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Έκθεση Δραστηριοτήτων Δρ. Ιωάννη Αρμακόλα 
Υπότροφος της Ερευνητικής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος» 2018-19 

 
 
Ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, Τμήμα 
Βαλκανικών, Σλάβικων και Ανατολικών Σπουδών, συνέχισε στο ρόλο του ως Υπότροφος της 
Ερευνητικής Έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος».  Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε και φέτος το διττό ρόλο του 
στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αρχισυντάκτης της 
επιστημονικής επιθεώρησης «Southeast European and Black Sea Studies», η οποία δημοσιεύεται από 
τον διακεκριμένο εκδοτικό οίκο Taylor & Francis Group UK (Routledge), σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ. 
  
Ερευνητική Δραστηριότητα: 

Ως επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Δρ. Αρμακόλας συνέχισε 
το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση όλων των ερευνητικών και δημόσιων δραστηριοτήτων 
σχετικά με τα Βαλκάνια και τη μελέτη τους. 
 
Συγκεκριμένα, ο Δρ. Αρμακόλας συντόνισε τις προετοιμασίες και είχε την συνολική ευθύνη σχετικά με 
την υποβολή και την παρακολούθηση της υλοποίησης πέντε αιτήσεων για χρηματοδότηση έρευνας για 
λογαριασμό του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
Οι περισσότερες από αυτές τις αιτήσεις προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες 
και υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους χορηγούς. 
 
Κατά την ίδια περίοδο, ο Δρ. Αρμακόλας ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση και υλοποίηση των 
ακόλουθων πέντε ερευνητικών έργων: 

• “Deliberating socio-economic impact of EU Integration- Albanian case and regional experiences”, 
χρηματοδότηση από την ΕΕ (σε εξέλιξη) 

• “Migration, Integration and Governance Research Centre” (MICREG), χρηματοδότηση από EU-
H2020 (σε εξέλιξη) 

• “Preventing and Addressing Violent Extremism through Community Resilience in the Balkans and 
the MENA” (PAVE), χρηματοδότηση από EU-H2020 (σε εξέλιξη) 

• «Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ - Αξιολόγηση της 
διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ στους τομείς της Δικαιοσύνης 
και των Εξωτερικών Υποθέσεων», χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας 
(ολοκληρώθηκε) 

• “Friedrich Ebert Stiftung (FES) - Balkans Dialogue” (ολοκληρώθηκε) 
 
Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις και Δημόσια Δραστηριότητα: 

Ο Δρ. Αρμακόλας οργάνωσε επίσης διάφορες δημόσιες και κλειστές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, φιλοξένησε από κοινού ή συνδιοργάνωσε μια σειρά δημόσιων 
εκδηλώσεων για την παρουσίαση των ευρημάτων των ερευνητικών έργων, την εκπόνηση νέων 
εκθέσεων και άλλων ευκαιριών. 
 
Συγκεκριμένα, ο Δρ. Αρμακόλας συνδιοργάνωσε μαζί με το think-tank “Analytica” και την Πρεσβεία της 
Σουηδίας στην πόλη των Σκοπίων την παρουσίαση της κοινής έρευνας με τίτλο “GREECE AND THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Bilateral cooperation between Athens and Skopje in 
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the fields of Justice and Home Affairs (Police): An assessment of the state of play before and after the 
adoption of the Confidence Building Measures (2015)” στις 11 Δεκεμβρίου 2018, στα Σκόπια. 
 
Στις 17 Δεκεμβρίου, ο Δρ. Αρμακόλας ως Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
οργάνωσε και φιλοξένησε  μια παρόμοια παρουσίαση στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ μαζί με το think-tank 
“Analytica” και την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα.  
  
Επιπλέον, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στην Σύνοδο Ασφαλείας του Βουκουρεστίου στις 29 
Σεπτεμβρίου όπου μίλησε για το δημοψήφισμα σχετικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών και το 
Ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων στο πάνελ “Consolidating Resilience in the Western 
Balkans”. 
 
Ο Δρ. Αρμακόλας ήταν μεταξύ των διοργανωτών της κλειστής συνάντησης εργασίας με τίτλο “Dialogue 
on harmonization of neighborly relations” που έλαβε χώρα στην Αθήνα και οργανώθηκε από κοινού με 
το Ινστιτούτο Friedrich-Ebert και το ΕΛΙΑΜΕΠ. 
 
Ακόμη, ο Δρ. Αρμακόλας ήταν ένας από τους διοργανωτές της κλειστής συνάντησης εργασίας η οποία 
διοργανώθηκε από κοινού από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυμα Konrad-Adenauer. Ο τίτλος της συνάντησης 
εργασίας ήταν: “Towards Europe: Greece and the Western Balkans” και έλαβε χώρα στην Αθήνα. 
 
Επιπρόσθετα, ο Δρ. Αρμακόλας μίλησε στην εκδήλωση «Η αλήθεια για το Μακεδονικό», η οποία 
διοργανώθηκε από το «Ποτάμι» και έλαβε χώρα στο Ζάππειο στις 21 Ιανουαρίου 2019.  
 
Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, ο Δρ. Αρμακόλας μίλησε στο Atlantic Council στην Ουάσινγκτον σχετικά με 
τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκή προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας μετά και την επικύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.  
 
Στις 6 Μαρτίου 2019, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ευρωπαϊκό 
γραφείο στις Βρυξέλλες του Ιδρύματος Friedrich-Ebert Stiftung, σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας και 
Βόρειας Μακεδονίας την επομένη της Συμφωνίας των Πρεσπών. 
 
Στις 29 Μαρτίου 2019, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στη δημόσια συζήτηση με τίτλο: “The Western 
Balkans beyond resolution of bilateral issues” που διοργάνωσε το Balkans in Europe Policy Advisory 
Group (BiEPAG) και το Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ (IDSCS) στα Σκόπια. Μεταξύ των 
κεντρικών ομιλητών ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, κύριος Nikola Dimitrov. 
 
Στις 26 Απριλίου 2019, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στην διάσκεψη “Western Balkans at the 
crossroads: Assessing the influence of external actors” η οποία διοργανώθηκε από κοινού από το 
Prague Security Studies Institute και το Institute of International Relations υπό την αιγίδα του Υπουργού 
Εξωτερικών της Τσέχικης Δημοκρατίας και σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάλυσης και 
Προγραμματισμού Εξωτερικής Πολιτικής του συγκεκριμένου Υπουργείου. 
 
Επιπλέον, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στην εκδήλωση “Solving the Balkan disputes: the case of North 
Macedonia”, η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Open Society 
European Policy Institute και το 1001 valises στα πλαίσια του φεστιβάλ Balkan Trafik. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στις 27 Απριλίου 2019 στις Βρυξέλλες. 
 
Τέλος, ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στις 13 Μαΐου 2019 στο Think Tank Forum “Reinforcing the 
European Integration of the Western Balkans – Learning from the Past, Preparing for the Future” στα 
Σκόπια. Το forum διοργανώθηκε από το Institute for Democracy “Societas Civilis” σε συνεργασία με το  
Centre for Eastern Studies και την Πρεσβεία της Πολωνίας στα Σκόπια.  
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Συνολικά, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ο Δρ. Αρμακόλας πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε 
συνέδρια και συναντήσεις εργασίας σε περισσότερες από 20 εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πράγα, Βρυξέλλες, Ουάσινγκτον, Βουκουρέστι, Βελιγράδι, Πρίστινα, Βαρσοβία και Σκόπια, σχετικά με 
τις διάφορες πτυχές της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ειδικά σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών 
που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη τους προηγούμενους 
μήνες, καθώς και σχετικά με θέματα πολιτικής και ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια.   
 
Ο Δρ. Αρμακόλας ως ένα από τους κορυφαίους ειδικούς της χώρας στα θέματα των Βαλκανίων 
εμφανίστηκε σε πολλά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπου 
και μίλησε τόσο για τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα σχετικά ζητήματα με την υπογραφή αυτής της 
ιστορικής συμφωνίας, όσο και για άλλα θέματα που σχετίζονται με τα Βαλκάνια.  
 
Επίσης, αρθρογράφησε σε όλες τις σημαντικές ελληνικές εφημερίδες όπως η Καθημερινή, Τα Νέα, το 
Έθνος, το Βήμα, καθώς και σε σημαντικά διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως το Bloomberg News 
Agency, το Frankfurter Allgemeine και το Al Jazeera. 
 
Η επιστημονική επιθεώρηση Southeast European and Black Sea Studies: 

Σχετικά με την επιστημονική επιθεώρηση “Southeast European and Black Sea Studies”, ο Δρ. 
Αρμακόλας παρέμεινε υπεύθυνος για όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν την 
επιθεώρηση και συντόνισε τη διαδικασία της επιμέλειας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια 
σειρά από επίκαιρα και έγκυρα κείμενα εκδόθηκαν από την επιθεώρηση με σκοπό να συμβάλει στην 
καλύτερη καλύτερη κατανόηση και ενημέρωση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ και τη διαδικασία 
διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής, 
οικονομίας, κοινωνίας και ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Ρωσίας, της Κύπρου, της Τουρκίας και της 
Ουκρανίας. Η επιθεώρηση δημοσίευσε επίσης δύο ειδικά τεύχη με τίτλο “The external governance of 
state-building in post-conflict Kosovo” και “Islam-Populism-Regime Change in Turkey: Making and re-
Making the AKP”. 
 
Η επιρροή (impact factor) του περιοδικού για το 2017 αυξήθηκε σε 1.076, αριθμός που αντικατοπτρίζει 
την αυξανόμενη επιρροή του περιοδικού τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε πολιτικούς κύκλους. Η 
επιθεώρηση παραμένει μια από τις κορυφαίες επιστημονικές δημοσιεύσεις που επικεντρώνονται στις 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και μία από τις ελάχιστες εξέχουσες επιθεωρήσεις που 
παράγονται σε συνεργασία με έναν οργανισμό εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. 
 
Λίστα Δημοσιεύσεων του Δρ. Ιωάννη Αρμακόλα: 
 
Ioannis Armakolas (2018): Kosovo’s Status Consolidation: Lessons from the Berlin Process in David 
Philipps, Lulzim Peci (eds): Threats and Challenges to Kosovo’s Sovereignty, Institute for the Study of 
Human Rights at Columbia University in co-operation with the Kosovar Institute for Policy Research and 
Development (KIPRED), November 2018, pp. 151 (collective volume). 
 
Ioannis Armakolas, Bojan Miricik (2018): Perspectives on the Skopje-Athens Dialogue in Jasmin 
Mujanović, Alida Vračić (eds): Political Trends & Dynamics - Bilateral Disputes in Southeast Europe, 
Friedrich-Ebert-Stiftung Dialogue Southeast Europe Project 2016-2018, October 2018, pp. 5 (issue of 
regional publication). 
 
Ioannis Armakolas, Yorgos Christidis, Panagiotis Paschalidis (2018): GREECE AND THE FORMER 
YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA - Bilateral cooperation between Athens and Skopje in the fields 
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of Justice and Home Affairs (Police): An assessment of the state of play before and after the adoption 
of the Confidence Building Measures (2015), South-East Europe Programme - Hellenic Foundation for 
European and Foreign Policy (ELIAMEP) in co-operation with the Analytica think tank. 
 
Ioannis Armakolas, Ljupcho Petkovski, (2019): Prespa Blueprint Friedrich-Ebert-Stiftung. 
 
Ioannis Armakolas, Igor Bandovic, Dimitar Bechev, Bodo Weber, (2019): North Macedonia: What’s 
Next? - Srdjan Cvijic (ed.), Open Society European Policy Institute. 
 
Ioannis Armakolas, Agon Demjaha, Arolda Elbasani and Stephanie Schwander – Sievers (eds.) (2019): 
Local and international determinants of Kosovo’s statehood, Kosovo Foundation for Open Society. 
 
 


