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1η Φεβρουαρίου 2017 

 

Αγαπητοί Λασαλιανοί, 

Μετά την πρόσφατη συνάντηση των Frères Visiteurs της επαρχίας Ευρώπη-Μεσόγειος (RELEM) στην 

Αλεξάνδρεια, έχω τη χαρά να σας αναγγείλω τυπικά τη σύγκληση της πρώτης Επαρχιακής Σύναξης της 

Λασαλιανής Εκπαιδευτικής Αποστολής (Λ.Ε.Α.). Η σύναξη θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη από τις 14 μέχρι τις 

20 Οκτωβρίου 2018. 

Με στόχο τη μελλοντική ενίσχυση της λασαλιανής αποστολής στην Επαρχία της Ευρώπης-Μεσογείου, οι στόχοι 

της Σύναξης θα είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η διαμόρφωση νέων δομών για την οργάνωση της μελλοντικής λασαλιανής αποστολής. 

2. Η προαγωγή  του λασαλιανού πνεύματος και της κληρονομιάς στην Επαρχία. 

3. Η προαγωγή της λασαλιανής ταυτότητας των εκπαιδευτηρίων και των δομών στην Επαρχία. 

Ενώ εκ πρώτης όψεως η ημερομηνία έναρξης της Σύναξης είναι ακόμη μακριά, είναι σημαντικό ν’ αρχίσει από 

τώρα η εργασία της απαραίτητης προετοιμασίας, εάν επιθυμούμε μια γόνιμη Σύναξη. Για την εναρκτήρια 

προετοιμασία ευθύνεται η ομάδα της RELEM, σε συνεργασία με την Ομάδα Λ.Ε.Α. της RELEM, που περιλαμβάνει 

τον συντονιστή Λ.Ε.Α. κάθε Διοίκησης στην Επαρχία. Αυτοί οι συντονιστές της Λ.Ε.Α., σε συνεργασία με τους 

Frères Visiteurs, θα φροντίσουν ώστε οι συμμετέχοντες από κάθε Διοίκηση στη Σύναξη να ορισθούν στα τέλη 

Μαΐου 2017, για να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας και για να διευκολύνουν την επόμενη φάση εργασίας της 

προετοιμασίας της Σύναξης. 

Κατά τους προσεχείς μήνες, θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Διοικήσεις θα 

μπορέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, μέσω των συντονιστών της Λ.Ε.Α. Με δεδομένες τις 

αποφασιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η λασαλιανή αποστολή σε όλη την Επαρχία σήμερα, είναι 

σημαντικό οι συμμετέχοντες κάθε Διοίκησης να είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν με δραστήριο τρόπο σε όλες τις 

φάσεις της διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή, άλλωστε, αποσκοπεί στην εύρεση αποτελεσματικών δομών, για 

να εξασφαλίσουμε τη διαιώνιση της Λασαλιανής Αποστολής στην Επαρχία. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 
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