
 

 

9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο κόσμος το 2021: 

Προκλήσεις μιας αβέβαιης εποχής  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Ολοκληρώθηκε το 9ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, από τις 

30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 21 Δεκεμβρίου, με τέσσερις συζητήσεις στη διάρκεια τεσσάρων εβδομάδων. 

Το Συμπόσιο διοργάνωσαν η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με 

το Δίκτυο Ναυαρίνο και το Ίδρυμα Konrad Adenauer.  

Στις 30.11, στην πρώτη θεματική συζήτηση του 9ου Διεθνούς Συμποσίου της Θεσσαλονίκης, o κορυφαίος 

διεθνολόγος Stephen M. Walt, Robert and Renee Belfer Professor of International Affairs στο Harvard 

Kennedy School και η Καλυψώ Νικολαΐδη, Ελληνο-γαλλίδα Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων & Διευθύντρια 

του Center for International Studies στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, συζήτησαν για τις πολιτικές 

επιπτώσεις της πανδημίας τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και διεθνώς. Από την ήττα του Τραμπ, 

στο μέλλον του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην άνοδο της Κίνας και τον εντεινόμενο σινο-αμερικανικό 

ανταγωνισμό, την αντι-δυτική στροφή της Τουρκίας και την κρίση στον αραβικό κόσμο, το διεθνές 

σύστημα βρίσκεται σε μια κρίσιμη μετάβαση σε αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας. (4.065 θεατές) 

Στις 7.12, ο Daniel Gros, Διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) στις Βρυξέλλες 

και ο Νίκος Βέττας, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, 

συζήτησαν για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, τη δημοσιονομική επιβάρυνση αλλά και τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της επόμενης μέρας για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Νίκος Βέττας 

συμμετείχε στην Επιτροπή Πισσαρίδη ενώ ο Daniel Gros, διαθέτει την ευρυγώνια πανευρωπαϊκή ματιά 

για μια ανάλυση του τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και τι η Ευρώπη, προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η 

άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση. (6.911 θεατές) 

Στις 14.12, ο Soli Özel, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Kadir Has University της Κωνσταντινούπολης και 

ο David L. Phillips – Διευθυντής στο Peacebuilding and Rights Program, Institute for the Study of Human 

Rights του Columbia University, συζήτησαν για την Τουρκία. Τι κάνει και τι επιδιώκει η Τουρκία; Πόσο 

πρόβλημα για τη Δύση, την Ευρώπη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή 

είναι; Ποιος ο ρόλος των ΗΠΑ, της Ρωσίας, των αραβικών καθεστώτων και των υπόλοιπων 

περιφερειακών παικτών στην περιοχή; Πού οφείλεται η "στρατικοποίηση" της τουρκικής εξωτερικής 

πολιτικής; Πως συνδέονται η εξωτερική πολιτική με τις εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις στην Τουρκία; 

Υπάρχει και ποια είναι η εναλλακτική στην ηγεμονία του Ταγίπ Ερντογάν; Πως πρέπει να απαντήσει η 

Ελλάδα στην τουρκική πίεση και επιθετικότητα; (5.783 θεατές) 

Το Συμπόσιο έκλεισε με την 4η και τελευταία συζήτηση στις 21.12. Δυο διακεκριμένοι Έλληνες 

επιστήμονες από το MIT, ο Μιχάλης Μπλέτσας και ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, συζήτησαν με τον 

Δημήτρη Καιρίδη για τις τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνητή νοημοσύνη και την τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση. Πώς θα είναι τεχνολογικά ο κόσμος σε 10, 20 και 30 χρόνια από σήμερα, τι είναι η τεχνητή 

νοημοσύνη και τι σημαίνει για τη ζωή των ανθρώπων, ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι κίνδυνοι από τις 



ραγδαίες αλλαγές και πως πρέπει η Ελλάδα να δράσει για να εκμεταλλευτεί τις πρώτες και να αποφύγει 

τους δεύτερους; (5.839 θεατές) 

Για να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις (αγγλικά & ελληνικά) επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του 
Συμποσίου www.thessalonikisymposium.org 
 
Το πρόγραμμα του Συμποσίου εδώ 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

• επικοινωνήστε με την Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος 
(ώρες γραφείου: ΔΕ-ΠΑ, 10.00-15.00)  
T. 2310 551 754 | F. 2310 551 748 | E. info@peebe.gr  

• επικοινωνήστε με το Δίκτυο Ναυαρίνο στο | Ε. info@navarinonetwork.org  

• επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συμποσίου - www.thessalonikisymposium.org 
              Facebook: Thessaloniki International Symposium 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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