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        Θεσσαλονίκη, 07/10/2021 
Δελτίο Τύπου 

 
Το Γραφείο Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Heinrich Böll και το Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συνδιοργανώνουν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, 16:30-
19:30, διαδικτυακό συνέδριο στον απόηχο των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών που 
διεξήχθησαν την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021. Η εκλογική αυτή μάχη όχι μόνο θα καθορίσει τα 
άτομα που θα κατοχυρώσουν έδρα στο γερμανικό ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) και 
τον/την διάδοχο της Άνγκελα Μέρκελ, αλλά αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής όχι μόνο για 
τη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη στο σύνολό της.  
 
Το διαδικτυακό αυτό συνέδριο στοχεύει να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διαλόγου όπου θα 
αναλυθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, οι πολιτικές προσδοκίες και ο πιθανός αντίκτυπος που 
αυτές θα έχουν στις σχέσεις Γερμανίας-Ε.Ε., αλλά και Γερμανίας-Ελλάδας. Πολιτικοί/ες 
αναλυτές/τριες, εκλογολόγοι και ακαδημαϊκοί έχουν προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις τους 
και να διαλεχθούν στη βάση του εκλογικού αποτελέσματος των γερμανικών ομοσπονδιακών 
εκλογών. Οι ομιλητές/τριες χωρίζονται σε 2 πάνελ υπό το συντονισμό της κας Ξένιας Κουναλάκη, 
δημοσιογράφου, συντάκτριας διεθνών ειδήσεων της εφημερίδας Καθημερινή. Το πρώτο πάνελ θα 
συζητήσει για το αποτέλεσμα των εκλογών και τις επιπτώσεις που αυτό αναμένεται να έχει στο 
εσωτερικό της Γερμανίας, στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, στα κόμματα, αλλά και στην κοινή 
γνώμη της χώρας, και το δεύτερο πάνελ θα αναλύσει το εκλογικό αποτέλεσμα υπό το πρίσμα των 
ελληνο-γερμανικών σχέσεων. Οι προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/τριες θα κληθούν να μοιραστούν τις 
προβλέψεις τους σχετικά με το ρόλο της Γερμανίας στην Ε.Ε. και τις πιθανές αλλαγές στη γερμανική 
εξωτερική πολιτική (με έμφαση στην Τουρκία, τη Ρωσία, τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο). Με το πέρας των δύο πάνελ θα ακολουθήσει συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης. 
 
Το τρίωρο διαδικτυακό συνέδριο θα είναι ανοικτό προς παρακολούθηση και δωρεάν για το κοινό 
μετά από εγγραφή εδώ. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική. Ταυτόχρονη διερμηνεία θα 
υπάρχει από/προς τα Ελληνικά. 
 
Προκειμένου να υπάρξει διάδραση και τροφή για συζήτηση, το κοινό θα έχει την επιλογή να λάβει 
μέρος σε διαδικτυακή δημοσκόπηση, εφόσον το επιθυμεί, όπου μπορεί να εκφράσει ανώνυμα τις 
απόψεις του στα ερωτήματα που θα τεθούν. Ερωτήσεις προς τους ομιλητές/τριες μπορούν να 
διατυπωθούν γραπτώς μέσα από το πεδίο “ChatBox”, που θα υπάρχει διαθέσιμο στο σύνδεσμο της 
ζωντανής μετάδοσης από την πλατφόρμα του YouTube. 
 
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης. 
 
Οι διοργανωτές 

 Γραφείο Θεσσαλονίκης του Ιδρύματος Heinrich Böll 
 Κέντρο Έρευνας Δημοκρατίας και Δικαίου 
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