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Ετήσια Έκθεση – Ερευνητική Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος» 

Ο Ιωάννης Αρμακόλας κατέχει την ερευνητική υποτροφία «Σταύρος Κωστόπουλος» του 
Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) από την 1η 
Οκτωβρίου 2011.  

Ο Ι.Αρμακόλας είναι Λέκτορας Συγκριτικής Πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο 
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει ESRC Post-Doctoral Fellow στο Τμήμα Πολιτικής και 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Research Fellow στο Nuffield 
College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Επικεφαλής του Προγράμματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Διευθυντής 
Έρευνας και project coordinator του US-Greece Task Force ‘Transforming the Balkans’ 
των Center for Strategic and International Studies (Washington DC) και Ελληνικού 
Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, Tip O’Neill Fellow in Peace and Conflict Studies Initiative 
on Conflict Resolution & Ethnicity (UN University & Ulster University). Έχει επίσης μακρά 
εμπειρία ως consultant σε project για τα Βαλκάνια των United States Agency for 
International Development (ΗΠΑ) και Department for International Development 
(Ηνωμένο Βασίλειο) και μιλάει Σερβικά/Κροατικά. 

Ο Ι.Αρμακόλας κατέχει διδακτορικό τίτλο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από το 
Πανεπιστήμιο του Cambridge, μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις από το 
πανεπιστήμιο του Kent at Canterbury και πρώτο πτυχίο του τέως Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών (κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών) του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

Κατά τον δεύτερο χρόνο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Ι.Αρμακόλας υλοποίησε μια σειρά δράσεων 
με στόχο την συστηματοποίηση και προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας του 
ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα Βαλκανίων καθώς και τη σταδιακή ανάδειξη του ΕΛΙΑΜΕΠ ως ενός 
από τους βασικότερους φορείς παραγωγής έρευνας και προτάσεων πολιτικής γύρω από 
βαλκανικά θέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτούς τους βασικούς στόχους ο 
Ι.Αρμακόλας δραστηριοποιήθηκε σε πολλά επίπεδα: έρευνα, δημοσιεύσεις και εκδόσεις, 
ανάπτυξη νέων δράσεων και προσέλκυση χρηματοδοτήσεων, συμμετοχή σε σημαντικά 
διεθνή φόρα και άλλα.  

Μια επιλογή των κυριότερων δραστηριοτήτων του 2012-13 παρατίθεται παρακάτω:  

 

Πρόγραμμα Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης  

Έπειτα από τη δημιουργία του Προγράμματος Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης (ΠΝΑΕ) στο 
ΕΛΙΑΜΕΠ την περασμένη χρονιά, ο I.Αρμακόλας προχώρησε στη διοργάνωση και 
προώθηση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του προγράμματος στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της ερευνητικής παρουσίας του ΕΛΙΑΜΕΠ στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης και της παγίωσης του ως σημείου αναφοράς της έρευνας και των συζητήσεων 
για ζητήματα βαλκανικής πολιτικής.  

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος ο Ι.Αρμακόλας, στη προσπάθεια του να καλύψει την 
έλλειψη συστηματοποιημένης ερευνητικής δραστηριότητας στην περιοχή προχώρησε 
στην ενίσχυση της δυναμικής ομάδας ερευνητών την οποία είχε συστήσει την 
περασμένη χρονιά, με νέα πρόσωπα τα οποία ασχολούνται σε βάθος με συγκεκριμένα 
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ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και τις σχέσεις 
των χωρών των Βαλκανίων με την Ελλάδα.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ΠΝΑΕ εργάσθηκε κατά την περίοδο 2012-13 o Αναστάσιος 
Βάλβης, που είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών από τον Πανεπιστήμιο του Bradford και υποψήφιος διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Α.Βάλβης ασχολήθηκε με ερευνητικό πρόγραμμα που 
εστιάζει στις επιπτώσεις της κρίσης στην διπλωματική και οικονομική θέση καθώς και 
την εικόνα της Ελλάδος στα Βαλκάνια. Στο ΠΝΑΕ επίσης δραστηριοποιήθηκαν δύο πολλά 
υποσχόμενοι νέοι ερευνητές που προέρχονται από βαλκανικές χώρες. Ο Μπλεντάρ 
Φετά, που προέρχεται από την Αλβανία και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά 
και του μεταπτυχιακού  προγράμματος ΝΑΕ του Πανεπιστημίου Αθήνας, ασχολήθηκε με 
την μελέτη της Αλβανίας, του Κοσόβου και των αλβανικών μειονοτήτων σε άλλες χώρες 
καθώς και των σχέσεων αυτών με την Ελλάδα. Η Maja Maksimovic, που προέρχεται από 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και του 
μεταπτυχιακού  προγράμματος ΝΑΕ του Πανεπιστημίου Αθήνας, ασχολήθηκε με τη 
μελέτη των πολιτικών εξελίξεων στη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
καθώς και των επιπτώσεων αυτών για τις σχέσεις με την Ελλάδα.  

Κατά την χρονιά που ολοκληρώνεται το ΠΝΑΕ επίσης ξεκίνησε συνεργασία με σειρά 
έμπειρων ερευνητών με σκοπό τη σταδιακή ενδυνάμωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας του ΕΛΙΑΜΕΠ γύρω από τα βαλκανικά θέματα. Το ΠΝΑΕ συνεργάστηκε 
με τους: α) Δρ. Ρίτσα Παναγιώτου, ερευνήτρια Α’ στο ΚΕΠΕ, για τα θέματα των 
επιπτώσεων της κρίσης στον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, β) Δρ. Παύλο 
Κοκτσίδη, Λέκτορα του Πανεπιστημίου της Κύπρου, για θέματα ασφάλειας στα 
Βαλκάνια, τη διαφορά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γύρω 
από το ζήτημα της ονομασίας και τέλος τις επιπτώσεις της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ, 
γ) Δρ. Αλέξανδρο Ναυπλιώτη, συνεργαζόμενο ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
για τα ζητήματα ελληνο-αλβανικών σχέσεων, και δ) Δρ. Γιώργο Τριανταφύλλου, για 
ζητήματα ασφάλειας στα Βαλκάνια καθώς και την εξέλιξη του προβλήματος του 
Κοσσυφοπεδίου. Η συνεργασία που εγκαινιάστηκε με τους παραπάνω έμπειρους 
ερευνητές απέδωσε καρπούς και το ΠΝΑΕ του ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδιάζει την εμβάθυνση της 
συνεργασίας και κατά τη νέα χρονιά.  

Το ΠΝΑΕ, τέλος, ενίσχυσαν εκπαιδευόμενοι φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια.  

 

Εκπόνηση Έρευνας  

Ο Ι.Αρμακόλας και η ομάδα του ΠΝΑΕ επικέντρωσαν την προσοχή τους κατά την 
προηγούμενη χρονιά στους εξής ερευνητικούς τομείς:  

 Καθημερινή παρακολούθηση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων 
σε όλες τις βαλκανικές χώρες, με ιδιαίτερη εστίαση σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 
(Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Τεκμηρίωση τοπικού έντυπου και 
ηλεκτρονικού τύπου στις γλώσσες των εν λόγω χωρών. Ανάλυση των 
σημαντικότερων διαστάσεων των παραπάνω εξελίξεων, αξιολόγηση της δυναμικής 
των εξελίξεων και εκτίμηση προοπτικών και, κυρίως, των επιπτώσεων για την 
Ελλάδα. Συγγραφή εβδομαδιαίων αναλυτικών σημειωμάτων για τις σημαντικότερες 
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εξελίξεις στις εν λόγω χώρες για εσωτερική χρήση του ΠΝΑΕ και ΕΛΙΑΜΕΠ. Συγγραφή 
περιληπτικών τριμηνιαίων εκθέσεων για τα εγγεγραμμένα μέλη του ΕΛΙΑΜΕΠ.  

 Γενική ερευνητική δραστηριότητα για συγκεκριμένες διαστάσεις των προβλημάτων 
των Βαλκανίων, όπως οι εθνοτικές σχέσεις, ζητήματα μετάβασης και 
εκδημοκρατισμού, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κ.α.    

 Συλλογή και επεξεργασία υλικού γύρω από τις αλβανικές εκλογές, τον προεκλογικό 
αγώνα και τις μετεκλογικές εξελίξεις.  

 Συλλογή και επεξεργασία υλικού για ελληνο-αλβανικές σχέσεις καθώς για τις σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδας και του Κοσσυφοπεδίου, περιοχή που δεν αναγνωρίζει το ελληνικό 
κράτος. 

 Συλλογή και επεξεργασία υλικού για τις πολιτικές και κοινωνικές τάσεις στις χώρες με 
αλβανικούς πληθυσμούς. 

 Συλλογή και επεξεργασία υλικού εφημερίδων για την κάλυψη της ελληνικής κρίσης 
στα ΜΜΕ Αλβανίας, Σερβίας και Κροατίας. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. 

 Συλλογή και επεξεργασία αποτελεσμάτων εκλογικών αναμετρήσεων στις χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων. Αναζήτηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τις Εκλογικές 
Επιτροπές των εν λόγω χωρών. Αρχική επεξεργασία και δημιουργία βάσης 
δεδομένων. Ανάλυση εκλογικών αποτελεσμάτων. Επεξεργασία και παρουσίαση σε 
μορφή χαρτών, γραφημάτων κτλ. Η δραστηριότητα επεκτείνεται σταδιακά για να 
καλύψει εκλογικές αναμετρήσεις προηγούμενων ετών.  

 Έρευνα για το ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, την τρέχουσα κατάσταση 
της ελληνικής βαλκανικής πολιτικής και τις προοπτικές για το μέλλον. 

 

Τέλος, κατά τη χρονιά που πέρασε ο Ι.Αρμακόλας συνέχισε την προσωπική του 
επιστημονική έρευνα σε σειρά αντικειμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: α) τα 
ζητήματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτότητας και μνήμης στις χώρες του 
μετα-γιουγκοσλαβικού χώρου, β) οι θεσμικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
διαστάσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, γ) η ανάλυση των 
εκλογικών αποτελεσμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια και η διερεύνηση των τάσεων του 
εκλογικού σώματος και του κομματικού τοπίου στις διάφορες χώρες της περιοχής, δ) η 
πρακτική της οικοδόμησης κράτους υπό την επίβλεψη της διεθνούς κοινότητας στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο.  

 

Συγγραφή προτάσεων για νέες ερευνητικές δραστηριότητες  

Ο Ι.Αρμακόλας συμμετείχε μόνος ή ως μέλος ομάδας στην προετοιμασία προτάσεων 
προς αναζήτηση χρηματοδότησης για νέα έρευνα. Οι προτάσεις αυτές ήταν οι εξής:  

o “Preservation and revitalization of cultural heritage across borders- Korca and 
Kastoria”. Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στην Ευρωπαική Ένωση 
(Greece-Albania IPA Cross-Border Programme 2007-2013) σε συνεργασία με ένα 
ερευνητικό ινστιτούτο και μια ΜΚΟ στην Αλβανία και μια ΜΚΟ στη Βόρεια Ελλάδα. Ο 
Ι.Αρμακόλας ήταν συντονιστής της πρότασης από την πλευρά του ΕΛΙΑΜΕΠ και 
συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα. 
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o “Το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας και οι Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις: Ανάλυση των 
πολιτικο-κοινωνικών συνθηκών και τάσεων και των επιπτώσεων για τις ελληνο-
αλβανικές σχέσεις και την περιφερειακή σταθερότητα”. Πρόταση που κατατέθηκε 
προς χρηματοδότηση στο Ίδρυμα Ωνάση. Η πρόταση κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από 
το ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο Ι.Αρμακόλας είχε την γενική επίβλεψη της συγγραφής καθώς και εξ 
ολοκλήρου ενός μέρους της.  
o “Media for all”. Πρόταση που κατατέθηκε στο European Union Office in Kosovo. 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ως co-applicant μαζί με δύο ΜΚΟ από το Κόσοβο. Το 
Institute for Development Policy – INDEP και το LENS Non-governmental 
Organisation. Ο Ι.Αρμακόλας είχε εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ την ευθύνη για τις 
διερευνητικές συζητήσεις και την κατάρτιση της κοινής πρότασης, η οποία 
κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2013.  
o “Economic crisis and its impact on Greek Foreign Policy in South-East Europe: 
from traditional security dilemmas to an enhanced Human Security agenda”. 
Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο London School of Economics. Η 
πρόταση κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Ι.Αρμακόλας ήταν ο 
συντονιστής της συγγραφής καθώς και ο συγγραφέας ενός μέρους της (working 
package).  
o “How is the sovereign debt crisis affecting Greece’s relations with the Balkan 
countries anjd Greece’s standing in the region? An initial impact assessment”. 
Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στη Eurobank. Η πρόταση 
κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Ι.Αρμακόλας ήταν ο συντονιστής 
της συγγραφής καθώς και ο συγγραφέας ενός μέρους της. 
o “Promoting the Western Balkan accession process in the context of the Greek EU 
Presidency”. Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο Friedrich Ebert 
Stiftung Athen. Η πρόταση κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο 
Ι.Αρμακόλας ήταν ο συγγραφέας της πρότασης.  
o “Building new bridges in the Balkans: Understanding misconceptions between 
Greece and Kosovo”. Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο Kosovo 
Foundation for Open Society. Η πρόταση κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΛΙΑΜΕΠ 
και ο Ι.Αρμακόλας ήταν ο συγγραφέας της πρότασης.  

 
Ο Ι.Αρμακόλας είναι υπεύθυνος για μια σειρά άλλων προτάσεων οι οποίες βρίσκονται σε 
διάφορα στάδια της προετοιμασίας και δεν έχουν φθάσει στο επίπεδο της τελικής 
μορφοποίησης και κατάθεσης προς χρηματοδότηση. Για τις προτάσεις αυτές το 
ΕΛΙΑΜΕΠ βρίσκεται σε επικοινωνία και συνεργασία με φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 

 

 20-22/02/2013: Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας από το Κόσοβο στην Ελλάδα 
 

Το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, έπειτα από πρόσκληση του 
Ινστιτούτου Πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Κοσόβου, φιλοξένησε ανεπίσημη 
πολυμελή αντιπροσωπεία από το Κόσοβο στην Ελλάδα, στα πλαίσια της ευρύτερης 
συζήτησης για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων αλλά και σχετικά με 
το ζήτημα της αναγνώρισης του. Την πολυμελή αποστολή αποτελούσαν εκπρόσωποι 



Ετήσια Έκθεση– Ερευνητική Έδρα Σταύρος Κωστόπουλος 

6 

ερευνητικών ιδρυμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και των δημόσιων και 
ιδιωτικών ΜΜΕ. 

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας με θέμα «Το Σύγχρονο Κόσοβο: Προοπτικές από τα μέσα  ενημέρωσης, την 
κοινωνία πολιτών και τις τέχνες». Στη συζήτηση συμμετείχαν η Venera Hajrullahu, 
εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος για την κοινωνία πολιτών του Κοσόβου, ο Veton 
Nurkollari, καλλιτεχνικός διευθυντής του Dukofest, ο Shpend Kursani, ερευνητής του 
Ινστιτούτου Πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Κοσόβου (ΚIPRED), και η Ana Mari 
Repic, αναπληρώτρια διευθύντρια Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Κοσσόβου. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκαν άλλη μία συζήτηση, στο Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης με 
θέμα «Κοινωνία των Πολιτών, ΜΜΕ και Επιχειρήσεις στα Βαλκάνια» με ομιλητές τους 
Flaka Surroi, εκτελεστική διευθύντρια του ειδησεογραφικού ομίλου KOHA, Ilir Deda , 
εκτελεστικό διευθυντή του KIPRED, Armend Muja, Επικεφαλή Έρευνας και 
Προγραμμάτων του κέντρου σπουδών ασφαλείας του Κοσσόβου (QKSS), και Berat 
Kukiqi, Γενικό Γραμματέα του Εμπορικοού Επιμελητηρίου του Κοσόβου. Τέλος, η 
αποστολή συναντήθηκε και με εκπροσώπους από την Διεθνή Αμνηστία Θεσσαλονίκης 
και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. 

Στην Αθήνα την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σχετικά με 
το μέλλον του Κοσόβου, με τίτλο «Το μέλλον του Κοσόβου: απόψεις από την κοινωνία 
των πολιτών, τα ΜΜΕ, και τον επιχειρηματικό κόσμο». Στην συζήτηση αυτή που 
πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συμμετείχαν οι Ilir Deda, Berat 
Rukiqi, Ana Mari Repic και η Flaka Surroi. Όπως και στις προηγούμενες συζητήσεις, 
συντονιστής ήταν ο Ι.Αρμακόλας, Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιανατολικής 
Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον σχολιασμό έκανε ο Πρέσβης ε.τ. Αλέξανδρος Μαλλιάς. 
Κεντρικά θέματα της συζήτησης ήταν η αναγνώριση του Κοσόβου από όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο δρόμος και τα εμπόδια προς την επίτευξη αυτού του 
στόχου, καθώς και τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κόσοβο όπως η 
ανεργία, η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eliamep.gr/events/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%
88%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE
%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF/  

 

08/03/2013: Επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Κοσόβου, κου Enver Hoxhaj 

Tην Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε συζήτηση με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών 
του Κοσόβου, Enver Hoxhaj. Θέμα της ομιλίας του κ. Hoxhaj ήταν: «Οι πολιτικές 
προκλήσεις για το σύγχρονο Κόσοβο: Μία άποψη από την Πρίστινα».  Τη συζήτηση που 
ακολούθησε, συντόνισε ο Ι. Αρμακόλας, υπότροφος της ερευνητικής έδρας «Σταύρος 
Κωστόπουλος» και υπεύθυνος του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
ΕΛΙΑΜΕΠ. 

http://www.eliamep.gr/events/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF/
http://www.eliamep.gr/events/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF/
http://www.eliamep.gr/events/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF/
http://www.eliamep.gr/events/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%BF/
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Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Hoxhaj, αναφέρθηκε στην σημασία των 
διακρατικών σχέσεων Ελλάδος και Κοσόβου, εκφράζοντας, παράλληλα, την εκτίμηση του 
για την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο και μελέτησε κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού του βίου, πριν ασχοληθεί με την πολιτική. Επίσης, εξέφρασε 
την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Ελλάδος στα χρόνια του αγώνα για 
«Ελευθερία και Αξιοπρέπεια». Ανάμεσα σε όσα συζητήθηκαν ήταν ζητήματα πολιτικής 
στο Κόσοβο, η συμβολή της διεθνούς κοινότητας στην δημιουργία κρατικών θεσμών, η 
προοπτική ένταξης στην Ε.Ε. σε συνδυασμό με τον διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας, το 
ζήτημα της Σερβικής κοινότητας και των παράλληλων θεσμών του βορείου Κοσσόβου, 
καθώς και η εφαρμογή του σχεδίου Ahtisaari. Ο κ. Hoxhaj έδωσε έμφαση στην 
προοπτική ενίσχυσης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κοσόβου στους 
τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Επίσης, 
επεσήμανε τον εποικοδομητικό ρόλο της ελληνικής διπλωματίας τόσο στο Κόσοβο όσο 
και σε διεθνή fora, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία 
του Κοσόβου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eliamep.gr/events/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-
%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-
%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-
%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5/  

 

19/9/2013: Επίσπεψη του Σέρβου υπουργού για θέματα Κοσσυφοπεδίου, κο. Α. Vulin  

Στο πλαίσιο σειράς συζητήσεων με εκπροσώπους όλων των πλευρών, το πρόγραμμα ΝΑ 
Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει τον Σέρβο υπουργό για θέματα 
Κοσσυφοπεδίου, κο. Α. Vulin, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013. Ο Ι. 
Αρμακόλας, επικεφαλής του προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, άνοιξε την 
εκδήλωση. Βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο 
ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου. Ο κος Vulin, υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας των 
Βρυξελλών (Απρίλιος 2013). Δεν παρέλειψε, όμως, να σημειώσει ότι πρόκειται για το 
πρώτο βήμα. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη πρόοδο σε ζητήματα όπως εκείνα της 
τηλεπικοινωνίας και της ενέργειας, υπογραμμίζοντας όμως ότι θεωρεί ότι υπάρχει χώρος 
για περαιτέρω συζητήσεις δεδομένου ότι θέματα ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων 
παραμένουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ένα εξίσου σημαντικό θέμα που 
συζητήθηκε ήταν η ενταξιακή πορεία της χώρας του. Ο κος Vulin παρότρυνε τα Κράτη-
Μέλη να μην κρίνουν τη Σερβία μόνο με βάση το ζήτημα του Κοσόβου. Ο Υπουργός 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε τομείς όπως η οικονομία 
και η δικαιοσύνη. Σε ερώτηση που του απευθύνθηκε σχετικά με τις δυσοίωνες 
προβλέψεις για την οικονομία της Σερβίας και κατά πόσο αυτές μπορούν να 
αποτελέσουν εμπόδιο για την ευρωπαϊκή της πορεία, ο κος Vulin υπογράμμισε ότι κράτη 
μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ μέσω των τελευταίων διευρύνσεων αντιμετώπιζαν 
παρόμοια προβλήματα.  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eliamep.gr/events/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-

http://www.eliamep.gr/events/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%83%cf%85/
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%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-
%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-
%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%83%cf%85/  

 

Forum συζήτησης για τα Βαλκάνια με συμμετοχή εκπροσώπων από Πρεσβείες και 
Ελλήνων διπλωματών, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ γύρω από τα 
βαλκανικά ζητήματα αλλά και της γενικότερης προώθησης του Ιδρύματος ο Ι.Αρμακόλας 
και το ΠΝΑΕ εγκαινίασε τη χρονιά που πέρασε ένα φόρουμ συζήτησης βαλκανικών 
προβλημάτων. Το φόρουμ έχει τη μορφή κλειστών workshop που λειτουργούν στη βάση 
του Chatham House rule και στα οποία συμμετέχουν πρέσβεις και άλλοι διπλωμάτες από 
χώρες των Βαλκανίων και της ΕΕ, επιλεγμένοι δημοσιογράφοι και καθηγητές 
πανεπιστημίου και στελέχη του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας έχουν 
μέχρι τώρα διοργανωθεί τρία σημαντικά workshop:  

1. Στις 21 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την προστασία της Σερβικής Θρησκευτικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Κόσοβο, εισαγωγική παρουσίαση από τον Ι. 
Αρμακόλα και βασικό ομιλητή τον Πρέσβη Δημήτριο Μοσχόπουλο, Επικεφαλής 
του Γραφείου Συνδέσμου στην Πρίστινα, και Μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την προστασία της Σερβικής Θρησκευτικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στο Κόσοβο. 

2. Στις 8 Απριλίου 2013 με θέμα την παρούσα πολιτικοοικονομική κατάσταση στην 
Βουλγαρία, εισαγωγική παρουσίαση από τον Ι. Αρμακόλα και βασική ομιλήτρια 
την Πρέσβειρα της Βουλγαρίας στην Αθήνα, κα. Ε. Kraleva. 

3. Στις 9 Νοεμβρίου 2012 με θέμα τα ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών στο 
Κόσοβο, εισαγωγική παρουσίαση από τον Ι. Αρμακόλα και βασικούς ομιλητές 
τους: κ. Luan Shllaku, Γενικό Διευθυντή του Κοσοβάρικου Ιδρύματος για την 
Ανοιχτή Κοινωνία και κ. Leon Malazogu, Γενικό Διευθυντή της δεξαμενής σκέψης 
‘Δημοκρατία για Ανάπτυξη’. 

Και στις τρεις συναντήσεις έγινε συζήτηση υψηλού επιπέδου που έδωσε την ευκαιρία 
στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες γύρω από τα τρέχοντα 
βαλκανικά προβλήματα και τις προοπτικές τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρουσιάσεις 
από τον Ι.Αρμακόλα στα workshop στηρίχθηκαν στο ερευνητικό έργο του ΠΝΑΕ, γεγονός 
που ανέδειξε τη συστηματική δουλειά για θέματα Βαλκανίων η οποία γίνεται στο 
ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 

Πρόγραμμα Παρακολούθησης των Αλβανικών Εκλογών (Albanian Elections 
Observatory) 
 
Το Πρόγραμμα ΝΑ Ευρώπης αντιλαμβανόμενο την κρισιμότητα των πρόσφατων εθνικών 
εκλογών στην Αλβανία προχώρησε στη δημιουργία παρατηρητηρίου με στόχο στην 
κατανόηση της εξέλιξης του πολιτικού διαλόγου στην Αλβανία και των υπό διαμόρφωση 
πολιτικών δυναμικών αναλύοντας τόσο τις πολιτικές πλατφόρμες και την προεκλογική 
εκστρατεία των κομμάτων, όσο και το μετεκλογικό πολιτικό τοπίο. Η έρευνα εστίασε 
εκτός των άλλων σε πλειάδα ζητημάτων όπως η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τήρηση των 
προϋποθέσεων ένταξης, τη λειτουργία της δημοκρατίας, την οικονομία και την 

http://www.eliamep.gr/events/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%83%cf%85/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%83%cf%85/
http://www.eliamep.gr/events/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%cf%87%cf%84%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%83%cf%85/
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ανάπτυξη, την εθνική ταυτότητα καθώς και τις διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα και τα 
άλλα γειτονικά κράτη. Η μετεκλογική έρευνα συμπεριλάμβανε αναλύσεις των εκλογικών 
αποτελεσμάτων του 2013 σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο των μετά-κομμουνιστικών 
πολιτικών και εκλογικών τάσεων στη χώρα. To Πρόγραμμα Παρακολούθησης των 
Αλβανικών Εκλογών δημοσίευσε, σε τακτική βάση, σύντομα κείμενα με πληροφορίες και 
αναλύσεις (‘Albanian Elections Observatory Briefs’) για τον προεκλογικό διάλογο και τις 
Αλβανικές εκλογές γενικότερα, τα οποία διοχετεύονται σε εύρος διαμορφωτών κοινής 
γνώμης και χάραξης πολιτικής στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Ο Ι. Αρμακόλας από 
κοινού με το Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Αν.Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, διεύθυναν το πρόγραμμα.  
 

Ομάδα ειδικών για τη σύνταξη Λευκής Βίβλου Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής  

 
Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ υπό την καθοδήγηση του Ι. 
Αρμακόλα, ανέλαβε την πρωτοβουλία εξέτασης και αξιολόγησης της Ελληνικής 
Εξωτερικής Πολιτικής στα Βαλκάνια μέσα από συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν με 
τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και πρέσβεων ειδικών σε θέματα Ελληνικής Εξωτερικής 
Πολιτικής στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική τόσο από 
πλευράς πρωτοτυπίας, όσο και από πλευράς περιεχομένου και συμμετεχόντων αφού σε 
αυτή κλήθηκαν να συμμετέχουν εκτός από ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με ζητήματα 
Βαλκανίων, εμπειρογνώμονες και πρώην Πρέσβεις με μεγάλη εμπειρία από την περιοχή. 
Τελικός σκοπός είναι η συγγραφή αναφοράς και προτάσεων πολιτικής που θα 
ενσωματωθούν στη Λευκή Βίβλο της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής την οποία θα 
δημοσιεύσει τους επόμενους μήνες το ΕΛΙΑΜΕΠ. Η σημασία του εγχειρήματος έγκειται 
επίσης στην χρονική συγκυρία κατά την οποία αυτό λαμβάνει χώρα. Η παρούσα 
δημοσιονομική κρίση που πλήττει τη χώρα αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη 
πολιτικών ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Έτσι, ένα από τα αντικείμενα 
συζήτησης της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η ανάδειξη νέων τρόπων προώθησης 
της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
  
Η διαδικασία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση την καταγραφή και υποβολή σύντομων και 
στοχευμένων παρατηρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης σε σχέση με την 
ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια. Ακολούθως, τα κείμενα αποστέλλονται σε 
όλα τα μέλη της ομάδας προς επεξεργασία. Έπειτα ακολούθησε μια πρώτη συνάντηση 
για συζήτηση με στόχο την περαιτέρω ανάλυση των ζητημάτων ενδιαφέροντος τα οποία 
παρουσιάστηκαν στα κείμενα με στόχο τις τελικές επισημάνσεις και την παραγωγή ενός 
ενιαίου κειμένου/έκθεσης. 

 

Υλοποίηση μελέτης “The Western Balkan accession process in the context of the Greek 
EU Presidency” 

To ΠΝΑΕ είναι σε τελική φάση υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος το οποίο 
περιλαμβάνει δύο δράσεις. Η μία δράση την διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης σε 
Ελλάδα και Αλβανία και την συγγραφή κοινού report το οποιο θα εστιάζει στα 
προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών και στις στάσεις των δύο κοινωνιών. Το report 
θα παρουσιαστεί σε Αθήνα και Τίρανα. Η άλλη δράση τη συγγραφή και δημοσίευση 
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έκθεσης που θα αναλύει τις προοπτικές της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια κατά 
την περίοδο της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.  

 

Υλοποίηση μελέτης “How is the sovereign debt crisis affecting Greece’s relations with 
the Balkan countries and Greece’s standing in the region? An initial impact 
assessment”. 

Το ΠΝΑΕ πλησιάζει στην ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης η οποία αποτελεί μια 
προσπάθεια αρχικής αποτύπωσης των συνεπειών της κρίσης στην Ελληνική Εξωτερική 
Πολιτική στα Βαλκάνια. Η μελέτη έχει δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη πολιτικό-
διπλωματική θέση της Ελλάδος στα Βαλκάνια πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για 
την υλοποίηση του συγκεκριμένου μέρους διενεργήθηκαν συνεντεύξεις καθώς και 
πραγματοποίηση έρευνας μέσω διαδικτυακού survey με ειδικούς στα θέματα των 
Βαλκανίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το δεύτερο μέρος αφορά το κομμάτι της 
οικονομικής διπλωματίας και παρουσίας της Ελλάδος και για την ολοκλήρωση της 
έρευνας έγινε αρχικά συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων από διάφορους 
φορείς όπως η ΕΛΣΤΑΤ, το ΥΠΕΞ και η Τράπεζα της Ελλάδος, και έπειτα  καταγραφή και 
αντιπαραβολή των δεικτών, όπως ΑΞΕ, διμερές εμπόριο κτλ, με το παρελθόν, με στόχο 
την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Δημοσιεύσεις  

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς ο Ι.Αρμακόλας προχώρησε στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση σειράς μικρών και μεγάλων μελετών που αναλύουν σημαντικές 
τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια. Οι μελέτες αυτές έχουν συγγραφεί είτε από τον ίδιο 
είτε από συνεργάτες στο πλαίσιο της ομάδας ΠΝΑΕ και υπό την καθοδήγηση του 
Ι.Αρμακόλα.  

Στα εν λόγω κείμενα πολιτικής ο Ι.Αρμακόλας και οι συνεργάτες του αναλύουν τις 
σημαντικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στα Βαλκάνια κατά την τρέχουσα 
περίοδο. Επιχειρούν να διερευνήσουν τις βάσεις της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας 
στην περιοχή και τη δυναμική του πολιτικού ανταγωνισμού που έχει ως αποτέλεσμα 
σφοδρές πολιτικές αντιπαραθέσεις, την καθυστέρηση ζωτικών πολιτικών και 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων και τελικά την αδυναμία των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων να  βαδίσουν δυναμικά και με αυτοπεποίθηση στο μονοπάτι της ένταξης 
στην ΕΕ. Μεταξύ των ζητημάτων που αναλύθηκαν σε κείμενα πολιτικής και άλλες 
δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς ήταν:  

 Αλβανία: Η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ κυβερνώντος Δημοκρατικού 
Κόμματος και αντιπολιτευόμενου Σοσιαλιστικού Κόμματος, οι εξελίξεις σχετικά με τη 
δικαστική διερεύνηση των ευθυνών για το θάνατο των διαδηλωτών της 
αντιπολίτευσης τον Ιανουάριο 2010 που οδήγησαν τη χώρα στη χειρότερη πολιτική 
κρίση από το 1997, η πολιτική σύγκρουση μεταξύ Προέδρου και Πρωθυπουργού, οι 
νέες εθνικιστικές και λαϊκίστικες δυνάμεις που αναδύονται στο πολιτικό σύστημα της 
χώρας και οι συνέπειες που θα έχουν για την άσκηση πολιτικής στη χώρα, η 
αναδιάταξη του πολιτικού/κομματικού σκηνικού, η πολιτική της Αλβανίας ως προς 
τις γειτονικές χώρες στις οποίες κατοικούν αλβανικοί πληθυσμοί, τα ζητήματα της 
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διαφθοράς, οι πιέσεις των Βρυξελλών για μεταρρυθμίσεις και η δυναμική της 
διαδικασίας ένταξης της χώρας στην ΕΕ κ.α. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ανάλυση 
και παρακολούθηση της προεκλογικής αλλά και της μετεκλογικής περιόδου στην 
Αλβανία. Για τις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου συστήθηκε ειδικό παρατηρητήριο 
στο πλαίσιο του προγράμματος με καθημερινή παρακολούθηση του πολιτικού 
διαλόγου. Το αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή τεσσάρων αναλύσεων πριν και μετά τις 
εκλογές τα οποία αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ενημέρωση διεθνούς 
επιπέδου οργανισμών και think tank.Οι συγκεκριμένες αναφορές αναπαρήχθησαν 
από δεκάδες ΜΜΕ και think tank στην Αλβανία και άλλες χώρες, ενώ 
χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές αναφοράς σε λήμματα της Wikipedia. 

 Σερβία: Ο πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ κυβερνητικών και αντιπολιτευόμενων 
κομμάτων, η σερβική πολιτική σε σχέση με το καθεστώς του Κοσόβου και προς τους 
Σέρβους του κοσοβαρικού βορρά, οι εξελίξεις στην περιοχή της αλβανικής 
μειονότητας της Κοιλάδας του Πρέσεβο, οι εξελίξεις μετά την υιοθέτηση από την ΕΕ 
του καθεστώτος υποψήφιας χώρας για τη Σερβία κ.α. 

 Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: Οι κρίση στις εθνοτικές 
σχέσεις της χώρας, το πρόβλημα της ανόδου του εθνικισμού, η κλιμάκωση των 
εντάσεων μεταξύ των δύο βασικών εθνών που προκαλεί ανησυχία για επιστροφή της 
χώρας σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου κ.α. 

 Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Η εκλογική δύναμη των κομμάτων και οι τάσεις του εκλογικού 
σώματος, οι πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με την συγκρότηση κυβέρνησης μετά τις 
γενικές εκλογές του 2010, ο πολιτικός ανταγωνισμός στην πορεία προς τις τοπικές 
εκλογές του 2012, τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, η σχεδιαζόμενη 
απογραφή και οι πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος, ο διάλογος για την 
αναθεώρηση του συνταγματικού καθεστώτος της χώρας κ.α. 

 Κόσοβο: Η πολιτική σταθερότητα στη χώρα τέσσερα χρόνια μετά την ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας, η πορεία και δυναμική των αναγνωρίσεων, οι σχέσεις Ελλάδας-
Κοσόβου και το ζήτημα της αναγνώρισης, οι εξελίξεις σχετικά με τον τερματισμό του 
καθεστώτος διεθνούς επίβλεψης, η δυναμική του πολιτικού ανταγωνισμού στη 
χώρα, οι τάσεις του εκλογικού σώματος και η αναδιάταξη του κομματικού τοπίου, το 
πρόβλημα του σερβικού βορρά και των άλλων σερβικών θυλάκων, οι συνομιλίες 
Βελιγραδίου-Πρίστινας, η στάση ΕΕ και δυτικών χωρών στο πρόβλημα του 
καθεστώτος και της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής, το τοπίο σχετικά με τις 
επερχόμενες τοπικές εκλογές, κ.α.  

 

Συγχρόνως, ο Ι.Αρμακόλας προχώρησε και σε μια σειρά άλλων αναλύσεων και 
δημοσιεύσεων που ρίχνουν φως σε σημαντικές και λιγότερο αναλυμένες διαστάσεις της 
τρέχουσας βαλκανικής πολιτικής:  

 

 Σε υπό δημοσίευση μελέτη επιχειρείται μια πρώτη καταγραφή των επιπτώσεων της 
Ελληνικής Κρίσης χρέους στον πολιτικό-οικονομικό της ρόλο στα Βαλκάνια με στόχο 
να αποκρυσταλλωθούν οι διαφορές στην δυναμικότητα της Ελληνικής διπλωματίας 
μεταξύ προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
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 Σε υπό δημοσίευση μελέτη με τίτλο «Building new Bridges in the Balkans: 
Understanding Misconceptions between Greece and Kosovo» γίνεται προσπάθεια 
εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με το τις στάσεις και οπτικές που υπάρχουν στις 
δύο κοινωνίες για τις σχέσεις Ελλάδας-Κοσσυφοπεδίου, το πρόβλημα του 
καθεστώτος του τελευταίου καθώς και ευρύτερα τις στάσεις απέναντι στους πολίτες 
άλλων βαλκανικών χωρών.  

 Μελέτες υπό προετοιμασία: 

o “Ελληνική Προεδρία της ΕΕ και η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια” 

o “Ελληνο-αλβανικές σχέσεις: στάσεις και απόψεις των δύο κοινωνιών” 

 Σε σειρά ομιλιών σε συνέδρια και workshops έγινε επεξεργασία ειδικών θεμάτων, 
όπως ο ρόλος των ΜΜΕ στην πολιτική κρίση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, η οικονομική 
κρίση στην Ελλάδα και Ευρωζώνη και οι προκλήσεις για τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, οι σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας και η ανάγκη βελτίωσης του κλίματος σε 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 

(Η πλήρης λίστα των δημοσιεύσεων και ομιλιών παρατίθεται παρακάτω.)      

 

 

Προώθηση συνεργασιών ΕΛΙΑΜΕΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

Ο Ι.Αρμακόλας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς προχώρησε σε μεγάλο 
αριθμό επαφών και συναντήσεων με σκοπό τη την προώθηση των συνεργασιών του 
ΕΛΙΑΜΕΠ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αρκετές από αυτές είχαν ως αντικειμενικό 
σκοπό την αναζήτηση χρηματοδότησης και συνεργαζόμενων φορέων για τη δημιουργία 
νέων ερευνητικών ή policy-oriented projects. Άλλες επαφές εντάσσονται στην προώθηση 
των δράσεων του Ιδρύματος και στη συνεργασία για συνέδρια, ημερίδες και workshops. 
Μεταξύ των επαφών του Ι.Αρμακόλα με θεσμούς περιλαμβάνονται:  

 Υπουργεία και Διεθνείς Οργανισμοί: Υπουργείο Εξωτερικών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας ΝΑΤΟ, 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη-Αποστολή στο 
Κόσοβο κ.α.. 

 Πρεσβείες και Γραφεία Συνδέσμων: της Ελλάδας σε Σκόπια, Τίρανα, Πρίστινα και των 
ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου, Αυστρίας, Δανίας, Κροατίας, Σλοβακίας, Σλοβενίας, 
Πολωνίας, Τσεχίας, Αλβανίας, Σερβίας, Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου στην Αθήνα. Στις 
εκδηλώσεις που διοργάνωσε φέτος το ΠΝΑΕ συμμετείχαν Πρέσβεις και άλλοι 
διπλωμάτες από τουλάχιστον είκοσι πρεσβείες στην Αθήνα.   

 Φορείς χρηματοδότησης: Friedrich Ebert Stiftung Τιράνων και Αθήνας, British Council 
Αθήνας και Πρίστινας, Open Society Institute κ.α. 

 Think tanks και ερευνητικά ινστιτούτα: Albanian Institute for International Studies, 
Albanian Media Institute, Albanian Institute for Dialogue and Communication, 
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Kosovar Foundation for Civil Society, Kosovar Institute for Policy Research and 
Development, Kosovar Centre for Security Studies, Kosovar Stability Initiative, 
Institute for Development Policy Pristina, NGO 'Walk Differently' Pristina, NGO 'Small 
Steps' Sarajevo, Foreign Policy Initiative Sarajevo, European Movement Belgrade, 
Balkan Insight, Swiss Association Caucasus Network   

 

Southeast European and Black Sea Studies journal  

Ο Ι.Αρμακόλας συνέχισε να έχει κεντρικό ρόλο ως Managing Editor στην εκδοτική 
προσπάθεια της επιστημονικής επιθεώρησης Southeast European and Black Sea Studies 
η οποία εκδίδεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis 
της Βρετανία, ενός από τους σημαντικότερους στο χώρο των επιστημονικών 
επιθεωρήσεων παγκοσμίως. Η επιθεώρηση Southeast European and Black Sea Studies 
δημοσιεύει πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες που αφορούν στην πολιτική, οικονομία, 
κοινωνία και ιστορία των Βαλκανίων και του Ευξείνου Πόντου και είναι σημείο 
αναφοράς για τα πορίσματα ερευνών σχετικά με την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες 
χώρες της ευρύτερης περιοχής. Η επιθεώρηση εκδίδεται τέσσερις φορές ετησίως. Η 
επιθεώρηση είναι σε διαδικασία αναδιοργάνωσης ενώ σταδιακά ανακτά το ρόλο ενός 
από τα σημαντικότερα φόρουμ διαλόγου διεθνώς γύρω από θέματα Βαλκανίων και 
Μαύρης Θάλασσας. Περισσότερες πληροφορίες για την επιθεώρηση και τα πρόσφατα 
τεύχη και δημοσιευμένα άρθρα είναι διαθέσιμες στο: 
http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current. 

 

 

Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια  

- 1-12 Ιουλίου 2013: Διάλεξη στη θερινή διεθνή ακαδημία του Ελληνικού Διεθνούς 
Πανεπιστημίου με τίτλο ‘Nationalism, Religion and Violence in SE Europe’. Θέμα διάλεξης 
‘Dealing with the past and reconciliation in the former Yugoslavia’. 

- 15 Απριλίου 2013: Συμμετοχή και ομιλία σε ημερίδα του Πανεπιστημίου της 
Πενσυλβάνια για θέματα πολιτιστικής διαχείρισης στη Βοσνία με σκοπό την 
αναδιάρθρωση και συμφιλίωση μετά τον πόλεμο.  

- 22-23 Φεβρουαρίου 2013: Συμμετοχή και ομιλία στο διεθνές συνέδριο “22 Years of 
International Development Assistance to Southeast Europe (1991-2013): Lessons for 
Donors and Recipients” που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου και το Europe and the Balkans International Network. 
 
- 30 Ιανουαρίου 2013: Συμμετοχή και ομιλία στην ετήσια εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Κίνηση Καθολικών Επιστημόνων και Διανοουμένων Ελλάδας (ΚΙΚΕΔΕ) στην Αθήνα με 
θέμα ««Φαινόμενα Συνάντησης Πολιτικού και Θρησκευτικού Φανατισμού εντός και 
εκτός συνόρων»  
 
- 14 Δεκεμβρίου 2012 – Ομιλία στο διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Cooperating for Security in 
the Western Balkans’, που διοργάνωσε το Friedrich Ebert Stiftung Tirana στα Τίρανα της 
Αλβανίας.  
 

http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current


Ετήσια Έκθεση– Ερευνητική Έδρα Σταύρος Κωστόπουλος 

14 

- Οκτώβριος 2012 – Ομιλία στο συνέδριο με θέμα “Security, Democracy and 
Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region”, το οποίο 
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Kadir Has και το Swiss Caucasus Academic Network 
στην Κωνσταντινούπολη.    
 

 

Δημοσιεύσεις 

1. “Imagining community in Bosnia: Constructing and Re-constructing the Slana Banja 
memorial complex in Tuzla”, in Marie Louise Stig Sorensen (ed.) Biographies of place: 
Sites and their role in the reconstruction of identities after conflict (provisional title), 
Cambridge University Press, forthcoming (2013) 

2. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “Babylution”: A Civic Awakening in Bosnia 
and Herzegovina?”, ELIAMEP working paper no 34, Αύγουστος 2013. 

3. Ioannis Armakolas & Boyka Boneva, “The Continuing Political Crisis in Bulgaria”, 
ELIAMEP Briefing Note 21, July 2013. 

4. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “The Beginning of the End for Kosovo 
Problem? The Agreement on Normalization of Relations Between Belgrade and 
Pristina and its Aftermath”, ELIAMEP Briefing Note 15, May 2013. 

5. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic,“A Balkan hotspot: The controversy over the 
UCPMB War memorial in the Precevo Valley”, ELIAMEP Briefing Note 10, April 2013. 

6. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “Serbia’s Resolution on Kosovo and Metohija 
and the Belgrade-Pristina dialogue: Is there a solution after the resolution?”, 
ELIAMEP Briefing Note 9, March 2013. 

7. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “Serbia-ICTY trials and tribulations”, ELIAMEP 
Briefing Note 35, December 2012. 

8. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “Local Elections in Bosnia and Herzegovina: 
Change or more of the same?”, ELIAMEP Briefing Note 34, November 2012. 

 

Δημοσιεύσεις υπό την εποπτεία του Ι. Αρμακόλα 

1. Pavlos Koktsidis, “Croatia’s Odyssey: The Path and Prospects of a new EU Member”, 
ELIAMEP Briefing Note 18, June 2013. 

2. George Triantafyllou, “Kosovo Security Force: Quo Vadis?”, ELIAMEP Briefing Note 14, 
May 2013. 

3. Pavlos Koktsidis, “FYROM’s EU Accession Hopes: A delicate balance”, ELIAMEP 
Briefing Note 6, February 2013. 

4. Albanian Elections Observatory Brief no. 4, 13 September 2013 
5. Albanian Elections Observatory Brief no. 3, 19 June 2013 
6. Albanian Elections Observatory Brief no. 2, 27 May 2013 
7. Albanian Elections Observatory Brief no. 1, 19 April 2013 
 


