
Το Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) είναι ένα γερμανικό 
πολιτικό ίδρυμα και φέρει το όνομα του πρώτου Καγκελάριου 
της Γερμανίας. Οι αρχές διακυβέρνησής του αποτελούν 
για εμάς τις κατευθυντήριες γραμμές, την αποστολή και 
την δέσμευσή μας. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω 
του πολιτικού διαλόγου, προωθούμε την εδραίωση 
της δημοκρατίας, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την 
σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων και την συνεργασία 
στην αναπτυξιακή πολιτική. Ως δεξαμενή σκέψης και 
συμβουλευτικός φορέας επεξεργαζόμαστε με διορατικότητα 
τα επιστημονικά δεδομένα και τις σύγχρονες αναλύσεις με 
αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) ist eine deutsche 
politische Stiftung. Sie trägt den Namen des ersten 
Bundeskanzlers, dessen Grundsätze für uns Leitlinien, 
Auftrag und Verpflichtung sind. National und international 
setzen wir uns durch politische Bildung für die Festigung der 
Demokratie, die Förderung der europäischen Einigung, 
die Intensivierung der transatlantischen Beziehungen 
und die entwicklungspolitische Zusammenarbeit 
ein. Als Think Tank und Beratungsagentur erarbeiten wir 
vorausschauend wissenschaftliche Grundlagen und aktuelle 
Analysen für politisches Handeln. 

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Auslandsbüro Griechenland



Το 2012 το Ίδρυμα Konrad Adenauer επέστρεψε στην 
Ελλάδα και ξεκίνησε εκ νέου τις δραστηριότητες του με 
τη σύσταση της αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Το Ίδρυμα έχει 
θέσει ως πρώτο στόχο του την προώθηση του πολιτικού και 
κοινωνικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας καθώς 
και μεταξύ των υπολοίπων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Mitte Mai 2012 hat die Konrad-Adenauer-Stiftung ihre 
Projektaktivitäten in Griechenland mit dem Aufbau 
eines Auslandsbüros in Athen wieder aufgenommen. Die 
KAS möchte vor allem den politischen und gesellschaftlichen 
Dialog zwischen Griechenland und Deutschland sowie den 
übrigen EU-Partnerstaaten fördern.

Στην Ελλάδα το Ίδρυμα Konrad Adenauer δραστηριοποιείται 
κυρίως στους τομείς του πολιτικού διαλόγου, της 
μετανάστευσης και του προσφυγικού, της δημοσιογραφίας, 
καθώς και της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς και της 
επιχειρηματικότητας.

Die Konrad-Adenauer-Stiftung engagiert sich mit ihren 
Projekten in Griechenland insbesondere in den Bereichen 
politischer Dialog, Flucht und Migration, Journalismus 
sowie Soziale Marktwirtschaft und Unternehmertum.



Πολιτική Ακαδημία 
Στόχος της Πολιτικής Ακαδημίας είναι να αναπτύξει τις 
δεξιότητες των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με 
την πολιτική. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις με έμπειρους πολιτικούς και ειδι-
κούς στην πολιτική επικοινωνία σχετικά με τα τρέχοντα 
θέματα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Μεταναστευτική Πρόκληση
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα, 
κεντρικό ρόλο παίζει η προσφυγική και μεταναστευτική 
κρίση. Ήδη από το 2012 διοργανώνουμε την ελληνο-
τουρκική ανταλλαγή απόψεων που λαμβάνει ιδιαίτερη 
προσοχή. 
  
Ελληνογερμανικό Δημοσιογραφικό Εργο  
Οι dialoggers είναι το δημοσιογραφικό πρόγραμμά 
μας. Νέοι Έλληνες και Γερμανοί δημοσιογράφοι 
συνεργάζονται και κάνουν έρευνες και ρεπορτάζ για 
θέματα που αφορούν την Ελλάδα, τη Γερμανία, καθώς 
και τις διμερείς σχέσεις. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται 
στη σελίδα www.dialoggers.eu

Επιλεγμένα έργα



Politische Akademie  
Ziel dieser Akademie der KAS Griechenland ist der 
Kompetenzaufbau für Nachwuchspolitiker und politisch 
Engagierte. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, 
sich mit hochrangigen Politikern sowie Experten der 
politischen Kommunikation zu aktuellen griechischen 
und europäischen Themen auszutauschen. 

Herausforderung Migration 
Seit Beginn der Aktivitäten der KAS Griechenland spielt 
das Thema Flucht und Migration eine wichtige Rolle. 
Dabei erhält bereits seit 2012 der griechisch-türkische 
Austausch zum Thema besondere Aufmerksamkeit. 

Deutsch-Griechisches Journalistenprojekt
dialoggers ist das junge Medienprojekt der KAS: 
Journalisten aus Griechenland und Deutschland 
recherchieren regelmäßig gemeinsam zu Themen, die 
beide Länder bewegen, sowie zu den Beziehungen 
zwischen Griechenland und Deutschland: 
www.dialoggers.eu

Ausgewählte Projekte



Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης
Σε συνεργασία με φορείς της πόλης συνδιοργανώνουμε 
το ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο του οποίου ειδικοί στην πολιτική και στις διεθνείς 
σχέσεις συνομιλούν με εξειδικευμένο κοινό, φοιτητές και 
ενδιαφερόμενους πολίτες.

Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας
Το συγκεκριμένο πολυσυνέδριο που υποστηρίζεται από 
το Ίδρυμα Konrad Adenauer δίνει σε νέους ανθρώπους 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες 
εξελίξεις και προοπτικές σε βασικούς τομείς της οικονομίας. 
Το Πανόραμα προσφέρει μία σύγχρονη και μακρόπνοη 
ματιά στον επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα.

Επιλεγμένα έργα

Ausgewählte Projekte
Thessaloniki International Symposium  
in World Affairs
Gemeinsam mit Partnern organisiert die KAS das jährlich 
stattfindende Thessaloniki International Symposium in 
World Affairs, im Rahmen dessen Experten zu Themen 
der internationalen Beziehungen mit Fachpublikum, 
Studierenden und interessierter Öffentlichkeit 
diskutieren.

Panorama of Entrepreneurship and Career 
Development
Dieses unternehmerische Forum, das die KAS unterstützt, 
bietet jungen Leuten die Gelegenheit, sich über die 
neuesten Entwicklungen und Perspektiven in zentralen 
Sektoren der griechischen Wirtschaft zu informieren. 
Das Panorama vermittelt ein zukunftsorientiertes und 
modernes Unternehmerbild für Griechenland. 



Τα κεντρικά γραφεία του Ιδρύματος Konrad Adenauer 
βρίσκονται στο Sankt Augustin της Βόννης και στο Βερολίνο, 
ενώ πάνω από 90 αντιπροσωπείες παγκοσμίως συντονίζουν 
περισσότερα από 200 προγράμματα σε περίπου 120 χώρες.

Die Hauptstandorte der Konrad-Adenauer-Stiftung 
befinden sich in Sankt Augustin bei Bonn und in Berlin. 
Fast 90 Auslandsbüros betreuen weltweit mehr als 200 
Projekte in rund 120 Ländern.

Mourouzi 8 | 106 74 Athen
Tel.: +30 210 7247 126
info.athen@kas.de

kas.de/griechenland 
facebook.com/kas.athen

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Auslandsbüro Griechenland

Η ενότητα της Ευρώπης ήταν όνειρο λίγων. Έγινε 
ελπίδα πολλών. Αποτελεί σήμερα ανάγκη όλων.

Die Einheit Europas war ein Traum weniger. Sie 
wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine 
Notwendigkeit für alle.

Konrad Adenauer


