ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος και το Δίκτυο Ναυαρίνο, σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Konrad Adenauer και το Ερευνητικό Κέντρο του Διεθνούς
Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, SEERC, διοργανώνουν το
3ο Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης/3rd Thessaloniki International Symposium in
World Affairs, στις 12 Οκτωβρίου 2014 στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον.
Στόχος των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί το Συμπόσιο ως μια ετήσια διεθνούς κύρους
συνάντηση που εστιάζει στις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον ευρύτερο γεωγραφικό
χώρο της Θεσσαλονίκης αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Το φετινό Συμπόσιο έχει θέμα «Ο
κόσμος το 2015 και πέρα» και αποτελείται από πέντε ενότητες: η Ευρωπαϊκή Ένωση στη
νέα εποχή, τα Βαλκάνια 100 χρόνια μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρόλος και η θέση της
Γερμανίας στην Ευρώπη και τον κόσμο, η κρίση στην Ουκρανία και η κρίση στην ευρωζώνη
και την Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες στο Συμπόσιο θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις θέσεις ειδικών αλλά
και να συνομιλήσουν με διακεκριμένες προσωπικότητες όπως ο Elmar Brok,
Ευρωβουλευτής & Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ο Laza Kekic, αναλυτής της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης
(Economist Intelligence Unit), ο Gerald Knaus, ειδικός σε θέματα που αφορούν στο ρόλο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια (European Stability Initiative), ο Wolfango Piccoli,
κορυφαίος πολιτικός αναλυτής (Teneo Intelligence), ο Andreas Rödder, ιστορικός στο
Πανεπιστήμιο του Mainz, η Kataryna Wolczuk, πολιτική αναλύτρια των χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης στο Πανεπιστήμιο τουBirmingham και ο Μιχάλης Μασουράκης,
διακεκριμένος οικονομολόγος (Alpha Bank). Επίσης, θα προβληθούν μαγνητοσκοπημένα
μηνύματα από τον Daniel Gros, διευθυντή του Centre for European Policy Studies, και
την Μιράντα Ξαφά, πρώην στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Το Διεθνές Συμπόσιο Θεσσαλονίκης που από την πρώτη στιγμή βρήκε μεγάλη απήχηση στο
κοινό της πόλης και ιδιαίτερα στους νέους, έχει ήδη δημιουργήσει μια πλατφόρμα διαλόγου
για τις κρίσιμες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις στον πλανήτη και φιλοδοξεί να εντάξει
και τη Θεσσαλονίκη σε αυτόν τον διάλογο.
Γλώσσες εργασίας του Συμποσίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θα υπάρχει
ταυτόχρονη μετάφραση. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Γενική είσοδος: προπώληση: 5 ευρώ / ταμείο: 10 ευρώ
* η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει την 1 Οκτωβρίου 2014
Για περισσότερες πληροφορίες, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα βιογραφικά των ομιλητών
καθώς και την προπώληση εισιτηρίων:
www.thessalonikisymposium.org

