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Έκθεση Δραστηριοτήτων Ιωάννη Αρμακόλα 

Ερευνητικός Υπότροφος Ιδρύματος Σταύρος Κωστόπουλος 2019 - 2020 

 
Ο Δρ. Ιωάννης Αρμακόλας, Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο τμήμα 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, συνέχισε το ρόλο του ως Υπότροφος της 
ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος». Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε 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 το γνωστό 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. 
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Δρ. Αρμακόλας συντόνισε τις προετοιμασίες και είχε την τελική ευθύνη 
σχετικά με την υποβολή και την παρακολούθηση της υλοποίησης πέντε αιτήσεων για 
χρηματοδότηση έρευνας για λογαρισμό 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 Center (MIGREC)”, χρηματοδότηση 
από ΕΕ – Η2020 (σε εξέλιξη) 

• “Preventing and Addressing Violent Extremism through Community Resilience in the 
Balkans and the MENA (PAVE)”, χρηματοδότηση από ΕΕ – Η2020 (σε εξέλιξη) 

• “Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της 
Ελλάδας”, χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας 
(ολοκληρώθηκε) 

• “Greece and Albania: Revisiting a tense relationship”, χρηματοδότηση από το Open 
Society Foundation της Αλβανίας (ολοκληρώθηκε).  
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Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις και Δημόσια Δραστηριότητα: 

Ο Δρ. Αρμακόλας οργάνωσε 14 δημόσιες και κλειστές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και το εξωτερικό. Επίσης, φιλοξένησε από κοινού και συνδιοργάνωσε μια σειρά δημόσιων 
εκδηλώσεων για την παρουσίαση των ευρημάτων των ερευνητικών έργων και την 
εκπόνηση νέων εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα ο Δρ. Αρμακόλας:  
 

• 5 Σεπτεμβρίου: συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στην εκδήλωση “26th 
#Eurotalk Educational Debate Session”, που οργανώθηκε από την δεξαμενή σκέψης 
Eurothink – Center for European Strategies στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας.   

• 6 Σεπτεμβρίου: ως επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
ΕΛΙΑΜΕΠ, συνδιοργάνωσε μαζί με την δεξαμενή σκέψης Analytica, την εναρκτήρια 
εκδήλωση του έργου “Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Βόρειας 
Μακεδονίας και της Ελλάδας” στα Σκόπια της Βόρειας  Μακεδονίας.  

• 16 Σεπτεμβρίου: κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση “Balkan Donors Forum 2 Agenda”, 
που διοργανώθηκε από το Open Society Foundation στα Σκόπια, της Βόρειας 
Μακεδονίας. 

• 18 Σεπτεμβρίου: συμμετείχε σε πάνελ με τίτλο “Understanding Contemporary Kosovo” 
που οργανώθηκε από το Kosovo Foundation for Open Society, στην Πρίστινα του 
Κοσόβου.  

• 23 Σεπτεμβρίου: συμμετείχε στο “11th International Symposium on Czech Foreign 
Policy: Fostering Multilateralism”, το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο 
Διεθνών Σχέσεων της Πράγας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της 
Τσεχίας, στην Πράγα της Τσεχίας. 

• 26 Σεπτεμβρίου: μίλησε στην εκδήλωση με τίτλο “Athens – Skopje Dialogue 
Programme: Building Bridges through Media”, που διοργανώθηκε από το Friedrich 
Ebert Stiftung στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. 

• 1 Οκτωβρίου: ήταν ένας από τους διοργανωτές της κλειστής συζήτησης στρογγυλής 
τραπέζης με τίτλο “Greek – Albanian Relations at a Turning Point” που 
συνδιοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Konrad Adenauer Stiftung στην Αθήνα. 

• 29-31 Οκτωβρίου: παρακολούθησε το “Tirana Connectivity Forum”, που διοργανώθηκε 
από το Cooperation and Development Institute στα Τίρανα της Αλβανίας. 

• 11 Νοεμβρίου: προέδρευσε του πάνελ “The Price of Non – Enlargement” στην 
εκδήλωση με τίτλο “Western Balkans Strategy Group”, που διοργανώθηκε από το 
European Council on Foreign Relations, στην Σόφια της Βουλγαρίας. 

• 20 Νοεμβρίου: συμμετείχε στον πολιτικό διάλογο με τίτλο “Stuck in Limbo? The Future 
of the Belgrade – Prishtina Dialogue”, που συνδιοργανώθηκε από το European Policy 
Center και το Kosovo Foundation for Open Society, στις Βρυξέλλες του Βελγίου. 

• 22 Νοεμβρίου: τοποθετήθηκε σχετικά με “The Berlin Process and the Regional 
Cooperation”, στον τέταρτο γύρο του “European Integration School”, που έλαβε χώρα 
στα Τίρανα της Αλβανίας.  
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• 16 Δεκεμβρίου: συνδιοργάνωσε μαζί με την δεξαμενή σκέψης “Analytica” και την 
Πρεσβεία της Σουηδίας στην πόλη των Σκοπίων την παρουσίαση της έρευνας με τίτλο 
“Cooperation in Education, Culture and Civil Society after the Prespa Agreement. How 
to move forward?” που έλαβε χώρα στα Σκόπια της Βόρειας Μακεδονίας. 

• 18 Δεκεμβρίου: ως επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του 
ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξένησε αντίστοιχη εκδήλωση στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ στην Αθήνα.  

• 30 Ιανουαρίου: συμμετείχε στο Οικονομικό Φόρουμ των Τιράνων, μιλώντας στο πάνελ 
σχετικά με τον καθορισμό του ρόλο της Αλβανίας στην υπό μετάβαση περιοχή των 
Δυτικών Βαλκανίων. 

Σχετικά με την δημόσια δραστηριότητα, από τον Απρίλιο του 2020 το Πρόγραμμα 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης διαχειρίζεται και λειτουργεί λογαριασμό στο Twitter με όνομα 
προφίλ @see_eliamep. Τόσο ο λογαριασμός του Προγράμματος στο Twitter, όσο και ο ήδη 
υπάρχον λογαριασμός στο Facebook, στοχεύουν στην καλύτερη προώθηση και επικοινωνία 
των δράσεων και των εκδηλώσεων, όσο και στην αμεσότερη επικοινωνία με το ευρύ κοινό. 
 
Επιστημονική επιθεώρηση Southeast European and Black Sea Studies: 

Αναφορικά με την επιστημονική επιθεώρηση “Southeast European and Black Sea Studies”, ο 
Δρ. Ιωάννης 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 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 επιρροή (impact factor) του περιοδικού για το 2019 είναι 0.839, που αντικατοπτρίζει την 
επιρροή του περιοδικού τόσο σε ακαδημαϊκούς όσο και σε πολιτικούς κύκλους. H 
επιθεώρηση δημοσίευσε επίσης ένα ειδικό τεύχος με τίτλο “Illiberal Politics in Southeast 
Europe”.   
  
Η επιθεώρηση παραμένει μία 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, Ljupcho Petkovski and Alexandra Voudouri, “The Prespa Agreement one 
year after ratification: from enthusiasm to uncertainty?” Eurothink – Center for European 
strategies, 2020 
 
Ioannis Armakolas and James Ker – Lindsay (eds.) “The politics of recognition and 
engagement - EU member states relations with Kosovo”, Palgrave Macmillan, 2020 
 
James Ker – Lindsay, Ioannis Armakolas, Rosa Balfour and Corina Stratulat (eds.) “The 
national politics of EU enlargement in the Western Balkans”, Routledge, 2019 


