ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
(ΕΛ.Ε.Σ.Ε.Α.)

Γενικές Πληροφορίες
Η ΕΛ.Ε.Σ.Ε.Α. (www.hsnes.org) αποτελεί μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, η δράση της οποίας
δεν εξαρτάται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Οι σκοποί της
ΕΛ.Ε.Σ.Ε.Α. είναι να συμβάλλει με τη δράση της:
•
•

•
•

•
•
•
•

στη συγκέντρωση και διάδοση γνώσεων που αναφέρονται στον πολιτισμό των λαών της Εγγύς και
Μέσης Ανατολής, καθώς και στη σχέση του πολιτισμού τους με τον ελληνικό πολιτισμό, όπως αυτή
εξελίχθηκε στην πορεία των αιώνων.
στην προώθηση, την ενθάρρυνση και τη διεξαγωγή σπουδών που αναφέρονται στον πολιτισμό των
λαών της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, και πιο συγκεκριμένα στην ιστορία, αρχαιολογία, γλώσσα,
τέχνη, αρχιτεκτονική, έθιμα, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, οικονομία, επιχειρηματικότητα,
τουρισμό, πολιτισμό, γεωγραφία και φυσική ιστορία.
στην προώθηση δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη αυτών των χωρών, στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, και των
βασικών κοινωνικών υποδομών.
στην ανάπτυξη δράσεων που αναφέρονται στην εκπαίδευση και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών
στις χώρες αυτές, καθώς και στη με κάθε πρόσφορο τρόπο καλλιέργεια επαφών και σχέσεων μεταξύ
των πολιτών των χωρών αυτών και Ελλήνων πολιτών, με στόχο τόσο την προβολή των προβλημάτων
των αναπτυσσομένων χωρών στη χώρα μας, όσο και την προώθηση κλίματος συνεργασίας και
αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών.
στην προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των κυρίων θρησκευμάτων της Εγγύς και Μέσης Ανατολής
(διαθρησκευτικός διάλογος).
στη συνεργασία με φορείς και άτομα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν κοινό
χαρακτηριστικό το ενδιαφέρον τους για την Εγγύς και Μέση Ανατολή.
στην προβολή των παραπάνω δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στον Διεθνή χώρο.
στην ανάληψη, διεξαγωγή, υλοποίηση και διεκπεραίωση εθνικών και διεθνών προγραμμάτων.

----------------------------------------------------------------------------

Αίτηση Μέλους
Για την εγγραφή σας επικοινωνήστε με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΛ.Ε.Σ.Ε.Α.: gpapaioannou@hsnes.org
Εγγραφή και Συνδρομή 2012:

Ιδιώτες & Επαγγελματίες
40 Ευρώ

Φοιτητές
20 Ευρώ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
EMAIL:
ΤΗΛ (σταθερό ή/και κινητό):
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:

FAX:

