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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 συντονιστής 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 σύμβουλος σε
προγράμματα για τα Βαλκάνια των United States Agency for International
Development (ΗΠΑ) και Department for International Development (Ηνωμένο
Βασίλειο). Μιλάει Σερβοκροατικά.
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 πρώτο χρόνο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Ι.Αρμακόλας υλοποίησε μια σειρά
δράσεων με στόχο την συστηματοποίηση 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 δραστηριοποίηθηκε 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 2011-12 παρατίθεται παρακάτω:
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Μια από τις βασικές δραστηριότητες του Ι.Αρμακόλα ήταν η δημιουργία και διοίκηση
στο πλαίσιο του ΕΛΙΑΜΕΠ ενός Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης
(ΠΝΑΕ). Το ΕΛΙΑΜΕΠ είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε ιδιαίτερα πρωτοπόρες
πρωτοβουλίες γύρω από τα Βαλκάνια και έχει καλή φήμη στην ευρύτερη περιοχή. Τα
τελευταία χρόνια όμως δεν υπάρχει συστηματοποιημένη έρευνητική δραστηριότητα
για τη σημαντική αυτή περιοχή της Ευρώπης, κενό που επιχειρεί να καλύψει ο
Ι.Αρμακόλας με τη δημιουργία μιας μικρής αλλά δυναμικής ομάδας νέων ερευνητών
που επικεντρώνουν την έρευνά τους στα σύγχρονα Βαλκάνια. Τους 12
προηγούμενους μήνες το ΠΝΑΕ συγκροτήθηκε και στελεχώθηκε με νέους ερευνητές
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που μιλούν βαλκανικές γλώσσες και έχουν εμπειρία στην ανάλυση της τρέχουσας
πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης στην περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, στο ΠΝΑΕ εργάσθηκαν κατά την περίοδο 2011-12 δύο νέοι
ερευνητές. Ο Μπλεντάρ Φετά, που είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά,
φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
του Πανεπιστημίου Αθήνας και μιλάει Αλβανικά, ασχολήθηκε με την μελέτη της
Αλβανίας, του Κοσόβου και των αλβανικών μειονοτήτων σε άλλες χώρες. Ο
Αποστόλης Καραμπαΐρης, που είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και μιλάει
Σερβοκροατικά, ασχολήθηκε με τη μελέτη της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του
Μαυροβουνίου και της σερβικής κοινότητας του Κοσόβου. Το ΠΝΑΕ, τέλος,
ενίσχυσαν εκπαιδευόμενοι φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια.
Το ΠΝΑΕ σχεδιάζει τη σταδιακή ανάπτυξή του με μεσοπρόθεσμο σκοπό να
καταστήσει το ΕΛΙΑΜΕΠ σημείο αναφοράς για τη μελέτη της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

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. Συγγραφή
εβδομαδιαίων αναλυτικών σημειωμάτων για τις σημαντικότερες 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 για ελληνο-αλβανικές σχέσεις.



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
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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.

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:


"European integration: What scope for further widening and deepening" (WIDEEP)
– Πρόταση που κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο Έβδομο Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από consortium ερευνητικών
ινστιτούτων υπό το WIIW της Βιέννης. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είχε βασικό ρόλο στο εν
λόγω consortium και ο Ι.Αρμακόλας είχε την ευθύνη σχεδιασμού, συντονισμού
και συγγραφής ενός κομματιού της πρότασης (work package). Η προετοιμασία
της πρότασης διήρκεσε από τον Ιούλιο 2011 και κατατέθηκε το Φεβρουάριο 2012.



"Rediscovering and re-calling the spirit of active co-existence" – Πρόταση που
κατατέθηκε προς χρηματοδότηση στο European Instrument for Democracy and
Human Rights της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τη ΜΚΟ
'Small steps' με έδρα το Σεράγεβο. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε ως partner μαζί με το
Πανεπιστήμιο του Graz στην πρόταση. Ο Ι.Αρμακόλας είχε εκ μέρους ΕΛΙΑΜΕΠ
την ευθύνη για τις διερευνητικές συζητήσεις και την κατάρτιση της κοινής
πρότασης, η οποία κατατέθηκε το Φεβρουάριο 2012.



"Revisiting Greek-Albanian relations – Elites perceptions, media images, social
stereotypes " (προσωρινός τίτλος) – Πρόταση που κατατέθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ
και το Albanian Institute for International Studies προς χρηματοδότηση στο
Friedrich Ebert Stiftung Αθήνας και Τιράνων. Ο Ι.Αρμακόλας είχε εκ μέρους του
ΕΛΙΑΜΕΠ τη συνολική ευθύνη για τη διαδικασία, την έρευνα για το σχεδιασμό
της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή του Concept paper και της τελικής
πρότασης, τις επικοινωνίες και συναντήσεις με την αλβανική πλευρά. Η τελική
πρόταση κατατέθηκε τον Ιούλιο 2012.
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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 από Ελλάδα,
Αυστρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατίας της Μακεδονίας και Κόσοβο.

Συνέδριο “Is the International Strategy for the Western Balkans in trouble?:
Addressing the socio-political obstacles to the Western Balkan NATO and EU
accession”
Ο Ι.Αρμακόλας και η ομάδα του ΠΝΑΕ είχαν τη βασική ευθύνη για την υλοποίηση
του συνεδρίου “Is the International Strategy for the Western Balkans in trouble?:
Addressing the socio-political obstacles to the Western Balkan NATO and EU
accession” που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16-17 Δεκεμβρίου 2011. Το
συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Navarino Network της
Θεσσαλονίκης. Η χρηματοδότηση του συνεδρίου προήλθε από τη Διεύθυνση
Δημόσιας Διπλωματίας του NATO.
Το συνέδριο ήλθε ως απάντηση σε μια κρίσιμη περίοδο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η
διεθνής στρατηγική για την ενσωμάτωση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων
στους κεντρικούς θεσμούς του δυτικού κόσμου, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, δέχεται
σοβαρούς κλυδωνισμούς. Η τρέχουσα κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια προκαλεί
ιδιαίτερες ανησυχίες. Πολλές απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την ένταξη των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ έχουν ουσιαστικά παγώσει. Άλλες
πάλι προχωρούν, αλλά μόνο ως αποτέλεσμα σημαντικής πίεσης από τη διεθνή
κοινότητα. Συγχρόνως, στις περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων υπάρχουν
πολιτικές διαμάχες που δυσχεραίνουν τη λήψη αποφάσεων από τους πολιτικούς και
την επίτευξη συγκλίσεων για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Την ίδια στιγμή
εθνοτικά και μειονοτικά προβλήματα συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχίες.
Αυτή η αποκαρδιωτική εικόνα επιβεβαιώθηκε από τις αναφορές προόδου που
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων λίγο πριν το
συνέδριο, το φθινόπωρο του 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε τη μέτρια
πρόοδο που σημειώθηκε σε μερικά μόνο από τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων,
ειδικά το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, αλλά επισημάνθηκαν ανησυχίες για την
παρεμπόδιση των μεταρρυθμίσεων σε πολλές περιπτώσεις.
Η συνολική εικόνα στα Δυτικά Βαλκάνια παραμένει δυσμενής για τις απαραίτητες
εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, καθώς και για την εκ βάθρων αλλαγή της νοοτροπίας
που χρειάζονται οι βαλκανικές κοινωνίες προκειμένου να ενσωματωθούν στους
δυτικούς θεσμούς. Οι πολιτικές ελίτ των Δυτικών Βαλκανίων φαίνονται ανίκανες να
υποστηρίξουν το ρόλο τους ως εμπροσθοφυλακή αλλαγής στις κοινωνίες τους.
Γενικά οι πολιτικές ηγεσίες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αποδεικνύονται ανεπαρκείς
στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ τα κατεστημένα συμφέροντα και οι δεσμοί τους με τα
αντίστοιχα πολιτικά συστήματα, καθιστούν την πρόοδο ακόμα πιο δύσκολη. Καθώς
κανένας δεν εξηγεί τη σημασία των μεταρρυθμίσεων και της ένταξης στους δυτικούς
5
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θεσμούς στο ευρύ κοινό, η συνολική διαδικασία απονομιμοποιείται ολοένα και
περισσότερο στα μάτια των απλών πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων.
Σ' αυτήν την αποθαρρυντική εικόνα πρέπει να προσθέσουμε τη σοβαρή οικονομική
κρίση στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Καθώς τα κράτη της Ευρώπης και
της Βόρειας Αμερικής ασχολούνται όλο και περισσότερο με την οικονομική κρίση και
τις πολιτικές της συνέπειες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να υποχωρήσει το ενδιαφέρον
για το μακροπρόθεσμο στόχο της ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων. Ο ρυθμός
και η ευρεία στρατηγική για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να
κρατηθεί εν ζωή. Για το σκοπό αυτό οι πολιτικές ελίτ και οι κοινωνίες των Δυτικών
Βαλκανίων πρέπει να κινηθούν πέρα από την τρέχουσα προβληματική κατάσταση
ώστε να επανεπιβεβαιώσουν σε κράτη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπου επικρατεί
αυξανόμενος σκεπτικισμός, την ικανότητά τους να γίνουν εταίροι στους
διευρυμένους δυτικούς δεσμούς.
Συνολικά, το συνέδριο είχε τους εξής ακαδημαϊκούς στόχους:
 Να μελετήσει την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση στα Δυτικά
Βαλκάνια και πως αυτή επιδρά στις προοπτικές ένταξης των χωρών της
περιοχής στους δυτικούς θεσμούς.
 Να εντοπίσει και να αναλύσει συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία εμποδίζουν
τις χώρες της περιοχής από το να κάνουν σημαντικά βήματα προόδου για την
ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
 Να εντοπίσει και να αναλύσει τις ρίζες της εναντίωση των πολιτικών ελίτ της
περιοχής στην υιοθέτηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.
 Να κατανοήσει την έλλειψη μαζικής λαϊκής υποστήριξης σε κάποιες
βαλκανικές κοινωνίες για την ένταξη στο ΝΑΤΟ.
Στο συνέδριο συμμετείχαν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες και αναλυτές από
τις Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία,
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
Σερβία, καθώς και στελέχη από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον
Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο
Ι.Αρμακόλας είχε το γενικό συντονισμό του συνεδρίου και έδωσε ομιλία στην οποία
συνόψισε μερικά από τα σημαντικότερα σημεία των ομιλιών, παρεμβάσεων και
συζητήσεων. Αναλυτικά τα συμπεράσματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται σε
οκτασέλιδη απολογιστική έκθεση που συνέγραψε ο Ι.Αρμακόλας και η οποία είναι
διαθέσιμη από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.:
http://www.eliamep.gr/events/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%8
1%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-isthe-international-strategy-for-the-western-balkans-in-trouble-addressing-the-sociopolitical-obstacles-to-t/
Forum συζήτησης για τα Βαλκάνια με συμμετοχή εκπροσώπων από Πρεσβείες
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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 workshops 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
workshops:
1. Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα την πολιτική κατάσταση στη Βοσνία,
εισαγωγική παρουσίαση από τον Ι.Αρμακόλα και βασικό ομιλητή τον Πρέσβη της
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Bronza
2. Στις 12 Μαρτίου 2012 με θέμα την πολιτική κατάσταση στη Σερβία, εισαγωγική
παρουσίαση από τον Ι.Αρμακόλα και βασικό ομιλητή τον Πρέσβη της Σερβίας
στην Αθήνα κ. Zupanjevac
3. Στις 19 Οκτωβρίου 2012 με θέμα την οπτική της Βιέννης για τις εξελίξεις στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και ομιλητή τον Πολιτικό Διευθυντή του αυστριακού
ΥΠΕΞ Πρέσβη κ. Kickert.
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 workshops με τους κκ. Bronza και Zupanjevac
στηρίχθηκαν στο ερευνητικό έργο του ΠΝΑΕ, γεγονός που ανέδειξε τη συστηματική
δουλειά για θέματα Βαλκανίων η οποία γίνεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
Δημοσιεύσεις
- Ioannis Armakolas & Apostolos Karabairis, "Greece-Kosovo: A Complex
Relationship", in "Kosovo Calling", Kosovo Foundation for Open Society & British
Council, Pristina, April 2012
- Ιωάννης Αρμακόλας & Μπλεντάρ Φετά, "Η ολοκλήρωση της επιτηρούμενης
ανεξαρτησίας του Κοσόβου αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του Βορρά", ΕΛΙΑΜΕΠ
Briefing note 30, September 2012
- Milena Milosevic & Ioannis Armakolas, "Montenegro’s EU membership: tough talks
ahead", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 29, September 2012
- Milena Milosevic & Ioannis Armakolas, "The Montenegrin political landscape: the
end of political stability?", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 27, July 2012
- Ιωάννης Αρμακόλας & Μπλεντάρ Φετά, "Τα νέα πολιτικά κόμματα στην Αλβανία
και η αναδιάταξη της αλβανικής πολιτικής σκηνής", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 26, July
2012
- Ioannis Armakolas & Bledar Feta, "A dangerous inter-ethnic balance in the Former
Yugoslav Republic of Macedonia", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 24, June 2012
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- Ioannis Armakolas & Bledar Feta, "Signaling change in Albanian politics: Edi Rama's
visit to South Serbia's Presevo Valley", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 17, April 2012
- Ioannis Armakolas & Bledar Feta, "Albanian Politics: the Prehistory of a Coming
Political Clash", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 16, April 2012
- Ιωάννης Αρμακόλας & Μπλεντάρ Φετά, "Αλβανική πολιτική: Το ίδιο έργο από την
αρχή", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note 13, March 2012
- Ioannis Armakolas, "Is the International Strategy for the Western Balkans in trouble?:
Addressing the socio-political obstacles to the Western Balkan NATO and EU
accession", Αναφορά συνεδρίου, January 2012
- Ioannis Armakolas, "The troubled relationship between Greece and Albania - The
Greek position", Background note for Eliamep's Energy project, October 2011
- Ioannis Armakolas, "The Greek Balkan policy", Background note for Eliamep's Energy
project, October 2011

Δημοσιεύσεις υπό την εποπτεία του Ι. Αρμακόλα
- Αποστόλης Καραμπαΐρης, "Σερβικές εκλογές στο Κοσσυφοπέδιο: η ενσωμάτωση
μιας εκλογικής διαδικασίας σε δύο διαφορετικές αφηγήσεις", ΕΛΙΑΜΕΠ Briefing note
19, May 2012 (δημοσιευμένο επίσης στα αγγλικά)
- Τριμηνιαία περιληπτική έκθεση βαλκανικών εξελίξεων για μέλη ΕΛΙΑΜΕΠ
(Ιανουάριος-Μάρτιος 2012)
- Apostolis Karabairis, "Serbia's EU Candidate Status: Domestic Reactions", ΕΛΙΑΜΕΠ
Briefing note 12, March 2012
- Apostolis Karabairis, "The long awaiting Bosnian Census", ΕΛΙΑΜΕΠ blog, February
2012
- Bledar Feta, "The Janus Face of the Albanian Politics", ΕΛΙΑΜΕΠ blog, February
2012
- Apostolis Karabairis, "The North Kosovo Serbs Persistent Dissent ", ΕΛΙΑΜΕΠ blog,
February 2012
- Τριμηνιαία περιληπτική έκθεση βαλκανικών εξελίξεων για μέλη ΕΛΙΑΜΕΠ
(Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2011)
- Αποστόλης Καραμπαΐρης & Μπλεντάρ Φετά, "Κοσσυφοπέδιο: το εκρηκτικό κοκτέιλ
του βορρά", ΕΛΙΑΜΕΠ blog, November 2011
- Bledar Feta, "The troubled relationship between Greece and Albania - The Albanian
view", Background report for Eliamep's Energy project, October 2011
- Τριμηνιαία περιληπτική έκθεση βαλκανικών εξελίξεων για μέλη ΕΛΙΑΜΕΠ (ΙούνιοςΣεπτεμβριος 2011)
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Συμμετοχή στο Working Group on the Western Balkans του Woodrow Wilson Center
for International Studies (Washington DC)
Ο Ι.Αρμακόλας συμμετείχε στις ομάδες εργασίας του προγράμματος για τα Δυτικά
Βαλκάνια του Woodrow Wilson Center for International Studies (Washington DC). Το
πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην Washington διήρκεσε δύο χρόνια, περιελάμβανε τη διενέργεια κλειστών
workshops με ειδικούς για τα Βαλκάνια και σκοπό τη σκιαγράφηση των
σημαντικότερων ανοικτών ζητημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, τη συγγραφή μελετών
πολιτικής για επιμέρους θέματα και την κατάθεση προτάσεων για την συνεργασία
Ευρώπης και ΗΠΑ προς την προώθηση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Στα
workshops του προγράμματος έχουν συμμετάσχει πολιτικοί, εκπρόσωποι διεθνών
οργανισμών και κυβερνήσεων και αναλυτές από τα κορυφαία think tank της
Ευρώπης και των ΗΠΑ. Τον Οκτώβριο 2011 ο Ι.Αρμακόλας συμμετείχε στο
τελευταίο workshop του προγράμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Οξφόρδη
σε συνεργασία με το St. Anthony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Στο
workshop αυτό ο Ι.Αρμακόλας έδωσε μία από τις ομιλίες που αποτέλεσαν την
εισαγωγή στις προς συζήτηση θεματικές. Τέλος, τον Ιούλιο 2011 δημοσιεύθηκε από
το Woodrow Wilson Center μελέτη πολιτικής του Ι.Αρμακόλα η οποία βασίστηκε σε
ομιλία του ίδιου κατά το εναρκτήριο workshop του project για τα Δυτικά Βαλκάνια
που έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2010 στην Washington.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.wilsoncenter.org/event/the-workinggroup-the-western-balkans-reinforcing-eu-conditionality &
http://www.wilsoncenter.org/staff/ioannis-armakolas

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 προγραμμάτων βασικής ή και εφαρμοσμένης έρευνας. 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 ΕυρώπηΑντιπροσωπεία στο Κόσοβο



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

9

Ετήσια Έκθεση– Ερευνητική Έδρα Σταύρος Κωστόπουλος

Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου
στην Αθήνα


Φορείς χρηματοδότησης: Friedrich Ebert Stiftung Τιράνων και Αθήνας, British
Council Αθήνας και Πρίστινας



Think tanks και ερευνητικά ινστιτούτα: Albanian Institute for International
Studies, Albanian Media Institute, Albanian Institute for Dialogue and
Communication, Kosovar Foundation for Civil Society, Kosovar Institute for Policy
Research and Development, Kosovar Centre for Security Studies, Kosovar Stabillity
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
Τέλος, κατά τη χρονιά που πέρασε ο Ι.Αρμακόλας ανέλαβε κεντρικό ρόλο στην
εκδοτική ομάδα 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. Περισσότερες πληροφορίες για την επιθεώρηση και τα πρόσφατα
τεύχη
και
δημοσιευμένα
άρθρα
είναι
διαθέσιμες
στο:
http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current.
Από τον Ιούλιο 2012 ο Ι.Αρμακόλας ανέλαβε Managing Editor της επιθεώρησης. Από
τη θέση αυτή είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία ‘τυφλής’ αξιολόγησης (blind review)
των κατατεθειμένων στην επιθεώρηση εργασιών, συντονίζει το έργο της συντακτικής
επιτροπής που απαρτίζεται από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους επιστήμονες,
καταρτίζει και υλοποιεί την επικοινωνιακή και αναπτυξιακή στρατηγική της
επιθεώρησης, διατηρεί την επικοινωνία με τον εκδοτικό οίκο και έχει την τελική
ευθύνη για τη δημοσίευση των άρθρων και την έκδοση της επιθεώρησης.
Επιπροσθέτως, ο Ι.Αρμακόλας έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει μια σταδιακή αλλά
συνολική αξιολόγηση της επιθεώρησης και όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με
αυτή. Ο τελικός στόχος είναι να καταθέσει στο ΕΛΙΑΜΕΠ τους επόμενους μήνες
συνολική έκθεση αξιολόγησης της επιθεώρησης καθώς και προτάσεις για τη
στρατηγική ανάπτυξής της. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι από τον Ιούλιο 2012 γίνεται
συστηματική προσπάθεια προώθησης της εξωστρέφειας της επιθεώρησης στα
πλαίσια της οποίας έχουν εντατικοποιηθεί η επικοινωνία και οι συνεργασίες με
σημαντικούς επιστήμονες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας τέλος
ο Ι.Αρμακόλας συμμετείχε τον Οκτώβριο 2012 σε μεγάλο διεθνές συνέδριο με τίτλο
“Security, Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea
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Region” το οποίο διοργανώθηκε στην Κων/πολη. Ήταν δε ομιλητής σε ειδικό πάνελ
στο οποίο συμμετείχαν editors μεγάλων ακαδημαϊκών επιθεωρήσεων της Ανατολικής
Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνεται στα
αρχεία που συνοδεύουν αυτή την έκθεση.

Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια
- 11-13 Οκτωβρίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στο διεθνές συνέδριο "Security,
Democracy and Development in the Southern Caucasus and the Black Sea Region" που
διοργάνωσε στην Κων/πολη το Academic Swiss Caucasus Network σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Kadir Has της Τουρκίας.
- 7-10 Ιουνίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο "Conflict Prevention-Media
and SEE: Progress or Regression?" που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματος Early Warning: from Analysis to Action.
- 20 Απριλίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο "Kosovo Calling: International
conference to launch position papers on Kosovo's relationship with EU and regional
non-recognizing countries” που διοργανώθηκε στην Πρίστινα από το Kosovo
Foundation for Open Society στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Kosovo Talks EU’.
- 28 Μαρτίου 2012: Ομιλία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- 27 Μαρτίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο "The Regional Consequences
of the European Economic Crisis" που διοργάνωσε στα Τίρανα η Ελληνική Πρεσβεία,
το Friedrich Ebert Stiftung Αλβανίας και το Albanian Institute for International
Studies.
- 12 Μαρτίου 2012 - Συμμετοχή και ομιλία στο κλειστό workshop με βασικό ομιλητή
τον Πρέσβη της Σερβίας κ. Dragan Zupanjevac. Το workshop διοργανώθηκε από τον
Ι.Αρμακόλα και το ΠΝΑΕ.
- 22 Φεβρουαρίου 2012 - Συμμετοχή και ομιλία στο κλειστό workshop με βασικό
ομιλητή τον Πρέσβη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κ. Boro Bronza. Το workshop
διοργανώθηκε από τον Ι.Αρμακόλα και το ΠΝΑΕ.
- 2 Φεβρουαρίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στη συνάντηση με εκπροσώπους τριών
think tank της Αλβανίας με σκοπό την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ
των δύο χωρών
- 17 Φεβρουαρίου 2012: Oμιλία στο σεμινάριο Ερευνητών του ΕΛΙΑΜΕΠ.
- 30-31 Ιανουαρίου 2012: Συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο "Τwenty years of
memory: Prosecuting, memorializing and remembering the wars of Yugoslav
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succession” που διοργανώθηκε στο Άαρχους της Δανίας από το Danish Institute for
International Studies και το Network on European Memory of Mass Atrocities.
- 16-17 Δεκεμβρίου 2011: Συμμετοχή και ομιλία στο συνέδριο "Is the International
Strategy for the Western Balkans in trouble?: Addressing the socio-political obstacles to
the Western Balkan NATO and EU accession" που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το
ΕΛΙΑΜΕΠ και το Navarino Network.
- 25 Νοεμβρίου 2011: Συμμετοχή στο “Briefing for Greek Security Experts” που
διοργανώθηκε στο ΝΑΤΟ HQ στις Βρυξέλλες από τη Διεύθυνση Διεθνούς
Διπλωματίας του ΝΑΤΟ.
- 18-19 Νοεμβρίου 2011: Συμμετοχή στο συνέδριο “South East Europe in a multipolar
era” που διοργανώθηκε στην Πρίστινα από το European Council on Foreign Affairs
και το «Υπουργείο Εξωτερικών» του Κοσόβου στο πλαίσιο του Germia Hill Forum.
- 30 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2011: Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “Kosovo Talks
EU” που διοργανώθηκε στην Πρίστινα από το Βρετανικό Συμβούλιο Κοσόβου.
- 28 Οκτωβρίου 2011: Συμμετοχή και ομιλία στο workshop με τίτλο "Reinforcing EU
Conditionality" που διοργανώθηκε στην Οξφόρδη από το Woodrow Wilson Center
for International Studies και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο πλαίσιο του
Working Group on the Western Balkans.
- 14-18 Σεπτεμβρίου 2011: Συμμετοχή και ομιλία στο 17ο ετήσιο συνέδριο του
European Association of Archaeologists που διοργανώθηκε στο Όσλο.
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