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 ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΗ ΕΠΟΧΗ  

Η θέση της Ελλάδας σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.: 210 8655979, 6945289160 Fax: 210 6820491, e-mail: info@gaaec.org  

 

Στα πλαίσια των ετήσιων δραστηριοτήτων της η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή 

Συνεργασία σε συνέργεια με την οργάνωση Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια - Ελλάς (Women in 

International Security, WIIS-Greece), μετά την επιτυχία της εκδήλωσης στην Λέσχη Αξιωματικών 

Ενόπλων Δυνάμεων Αθηνών στις 20 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσει Ημερίδες στην Πάτρα, Ιωάννινα, 

Βόλο, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη. 

Η Ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Νοεμβρίου από 17:00 – 

21:00, στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ. 

Οι Ημερίδες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Στόχος είναι η ενημέρωση σε σχέση με την ευρύτερη έννοια 

της Ασφάλειας σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, τη Συμμετοχική Ασφάλεια (Inclusive security), και ο 

διάλογος με ενημερωμένους πολίτες για τον «δυνητικό» ρόλο που μπορεί να έχει η Κοινωνία των 

Πολιτών στην συμμετοχική αντιμετώπιση των θεμάτων. 

Επιδιώκουμε την όσο γίνεται ευρύτερη συμμετοχή φορέων της τοπικής Κοινωνίας Πολιτών, με έμφαση 

στη νέα γενιά και τον γυναικείο πληθυσμό, εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, 

των Ενόπλων Δυνάμεων, επιμελητηρίων και των τοπικών ΜΜΕ, πανεπιστημιακών, φοιτητών, αλλά και 

ελεύθερων επαγγελματιών κάθε δραστηριότητας. 

 Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.  

Το πρόγραμμα επισυνάπτεται. 

 

 Η Ελληνική Ένωση για Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία (Ε.Ε.Α.Ε.Σ.) είναι Μη Κυβερνητικός, Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός, ανοικτός σε κάθε πολίτη, που ιδρύθηκε το 1991 με στόχο την ενασχόληση με τα διεθνή θέματα, την Ευρωατλαντική 

Συνεργασία, την Ασφάλεια, την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών, την προώθηση και υπεράσπιση των Ελληνικών θέσεων σε 

θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και συνεργασίας στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών, αλλά και η ενδυνάμωση δεσμών 

αλληλεγγύης και συνεργασίας στον Διεθνή χώρο μέσω των Δικτύων που μετέχει. Δραστηριοποιείται με εκπαιδευτικά προγράμματα, 

Συνέδρια και ενεργό συμμετοχή σε Διεθνείς εκδηλώσεις.  

Οι Γυναίκες για την Διεθνή Ασφάλεια – Ελλάς είναι η εκπρόσωπος στο μοναδικό διεθνές δίκτυο 47 χωρών για την 

ενημέρωση Γυναικών –και Ανδρών- στα σύγχρονα θέματα Ασφάλειας και άμυνας και την προώθηση Γυναικών σε 

θέσεις διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. Υποστηρίζει και προωθεί τα μέλη 

της σε θέσεις ευθύνης, ενημερώνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει διασυνδέσεις (networking). 

 

 

http://www.gaaec.org/

