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Ετήσια Έκθεση – Ερευνητική Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος» 

Ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, 
συνέχισε το ρόλο του ως Ερευνητικός  Υπότροφος του Ιδρύματος Σταύρος Κωστόπουλος.  
Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε φέτος το διττό ρόλο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως α) Επικεφαλής του 
Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και β) Αρχισυντάκτης της επιστημονικής 
επιθεώρησης «Southeast European and Black Sea Studies», η οποία δημοσιεύεται από το 
γνωστό εκδοτικό οίκο Taylor & Francis Group UK (Routledge), σε συνεργασία με το 
ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Αναφορικά με  το ρόλο του ως επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας συνέχισε να σχεδιάζει, να συντονίζει 
και να υλοποιεί όλες τις δραστηριότητες έρευνας σχετικά με τα Βαλκάνια.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας συντόνισε τις προετοιμασίες και είχε την 
τελική ευθύνη για λογαριασμό του Προγράμματος σχετικά με την υποβολή των εννέα 
αιτήσεων για χρηματοδότηση έρευνας. Οι αιτήσεις αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις 
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες και υποβλήθηκαν για 
χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους χορηγούς.  

Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας είχε την ευθύνη για τη 
διαχείριση του έργου, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάλυσης για τέσσερα 
ερευνητικά προγράμματα.  

Τα έργα έχουν τις εξής θεματικές:  

α) Διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ 
(ολοκληρώθηκε) 
β) Αξιολόγηση της διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ 
στους τομείς της επιστημονικής/ ακαδημαικής συνεργασίας και της κοινωνίας των 
πολιτών (ολοκληρώθηκε)  
γ) Αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων στα Νότια Βαλκάνια (ολοκληρώθηκε) 
δ) “Friedrich Ebert Stiftung (FES) - Balkans Dialogue” (σε εξέλιξη)  
 
Ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας συντόνισε ή συνδιοργάνωσε workshops στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη, και στη Σόφια. Ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας ήταν υπεύθυνος στο συνέδριο 
Two-day tribute to the "Unknown Balkans" που διοργανώθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο 
2017. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με 25 ομιλητές 
(ακαδημαικούς, διπλωμάτες, δημοσιογράφους και πολιτικούς) από την Ευρώπη και τα 
Δυτικά Βαλκάνια, σε θέματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και κυρίως για θέματα 
σχετικά με το Κόσοβο, την ΠΓΔΜ και τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου, παρουσιάστηκαν δυο ταινίες μικρού μήκους και υπήρχε και έκθεση 
φωτογραφίας από τις 3 προαναφερθέντες χώρες. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο ο Δρ 
Ιωάννης Αρμακόλας ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής σε συνέδριο που συν-
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, από το ΕΛΙΑΜΕΠ, το «British Foreign and 
Commonwealth Office» και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το συνέδριο εστίασε στην 
τρέχουσα κατάσταση των σχέσεων πολιτικής και ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. 
Επίσης, ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας ήταν βασικός συντελεστής στη συνδιοργάνωση μιας 
κλειστής συνάντησης εργασίας (workshop) στη Σόφια, με θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια, από 
το  Friedrich Ebert Stiftung και το ΕΛΙΑΜΕΠ.   

http://eliamep.cantaloop.gr/en/event/%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b1%cf%86%ce%b9%ce%ad%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
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Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας διοργάνωσε ή συμμετείχε σε 
εκδηλώσεις παρουσίασης των δημοσιευμένων εκθέσεων έρευνας ή για την 
προετοιμασία επικείμενων εκδόσεων. Αξίζει να σημειωθεί η εκδήλωση με θέμα: “H 
διαφορά για το όνομα μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας: Ο ρόλος της κοινής γνώμης και της κοινωνίας πολιτών και οι προοπτικές για 
το μέλλον” και η δημόσια συζήτηση με τον κ. Johanness Hahn, EU Commissioner for 
Neighbourhood Policy and Accession Negotiations (NEAR), που διοργανώθηκε από το 
ΕΛΙΑΜΕΠ.  

Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο ο Δρ Ιωάννης Αρμακόλας παρουσίασε σε συνέδρια και 
συναντήσεις εργασίας (workshops) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες, Βερολίνο, 
Λουμπλιάνα, Κρακοβία, Σόφια, Πριστίνα, σε θεματικές σχετικά με την Ελληνική 
εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια και πολιτική σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια.  

Σχετικά με την επιθεώρηση «Southeast European and Black Sea Studies», ο Δρ. Ιωάννης 
Αρμακόλας συνέχισε να συντονίζει όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά θέματα του 
περιοδικού καθώς και τη διαδικασία σύνταξης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου 
το περιοδικό δημοσίευσε μια σειρά από σημαντικά άρθρα, καθώς και ειδικά τεύχη 
υψηλού αντίκτυπου που συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση των πολιτικών 
διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και πολύπλοκων πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών εξελίξεων σε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων 
της Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας, Ρωσίας και Ουκρανίας. Η επιθεώρηση δημοσίευσε 
άρθρα αναλύοντας πολλά κρίσιμα τρέχοντα προβλήματα και προκλήσεις για τις περιοχές 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών εξελίξεων και το θέμα της δημοκρατίας 
στην Τουρκία και της διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια.  

Η επιρροή (impact factor) του περιοδικού για το 2016 (αποτελέσματα που 
δημοσιεύθηκαν το 2017) αυξήθηκε σε 0.339 και αναμένουμε ότι η φετινή βαθμολογία 
θα αναδείξει  περαιτέρω την αυξανόμενη επιρροή του περιοδικού σε ακαδημαϊκούς και 
πολιτικούς κύκλους. Το περιοδικό «Southeast European and Black Sea Studies» συνεχίζει 
να είναι ένα από τα κορυφαία επιστημονικά έντυπα που εστιάζουν στις εν λόγω 
γεωγραφικές περιοχές και ένα από τα λίγα περιοδικά που παράγεται σε συνεργασία με 
έναν οργανισμό που δεν εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. 
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