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Η Ευρώπη είναι σε κρίση
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0UV£VT£UFlÎ ° διεθνές συμπόσιο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθείfcC>wS την ερΧόμενη Κυριακή 21 Οκτωβρίου στο Ολύμπιον στην
Στη χιονία Βλάχου πλατεία Αριστοτέλους

Δημήτρης Καιρίδης
καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

Η σημασία του διεθνούς συμποσίου Θεσσαλονίκης ενός
θεσμού που συναντάται με τη διεθνή σκέψη για τα μεγάλα
προβλήματα του κόσμου

Η Ευρώπη είναι σε κρίση

Οδημόσιος διάλογος
στην πατρίδα μας
ταλαιπωρείται από

την εσωστρέφεια και την αυτο-α
ναφορικότητα Όμως η Ελλάδα είναι

μία μικρή και ανοικτή κοινωνία

που έχει συνδέσει την τύχη
της με την πορεία της Ευρώπης
και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις
Τα παραπάνω τονίζει ο Δημήτρης
Καιρίδης καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και διευθυντής του Δικτύου Ναυ
αρίνου της Πολιτιστικής Εταιρείας

που διοργανώνει την ερχόμενη

Κυριακή το διεθνές συμπόσιο
Θεσσαλονίκης

Ποια είναι η σημασία του συμποσίου

και ποιοι οι σταθμοί
της πορείας του
Το διεθνές συμπόσιο της πολιτιστικής

εταιρείας έχει εδραιωθεί
ως ένας καταξιωμένος θεσμός της
Θεσσαλονίκης ο οποίος προάγει
την εξωστρέφεια της πόλης και
συμβάλλει στη συνάντηση με τη
διεθνή σκέψη για τα μεγάλα προβλήματα

που αντιμετωπίζει σήμερα
ο κόσμος

Το συμπόσιο ξεκίνησε το 2012 στο
πλαίσιο του εορτασμού της εκατονταετηρίδας

από την απελευθέρωση
της Θεσσαλονίκης και χάρη

στη διεθνή ακτινοβολία και το κύρος

των ομιλητών του προσελκύει
το μαζικό ενδιαφέρον ιδίως των
χιλιάδων νέων φοιτητών της πόλης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής
της Φέτος διεξάγεται για 7η συνεχή

χρονιά με τη στήριξη του δήμου
Θεσσαλονίκης και πολλών ιδρυμάτων

Δεν είναι τυχαίο ότι στο φετινό

συμπόσιο συμμετέχουν επισήμως

παρουσιάζοντας μέρος των
ερευνών τους μερικά από τα

μεγαλύτερα

ιδρύματα και δεξαμενές
σκέψης της χώρας όπως το Ελληνικό

Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής

Πολιτικής ΕΛ1ΑΜΕΠ ο

οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης
διαΝΕΟσις και Το ΔΙΚΤΥΟ για τη
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην Ελλάδα και
την Ευρώπη

Γιατί επελέγη το συγκεκριμένο
θέμα για τη φετινή διοργάνωση
Ο βασικός άξονας προβληματισμού

του φετινού 7ου συμποσίου
είναι οι ανισότητες κάθε μορφής
Η ιδέα ήταν του Σταύρου Ανδρεά

éé
Μεγαλύτεροι
κίνδυνοι για την
Ελλάδα είναι ο
εφησυχασμός και η
απομάκρυνση των
ηγετικών ελίτ από το
λαϊκό αίσθημα

δη του προέδρου της πολιτιστικής
εταιρείας ενός δυναμικού φορέα
της κοινωνίας των πολιτών της
Θεσσαλονίκης με μεγάλη προσφορά

στην πόλη Έχουν προσκληθεί
δεκαπέντε διανοητές από την

Ευρώπη και όλο τον κόσμο και συναντώνται

στη Θεσσαλονίκη την
Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2θΐ8 για
να συζητήσουν τους κινδύνους και
τις προκλήσεις των αυξανόμενων
ανισοτήτων
Ο σύγχρονος κόσμος αναπτύσσεται

όμως ταυτόχρονα οι ανισότητες

παραμένουν ή διευρύνονται
Οι ανισότητες δεν αφορούν μόνο
το εισόδημα Αφορούν την παιδεία

τη στρατιωτική ισχύ τη σχέση

ανδρών γυναικών γηγενών
μεταναστών νέων ηλικιωμένων
πλειοψηφίας μειονοτήτων κ ο κ
Οι παλαιότεροι διακανονισμοί της
φιλελεύθερης δημοκρατίας εξασθενούν

υπό την πίεση της παγκοσμιοποίησης

και μιας σειράς
φαινομένων όπως η επανάσταση
στην τεχνολογία της επικοινωνίας
η κλιματική αλλαγή η γήρανση
του πληθυσμού Όλα αυτά τα

ζητήματα

αφορούν ανισότητες και
φυσικά από την αντιμετώπιση
τους θα εξαρτηθεί το μέλλον της
Ευρώπης και της Ελλάδας μέσα σε
αυτή Μερικές από τις επιμέρους
ενότητες του συμποσίου περιλαμβάνουν

θέματα όπως η Ευρώπη
σε έναν κόσμο αναδιανομής ισχύος

η Τουρκία και η Μέση Ανατολή
στο επίκεντρο ενός αδυσώπητου
γεωστρατηγικού ανταγωνισμού
και η επόμενη μέρα στην Ελλάδα

ανόρθωση ή παρακμή

Πόσο η Ευρώπη όπως την ξέραμε
είναι εν κινδύνω λόγω ανισοτήτων

προσφυγικού έξαρσης
των ιδεολογιών του μίσους κτλ
Η Ευρώπη όπως την ξέραμε περνάει

κρίση To Brexit αλλά και η
άνοδος των εθνικιστών είναι σημάδι

ότι υπάρχει πρόβλημα Ο μεγαλύτερος

κίνδυνος ωστόσο είναι
ο εφησυχασμός Οι ηγετικές ελίτ
εμφανίζονται αποκομμένες από
το λαϊκό αίσθημα και αφήνουν
χώρο για κάθε είδους επικίνδυνο
τσαρλατάνο Όμως ταυτόχρονα
η Ευρώπη έχει δείξει αξιοσημείωτες

αντοχές και τα προβλήματα
της σημερινής Βρετανίας υπενθυμίζουν

την αξία της Ιδίως για μικρές

χώρες όπως η Ελλάδα που
βρίσκονται στην περιφέρεια της
Ευρώπης σε μια πολύ δύσκολη
γειτονιά

ιατο
συμπόσιο της
Θεσσαλονίκης
Είναι ένα παράθυρο

στον κόσμο και στη
διεθνή σκέψη Ο δημόσιος
διάλογος στην πατρίδα
μας ταλαιπωρείται από
την εσωστρέφεια και την
αυτο-αναφορικότητα
Όμως η Ελλάδα είναι μια
μικρή και ανοικτή κοινωνία
που έχει συνδέσει
την τύχη της με την
πορεία της Ευρώπης και
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από τις διεθνείς
εξελίξεις Οι νέοι αλλά
και οι μεγαλύτεροι έχουν
πολλά να μάθουν και να
ωφεληθούν από το διεθνή
διάλογο που προωθεί το
συμπόσιο Γι αυτό και η
ανταπόκρισή τους είναι
μεγάλη Ταυτόχρονα
φιλοδοξία του συμποσίου
είναι ο διάλογος να είναι
αμφίδρομος Μεταξύ των
ομιλητών ξεχωρίζουν η
Laura Albu αντιπρόεδρος
του European Women's
Lobby στις Βρυξέλλες
ο Edmond Alphandéry
πρώην υπουργός
Οικονομικών της Γαλλίας
και πρόεδρος του Centre

for European Policy
Studies στις Βρυξέλλες
μιας από τις μεγαλύτερες
δεξαμενές σκέψης στην
Ευρώπη ο Stefan Kornelius

διευθυντής της
Sueddeutsche Zeitung

μιας από τις εγκυρότερες
γερμανικές εφημερίδες ο
Soli özel ένας από τους
πιο γνωστούς αναλυτές
της σύγχρονης Τουρκίας
και σύμβουλος Διεθνών
Σχέσεων του τουρκικού
ΣΕΒ ο Μάρκος Βερέμης
ιδρυτής και πρόεδρος
της UPSTREAM Systems
μιας από τις μεγαλύτερες
ελληνικές εταιρείες
τεχνολογίας και ο Χρήστος
Στυλιανίδης ευρωπαίος
επίτροπος της Κύπρου
υπεύθυνος για την
ανθρωπιστική βοήθεια και
τη διαχείριση κρίσεων
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