
17/11/21, 9:14 π.μ. Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Thessaloniki Summit, το οποίο διεξήχθη στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2021.
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε

Θεσμός πλέον, που παρά τις δυσκολίες της εποχής, αποτέλεσε για άλλη μια χρονιά κομβικό βήμα
γόνιμου δημόσιου διαλόγου, με εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από όλους τους κλάδους.
Ειδικά, κατά τη διάρκεια του φετινού 6ου Thessaloniki Summit και παράλληλα με τις εργασίες του,
είχαμε επιπλέον την τιμή να φιλοξενήσουμε συνολικά 48 συνεντεύξεις, οι οποίες αναμεταδόθηκαν
ζωντανά από το THESSALONIKI SUMMIT TV. 
Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε την σελίδα του Thessaloniki Summit, στην οποία έχουν αναρτηθεί
στο σύνολό τους, τόσο οι εργασίες του διημέρου, όσο και οι συνεντεύξεις, πατώντας τις εικόνες που
ακολουθούν.  
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