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Του Ιωσήφ Κόκκινου

«Θα ενταχθούν ή όχι τα Δυτικά Βαλκάνια
στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι το 2025;»

ι προοπτικές και π σχέση των Δυτικών
Βαλκανίων τόσο με τπν EE όσο και με
τους υπόλοιπους διεθνείς παίκτες ήταν
μερικά από τα θέματα που αναλύθηκαν
κατά τπ διάρκεια συνεδρίου που διοργάνωσε 

το Ελλπνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ),

με τίτλο «Προσδεθείτε! Θα ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια
οτπν Ευρωπαϊκή Ενωοη μέχρι το 2025;Ή όχι;».

Εναν χρόνο μετά τπν υπογραφή τπς Συνθήκπς των
Πρεσπών και «καθ' οδόν» για τον σχηματισμό τπς νέας σύν-
θεσπς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία 

με το Balkans in Europe Policy Advisory Group
(BiEPAG) και το Open Society European Policy Institute
(OSEPI) άνοιξαν τον διάλογο σε μία σειρά θεμάτων που
ενώνουν και σε μεγάλο βαθμό καθοδηγούν το μέλλον και
τπ σταθερότητα σε αυτή τπ «δύσκολπ» περιοχή τπς Ευρώ-
ππς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΛΙΑΜΕΠ.

«Τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθούν να προκαλούν
προβλπματιομό, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

ασφάλειας και γι' αυτό βρίσκονται σταθερά στα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του Ιδρύματος, ανέφερε ανοίγοντας
την εκδήλωση ο γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ Θάνος 

Ντόκος, ενώ η εκτελεστική διευθύντρια του European
Fund for the Balkans, Αλεξάντρα Τόμανιτς υπογράμμισε
πως τα κράτη της περιοχής επιθυμούν την είσοδο στην EE,
ωστόσο «θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιλύσουν μία
σειρά ζητημάτων, όπως είναι η διαφθορά, η φτώχια, τα με¬

γάλα δημοκρατικά ελλείμματα και ο εθνικισμός».
Στον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε αλλά και συνεχίζει 

να έχει η Ελλάδα στα Δυτικά Βαλκάνια, αναφέρθηκε
ο Σρέντιαν Τσβίνιτς, κύριος πολιτικός αναλυτής στο OSEPI
σε θέματα εξωτερικών σχέσεων της EE, ενώ ο Διευθυντής
του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑ¬

ΜΕΠ, Αν. καθηγητής Ιωάννης Αρμακόλας, τόνισε ότι «είναι 

σημαντικό για τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στα
Δυτικά Βαλκάνια η ημερομηνία τελικής ένταξης στην EE
να μην παραταθεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς 

σε αυτή την πφίπτωση το σενάριο της ένταξης δεν θα
είναι πλέον ρεαλιστικό».
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