το μέλλον της 
μαριανής αποστολής στην Ευρώπη. 

• Το Συμβούλιο για την Αποστολή επιθυμεί να 
ευνοήσει την ανάπτυξη δικτύων γι’ αυτή την 
τριετία ως μέσο διεύρυνσης των συνεργασιών 
μεταξύ των χωρών της Επαρχίας και ενίσχυσης της 
τοπικής ηγεσίας. 

• Αυτά τα δίκτυα είναι τα ακόλουθα : Ποιμαντική, 
Αλληλεγγύη, Επικοινωνία και . 
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Έχουμε ήδη τους νικητές του Βραβείου Jean-Baptiste Montagne για το ακαδημαϊκό έτος 2020. Ένα 

βραβείο που τιμά την εργασία καινοτομίας και καλών πρακτικών στα εκπαιδευτικά έργα της Επαρχίας. 

Εφέτος, 12  εργασίες πέτυχαν προερχόμενες από την Καταλονία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές  ! 

Imma Amadeo 

Βραβείο Τίτλος Συγγραφείς Σχολείο 

1er Motivar és donar motius Àngels Espuña Planella Maristes Girona 

2e Marista Mókusok a távoktatásban 
Balog Edit Judit, Miléné 
Gyömbér Ilona 

Szent Pál Marista Általános Isko-
la - Karcag 

3e Cour Récréation Jean-Philippe GUILLOT 
Raoul Follereau, Chazelles s/
Lyon 

Έπαινος  Edcamp #rubicity 
Javier García Gómez, Raül 
Cabús Lomba 

Maristes Rubí 

Έπαινος  
Empathic Literacy and Religion 
Courses 

Ρεντζή Παρασκευή  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ - 
ΑΘΗΝΑ 

Έπαινος  Meteorology 
Christos Kapetanios 

  

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Έπαινος  Multiespais 

Clàudia Bravin Malpassi, Mar-
ga Cuerva Riba, Sumpsi 
Borràs González, Montserrat 
Molins de Andrés, Núria 
Porredón Palmés, Sandra Ga-
misans Ballester, Ricard Gale-
ra Ferrer 

Maristes Igualada 

Έπαινος  Sexual Education Ρήγα Κ., Μαστραντώνης Κ.  
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Έπαινος  Writing together your own story Κάσσαρη Όλγα 
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΣΜΥΡΝΗΣ - Ν.Σ. 

Έπαινος  Xavavorriment Obra social Maristes Lleida Obra Social Maristes Lleida 


