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Ετήσια Έκθεση – Ερευνητική Έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος» 

Ο Ιωάννης Αρμακόλας κατέχει την ερευνητική έδρα «Σταύρος Κωστόπουλος» του 
Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) από την 1η 
Οκτωβρίου 2011.  

Ο Ι.Αρμακόλας είναι Επίκουρος Καθηγητής 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 project coordinator 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 consultant σε project για τα Βαλκάνια των United States Agency for 
International Development (ΗΠΑ) και Department for International Development 
(Ηνωμένο Βασίλειο) και μιλάει Σερβικά/Κροατικά. 

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 τρίτο χρόνο του στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Ι.Αρμακόλας υλοποίησε μια σειρά δράσεων με 
στόχο τη συστηματοποίηση και προώθηση 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 δραστηριοποιήθηκε 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 2013-14 παρατίθεται παρακάτω:  

Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης  

Κατά το έτος 2013-14 και σε συνέχεια των δράσεων των προηγουμένων ετών, ο 
Ι.Αρμακόλας έδωσε έμφαση στη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα για θέματα ΝΑ 
Ευρώπης. Διατήρησε την ομάδα ερευνητών, την οποία είχε συστήσει τα προηγούμενα 
χρονιά, με στόχο τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή 
της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και τις σχέσεις των χωρών των Βαλκανίων με την Ελλάδα.  

Πιο συγκεκριμένα, στο ΠΝΑΕ εργάσθηκε κατά την περίοδο 2013-14 o Αναστάσιος 
Βάλβης, που είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών από τον Πανεπιστήμιο του Bradford και υποψήφιος διδάκτωρ του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο Α.Βάλβης ασχολήθηκε με ερευνητικό πρόγραμμα που 
εστιάζει στις επιπτώσεις της κρίσης στη διπλωματική και οικονομική θέση, καθώς και την 
εικόνα της Ελλάδος, στα Βαλκάνια. Παράλληλα, συνέβαλε καθοριστικά στην αναζήτηση 
νέων πηγών χρηματοδότησης, βοηθώντας στη συγγραφή και κατάθεση ερευνητικών 
προτάσεων σε φορείς του εξωτερικού (EU, UNDP). Στο ΠΝΑΕ δραστηριοποιήθηκαν 
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επίσης δύο πολλά υποσχόμενοι νέοι ερευνητές που προέρχονται από βαλκανικές χώρες. 
Ο Μπλεντάρ Φετά, που προέρχεται από την Αλβανία και είναι απόφοιτος του 
Πανεπιστημίου Πειραιά και του μεταπτυχιακού  προγράμματος ΝΑΕ του Πανεπιστημίου 
Αθήνας, ασχολήθηκε με τη μελέτη της Αλβανίας, του Κοσόβου και των αλβανικών 
μειονοτήτων σε άλλες χώρες, καθώς και των σχέσεων αυτών με την Ελλάδα. Η Maja 
Maksimovic, υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που προέρχεται από 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και είναι απόφοιτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου του 
Βελιγραδίου και του μεταπτυχιακού  προγράμματος ΝΑΕ του Πανεπιστημίου Αθήνας, 
ασχολήθηκε με τη μελέτη των πολιτικών εξελίξεων στη Σερβία, το Μαυροβούνιο και τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και των επιπτώσεων αυτών για τις σχέσεις με την Ελλάδα.  

Κατά την χρονιά που ολοκληρώνεται το ΠΝΑΕ ξεκίνησε επίσης συνεργασία με σειρά 
έμπειρων ερευνητών με σκοπό τη σταδιακή ενδυνάμωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας του ΕΛΙΑΜΕΠ γύρω από τα βαλκανικά θέματα. Το ΠΝΑΕ συνεργάστηκε 
με τους: α) Δρ. Ρίτσα Παναγιώτου, ερευνήτρια Α’ στο ΚΕΠΕ, για τα θέματα των 
επιπτώσεων της κρίσης στον οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια, β) Δρ. Παύλο 
Κοκτσίδη, Λέκτορα του Πανεπιστημίου της Κύπρου, για θέματα ασφάλειας στα 
Βαλκάνια, τη διαφορά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γύρω 
από το ζήτημα της ονομασίας και τέλος τις επιπτώσεις της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ, 
γ) Δρ. Αλέξανδρο Ναυπλιώτη, συνεργαζόμενο ερευνητή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 
για τα ζητήματα ελληνο-αλβανικών σχέσεων, και δ) Δρ. Γιώργο Τριανταφύλλου, για 
ζητήματα ασφάλειας στα Βαλκάνια, καθώς και την εξέλιξη του προβλήματος του 
Κοσσυφοπεδίου. Η συνεργασία που εγκαινιάστηκε με τους παραπάνω έμπειρους 
ερευνητές απέδωσε καρπούς και το ΠΝΑΕ του ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδιάζει την εμβάθυνση της 
συνεργασίας και κατά τη νέα χρονιά.  

Το ΠΝΑΕ, τέλος, ενίσχυσαν εκπαιδευόμενοι φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια.  

 

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 και, κυρίως, των επιπτώσεων για την 
Ελλάδα. 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.  

 Έρευνα για το ρόλο και τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια, την τρέχουσα κατάσταση 
της ελληνικής βαλκανικής πολιτικής και τις προοπτικές για το μέλλον. 

 Γενική ερευνητική δραστηριότητα για συγκεκριμένες διαστάσεις των προβλημάτων 
των Βαλκανίων, όπως οι εθνοτικές σχέσεις, ζητήματα μετάβασης και 
εκδημοκρατισμού, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κ.α.    
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 ‘Ερευνα για τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στην Αλβανία και 
του Αλβανούς. 

 Έρευνα για τις αντιλήψεις της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο Κόσοβο και 
τους Κοσοβάρους. 

 Συλλογή και επεξεργασία υλικού για ελληνο-αλβανικές σχέσεις, καθώς για τις σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδας και του Κοσσυφοπεδίου, περιοχή που δεν αναγνωρίζει το ελληνικό 
κράτος. 

 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 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.  

 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ανάλυσης της απογραφής πληθυσμού στη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη. 

  

Τέλος, κατά τη χρονιά που πέρασε, ο Ι.Αρμακόλας συνέχισε την προσωπική του 
επιστημονική έρευνα σε σειρά αντικειμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: α) 
διάφορες διαστάσεις των σχέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων, καθώς και η ελληνική εξωτερική πολιτική στη περιοχή, β) τα ζητήματα 
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, ταυτότητας και μνήμης στις χώρες του μετα-
γιουγκοσλαβικού χώρου, γ) οι θεσμικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 
διαστάσεις της συνεχιζόμενης κρίσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, δ) 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, ε) η 
πρακτική της οικοδόμησης κράτους υπό την επίβλεψη της διεθνούς κοινότητας στα ημι-
προτεκτοράτα των Βαλκανίων, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και 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:  

   
o “Only knowledge should get you the title!”. Πρόταση που κατατέθηκε προς 
χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Civil Society Development IPA 2013 Civil 
Society Facility Montenegro Programme) σε συνεργασία με ένα ερευνητικό 
ινστιτούτο του Μαυροβουνίου. Ο Δρ. Αρμακόλας ήταν ο συντονιστής εκ μέρους του 
ΕΛΙΑΜΕΠ. 
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o “Participatory Governance in Cyprus: An action research Project”. Πρόταση που 
κατατέθηκε στα πλαίσια του Mediterranean Policy Dialogue του UNDP Cyprus σε 
συνεργασία με το The Management Centre of the Mediterranean και το University of 
Nicosia. Ο Δρ. Αρμακόλας συμμετείχε στη συγγραφή της πρότασης. 
o “Building new bridges in the Balkans ΙΙ”. Ερευνητική πρόταση που κατατέθηκε 
προς χρηματοδότηση στο Kosovo Foundation for Open Society. Η πρόταση 
κατατέθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Ι.Αρμακόλας ήταν ο συγγραφέας 
της πρότασης. 
o Υπό κατάθεση πρόταση προς το Friedrich Ebert Stiftung (Γραφείο Αθήνας) για 
χρηματοδότηση παράλληλης έρευνας που θα διεξαχθεί σε Ελλάδα και Αλβανία με 
αντικείμενο τις αμοιβαίες αναπαραστάσεις και τα στερεότυπα στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης των δύο χωρών. Ο Ι. Αρμακόλας είναι ο συγγραφέας της πρότασης. 
 

 
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 στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

 

 

 04-07/03/2014: Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας από το Κόσοβο στην Ελλάδα 
 
Το Βρετανικό Συμβούλιο του Κοσόβου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), διοργάνωσε από τις 4 έως τις 7 
Μαρτίου επίσκεψη 15μελούς επιχειρηματικής αποστολής από το Κόσοβο στη 
Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Στόχος ήταν η δημιουργία καναλιών επικοινωνίας και 
ανάπτυξης δεσμών με τον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδος. Η αποστολή κατέφτασε το 
μεσημέρι της Τρίτης 4ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη όπου και συναντήθηκε με 
διαφόρους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου, όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ), με τον οποίο υπήρξε και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Η αποστολή 
συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
Την Τετάρτη το πρωί, η αποστολή κατευθύνθηκε στην Αθήνα, όπου το πρόγραμμα τους 
ξεκίνησε στο ΕΛΙΑΜΕΠ με ανάλυση της ελληνικής κρίσης και παρουσίαση των 
οικονομικών, αλλά και πολύ σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων 
καθώς και των προοπτικών για το μέλλον από το Παρατηρητήριο για την κρίση του 
ΕΛΙΑΜΕΠ. Στη συνέχεια εκπρόσωποι του προγράμματος ΝΑ Ευρώπης στο ΕΛΙΑΜΕΠ 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα μελέτης σχετικά με την ελληνική οικονομική και 
διπλωματική παρουσία στα Βαλκάνια μετά το 2008. Την Πέμπτη η αποστολή βρέθηκε 
αρχικά στα γραφεία του ΙΟΒΕ, όπου και ενημερώθηκε για την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, αλλά και τις προβλέψεις για το μέλλον, ενώ αργότερα κατευθύνθηκε στον 
Πειραιά. Εκεί αρχικά συναντήθηκε με εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων στα 
γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), όπου και 
υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συναντήσεις με 
Έλληνες επιχειρηματίες. Στη συνέχεια η αποστολή ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
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Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), καθώς και στις προβλήτες τις οποίες διαχειρίζεται 
η COSCO. Η επίσκεψη της αποστολής ολοκληρώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 
όταν και φιλοξενήθηκε από το Σύνδεσμο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. και το Ινστιτούτο Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ),  με τους οποίους υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν επίσης και συναντήσεις με εκπροσώπους ελληνικών εταιριών. 
Τέλος, να τονιστεί ότι η επίσκεψη της αποστολής έτυχε μεγάλου ενδιαφέροντος από τα 
ΜΜΕ. 
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα μέλη της αποστολής : 
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5
%CF%88%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE
%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF
%84/  

 

 

Forum συζήτησης για τα Βαλκάνια με συμμετοχή εκπροσώπων από Πρεσβείες και 
Ελλήνων διπλωματών, πανεπιστημιακών και δημοσιογράφων  

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 συνέχισε και αυτή τη χρονιά τη διεξαγωγή συναντήσεων στο 
φόρουμ συζήτησης βαλκανικών προβλημάτων. Το φόρουμ έχει τη μορφή κλειστών 
workshop 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 κατά τη χρονιά 2013-14 διοργανώθηκαν δύο 
σημαντικά workshop:  

1. Στις 5 Μαΐου 2014 με θέμα “ Η επιστροφή της ατιμωρησίας: Η κατάρρευση της 
δικαιοσύνης στο Δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου της Γιουγκοσλαβίας” το 
Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή 
συζήτηση με το Δρα Robert Donia, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας στο 
Πανεπιστήμιο του Σαράγιεβο, που ειδικεύεται στη σύγχρονη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Στη συζήτηση ο Δρ. Donia εστίασε στις αποκλίσεις μεταξύ των 
ετυμηγοριών του Εφετείου και του πρώτου βαθμού εκδίκασης του Διεθνούς 
ποινικού δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY). O Δρ. Donia έχει 
καταθέσει ως ιστορικός ειδικός μάρτυρας σε 15 δίκες που αφορούσαν εγκλήματα 
πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του πρώην προέδρου της 
Γιουγκοσλαβίας, Slobodan Milosevic, και των Σερβο-Βόσνιων πολιτικών και 
στρατιωτικών ηγετών, Radovan Karadzic και Ratko Mladic. 

 

2. Στις 21 Οκτωβρίου 2013 με θέμα την προστασία της Σερβικής Θρησκευτικής και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Κόσοβο, εισαγωγική παρουσίαση από τον Ι. 
Αρμακόλα και βασικό ομιλητή τον Πρέσβη Δημήτριο Μοσχόπουλο, Επικεφαλής 
του Γραφείου Συνδέσμου στην Πρίστινα και Μεσολαβητή της Ευρωπαϊκής 

http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
http://www.eliamep.gr/eliamepnews/%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84/
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Ένωσης για την προστασία της Σερβικής Θρησκευτικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς στο Κόσοβο. 

 

Και στις δύο 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 workshop στηρίχθηκαν στο ερευνητικό έργο του ΠΝΑΕ, γεγονός 
που ανέδειξε τη συστηματική δουλειά για θέματα Βαλκανίων η οποία γίνεται στο 
ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 

 

Ομάδα ειδικών για τη σύνταξη Λευκής Βίβλου Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής  

 
Κατά το έτος 2013-14 ολοκληρώθηκε η έρευνα και συγγραφή του κεφαλαίου για τα 
Βαλκάνια που θα συμπεριληφθεί στην υπό έκδοση Λευκή Βίβλο Ελληνικής Εξωτερικής 
Πολιτικής. Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπό την καθοδήγηση 
του Ι. Αρμακόλα, ανέλαβε την πρωτοβουλία εξέτασης και αξιολόγησης της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια μέσα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη 
συμμετοχή ακαδημαϊκών και πρέσβεων, ειδικών σε θέματα ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής στα Βαλκάνια. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική, τόσο από 
πλευράς πρωτοτυπίας, όσο και από πλευράς περιεχομένου και συμμετεχόντων, αφού σε 
αυτή κλήθηκαν να συμμετέχουν, εκτός από ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με 
ζητήματα Βαλκανίων, εμπειρογνώμονες και πρώην Πρέσβεις με μεγάλη εμπειρία από 
την περιοχή. Η σημασία του εγχειρήματος έγκειται επίσης στην χρονική συγκυρία, κατά 
την οποία αυτό λαμβάνει χώρα. Η παρούσα δημοσιονομική κρίση που πλήττει τη χώρα 
αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη πολιτικών ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικής 
πολιτικής. Έτσι, ένα από τα αντικείμενα συζήτησης της συγκεκριμένης προσπάθειας ήταν 
η ανάδειξη νέων τρόπων προώθησης της ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων. Η υπό έκδοση Λευκή Βίβλος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς του 
διαλόγου για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τις προοπτικές και αναγκαίες αλλαγές 
υπό το πρίσμα των περιορισμών που θέτει η οικονομική κρίση.  

 

Υλοποίηση μελέτης “EU member states and enlargement towards the Balkans: the case 
of Greece” 

Tο πρόγραμμα με τίτλο “Κράτη-μέλη της ΕΕ και διεύρυνση στα Βαλκάνια” 
χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το European Policy Centre στις Βρυξέλλες, και 
τρέχει ταυτόχρονα σε 19 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Εκ μέρους του Προγράμματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δρ. Ι. 
Αρμακόλας και ο Δρ. Γ. Τριανταφύλλου. Ο σκοπός του εν λόγω προγράμματος του EPC 
είναι να καλύψει το κενό μεταξύ των Βρυξελλών και των εθνικών κέντρων αποφάσεων, 
σε θέματα πολιτικής και πολιτικών επιλογών σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην 
ευρωπαϊκή διεύρυνση και ενσωμάτωση. Επί του παρόντος, το πρόγραμμα βρίσκεται στο 
τελικό του στάδιο: ένα πρώτο κείμενο συμπερασμάτων έχει παραδοθεί από όλες τις 
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συμμετέχουσες χώρες στο EPC, και όλοι οι εμπλεκόμενοι ερευνητές δουλεύουν το 
δεύτερο – και τελικό – κείμενο συμπερασμάτων, βάση των σχολίων που έχουν πάρει 
από το EPC. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα βασίστηκε σε ένα συνδυασμό ποιοτικών και 
ποσοτικών στοιχείων (όπως συνεντεύξεις με το Ελληνικό Υπ.Εξ. και εκπροσώπους των 
πολιτικών κομμάτων, και πληροφορίες από τα ελληνικά εμπορικά επιμελητήρια), των 
οποίων η συλλογή έγινε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου 2014. Τα κείμενα 
συμπερασμάτων από όλες τις συμμετέχουσες χώρες θα συμπεριληφθούν σε ένα τελικό 
συλλογικό τόμο που θα εκδοθεί από το EPC, στο τέλος του 2014. 

 

Ολοκλήρωση της μελέτης “The Western Balkan accession process in the context of the 
Greek EU Presidency” 

To ΠΝΑΕ ολοκλήρωσε το εν λόγω πρόγραμμα το οποίο περιλάμβανε δύο δράσεις: 

1.  Η μία δράση αφορούσε την διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης σε Ελλάδα και 
Αλβανία και την συγγραφή κοινού report το οποίο θα εστιάζει στα προβλήματα στις 
σχέσεις των δύο χωρών και στις στάσεις των δύο κοινωνιών. Το report παρουσιάστηκε 
σε Αθήνα και Τίρανα.  

Συγκεριμένα, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής διοργάνωσε 
ανοιχτή συζήτηση την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 στην Αθήνα  για να παρουσιάσει 
τα συμπεράσματα της πρώτης κοινής προσπάθειας για μια περιεκτική ανάλυση των 
σχέσεων και αντιλήψεων μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Εισαγωγικά σχόλια έκαναν ο Δρ. 
Ντόκος (Γενικός Δ/ντής του ΕΛΙΑΜΕΠ), ο κος Κατσιούλης (Δ/ντης του FES-Αθήνα) και ο 
Δρ. Rakipi (Εκτελεστικός Δ/ντής, Albanian Institute for International Studies). Οι εκθέσεις 
παρουσιάστηκαν από τον Δρα Αρμακόλα (Επικεφαλής του προγράμματος ΝΑ Ευρώπης 
του ΕΛΙΑΜΕΠ, κάτοχος της ερευνητικής έδρας «Σταύρος Κωστόπουλος») και κα Alba Cela 
(Αναπληρώτρια Δ/ντρια, Albanian Institute for International Studies). Σχόλια έγιναν από 
τους Δρα Μπαλτσιώτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο), κο R. Lani (Εκτελεστικό Δ/ντή, Albanian 
Media Institute), κο P. Misha (Εκτελεστικό Δ/ντή, Albanian Institute for Dialogue and 
Communication) και Δρα Σωτηρόπουλο (Αναπληρωτή καθηγητή, Πανεπιστήμιο Αθηνών).  

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος στις 16 Δεκεμβρίου είχε 
πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση με τίτλο ‘Debating contemporary Albanian Greek 
relations’ στα Τίρανα με την συμμετοχή του κου Αρμακόλα ως ομιλητή. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάστηκε με το Αλβανικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών για την 
ολοκλήρωση της εν λόγω έρευνας. Το πρώτο βήμα σε αυτή την προσπάθεια 
συνεργασίας ήταν η επιστημονική χαρτογράφηση των τοποθετήσεων και αντιλήψεων 
που οι δύο κοινωνίες διατηρούν η μία για την άλλη  μέσα από την διενέργεια 
παράλληλων ερευνών κοινής γνώμης στις δύο χώρες. Η έρευνα κοινής γνώμης στην 
Αλβανία πραγματοποιήθηκε από το ΑΙΔΣ τον Απρίλιο του 2013, ενώ στην Ελλάδα το 
ΕΛΙΑΜΕΠ ανέθεσε τη διενέργεια της στην Public Issue, η οποία και πραγματοποίησε την 
έρευνα το Νοέμβριο του 2013. Οι δύο έρευνες είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμες. Τα 
ερωτηματολόγια και των δύο προέρχονται από μια κοινή «δεξαμενή» ερωτήσεων. 
Εντούτοις, κάθε πλευρά είχε την ευκαιρία να ρυθμίσει τις ερωτήσεις, ώστε να 
συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία και απόψεις, ανάλογα με το κοινό στο οποίο 
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απευθυνόταν κάθε φορά. Τα αποτελέσματα των 2 ερευνών αναλύθηκαν ξεχωριστά από 
τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα και δημοσιεύθηκαν σε ξεχωριστές εκθέσεις το 
Δεκέμβριο του 2013.  

Η άλλη δράση αφορούσε τη συγγραφή και δημοσίευση έκθεσης που θα αναλύει τις 
προοπτικές της διεύρυνσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια κατά την περίοδο της ελληνικής 
προεδρίας της ΕΕ. Η μελέτη του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ 
ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τη διαδικασία ένταξης των χωρών των 
Δυτικών Βαλκανίων στην Ε.Ε., καθώς και τις πρωτοβουλίες και ενέργειες της Ελληνικής 
Προεδρίας για την ευρύτερη περιοχή. Η μελέτη κατέδειξε ότι παρά τις χαμηλές 
προσδοκίες λόγω του οικονομικού δράματος που περνά η Ελλάδα, αλλά και της 
λεγόμενης κόπωσης όσον αφορά τη διεύρυνση, η Πέμπτη Ευρωπαϊκή Ελληνική Προεδρία 
συμμετείχε σε προσπάθειες αναζωογόνησης του παραδοσιακά ενεργού ρόλου της 
χώρας στα Βαλκάνια. Η Ελληνική Προεδρία συνεισέφερε εποικοδομητικά στα ιδανικά 
του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος και στην, αργή μεν σταθερή δε, Ευρωπαϊκή πορεία των 
χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με την γενναιόδωρη 
υποστήριξη του Friedrich Ebert Stiftung στην Αθήνα. Ο κος Αρμακόλας υπήρξε ένας από 
τους βασικούς συγγραφείς, αλλά και εκείνος που συντόνισε το όλο εγχείρημα. 

 

Ολοκλήρωση μελέτης “How is the sovereign debt crisis affecting Greece’s relations with 
the Balkan countries and Greece’s standing in the region? An initial impact 
assessment”. 

Το ΠΝΑΕ ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία αποτελεί μια προσπάθεια 
αρχικής αποτύπωσης των συνεπειών της κρίσης στην ελληνική εξωτερική πολιτική στα 
Βαλκάνια. Η μελέτη έχει δύο μέρη. Το πρώτο αφορά τη πολιτικό-διπλωματική θέση της 
Ελλάδος στα Βαλκάνια πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου μέρους διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και πραγματοποιήθηκε μια έρευνα 
μέσω διαδικτυακού survey με ειδικούς στα θέματα των Βαλκανίων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Το δεύτερο μέρος αφορά το κομμάτι της οικονομικής διπλωματίας και 
παρουσίας της Ελλάδος και για την ολοκλήρωση της έρευνας έγινε αρχικά συλλογή όλων 
των απαραίτητων δεδομένων από διάφορους φορείς όπως η ΕΛΣΤΑΤ, το ΥΠΕΞ και η 
Τράπεζα της Ελλάδος, και έπειτα  καταγραφή και αντιπαραβολή των δεικτών, όπως ΑΞΕ, 
διμερές εμπόριο κτλ, με το παρελθόν, με στόχο την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

 

Δημοσιεύσεις  

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, ο Ι.Αρμακόλας προχώρησε στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση σειράς μικρών και μεγάλων μελετών που αναλύουν σημαντικές 
τρέχουσες εξελίξεις στα Βαλκάνια. Οι μελέτες αυτές έχουν συγγραφεί είτε από τον ίδιο 
είτε από συνεργάτες στο πλαίσιο της ομάδας ΠΝΑΕ και υπό την καθοδήγηση του 
Ι.Αρμακόλα.  

 Σε υπό δημοσίευση μελέτη με τίτλο “Ε.Ε. κράτη μέλη και διεύρυνση στα Βαλκάνια: η 
περίπτωση της Ελλάδος” επιχειρείται με τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών 
στοιχείων η αποτύπωση των απόψεων διαφόρων φορέων στην Ελλάδα (π.χ. πολιτικά 
κόμματα) για την προοπτική της διεύρυνσης στα Βαλκάνια. Η μελέτη 
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χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το European Policy Centre στις Βρυξέλλες και 
τρέχει ταυτόχρονα σε 19 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Εκ μέρους του Προγράμματος 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ο Δρ. Ι. 
Αρμακόλας, και ο Δρ. Γ. Τριανταφύλλου.  

 

(Η πλήρης λίστα των δημοσιεύσεων και ομιλιών παρατίθεται παρακάτω.)      

 

Southeast European and Black Sea Studies Journal  

Ο ρόλος του Ι.Αρμακόλα στην εκδοτική προσπάθεια της επιστημονικής επιθεώρησης 
Southeast European and Black Sea Studies, η οποία εκδίδεται από τον τον εκδοτικό οίκο 
Taylor & Francis της Βρετανίας σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, αναβαθμίστηκε κατά το 
έτος 2013-14. Ο Ι. Αρμακόλας είναι πλέον Αρχισυντάκτης της επιθεώρησης, η οποία 
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. Η 
επιθεώρηση είναι σε διαδικασία αναδιοργάνωσης ενώ σταδιακά ανακτά το ρόλο ενός 
από τα σημαντικότερα φόρουμ διαλόγου διεθνώς γύρω από θέματα Βαλκανίων και 
Μαύρης Θάλασσας. Κατά το έτος 2013-14, η επιθεώρηση είχε σημαντική αύξηση των 
υποβαλλόμενων προς αξιολόγηση μελετών, βελτιωμένες διαδικασίες αξιολόγησης, 
καθώς βελτίωση στους ποσοτικούς δείκτες αναγνωσιμότητας (downloads) και 
ακαδημαϊκής επιρροής (impact factor). 

Περισσότερες πληροφορίες για την επιθεώρηση και τα πρόσφατα τεύχη και 
δημοσιευμένα άρθρα είναι διαθέσιμες στο: 
http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current. 

 

 

Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια  

-16-17 Οκτωβρίου 2014: Συμμετοχή σε workshop με θέμα “EU member states and 
enlargement towards the Balkans. Second brainstorming workshop” που διοργανώθηκε 
από το European Policy Centre στις Βρυξέλλες. 

-18 Ιουνίου 2014: Συμμετοχή και ομιλία σε διεθνές συνέδριο με θέμα “Greek 
Presidencies and the EU Accession Perspective of the Western Balkans-State of Affairs”. 
Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα, το European 
Movement of Albania και το ΕΛΙΑΜΕΠ και πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα. 

- 29-31 Μαΐου 2014: Συμμετοχή και ομιλία σε συνέδριο με θέμα “NATO in the 21st 
Century: New threats and new theaters“ που διοργανώθηκε στο Μαυροβούνιο στο 
πλαίσιο του 2BS FORUM - PLATFORM FOR POLITICAL, EXPERT AND CONSTRUCTIVE 
DISCUSSION. Ο Ι. Αρμακόλας συμμετείχε σε πάνελ, στο οποίο συμμετείχαν επίσης 
υπουργοί Εξωτερικών διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και άλλοι υψηλόβαθμοι 
προσκεκλημένοι.  

 - 01 Απριλίου 2014: Συμμετοχή και ομιλία σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Σερβίας στη 

http://www.tandfonline.com/toc/fbss20/current
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Θεσσαλονίκη, με θέμα “Ελλάδα-Σερβία: Εκλεκτ(ικ)ές Σχέσεις”, που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη. 

- 13-14 Μαρτίου 2014: Συμμετοχή σε workshop με θέμα “EU member states and 
enlargement towards the Balkans. First brainstorming workshop” που διοργανώθηκε από 
το European Policy Centre στις Βρυξέλλες.  
 
- 20 Δεκεμβρίου 2013 – Ομιλία σε εκδήλωση με θέμα: “Greek-Albanian Relations: the 
findings from opinion polls in Greece and Albania” που διοργάνωσε το Friedrich Ebert 
Stiftung Athens σε συνεργασία με το Πρόγραμμα ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ στην Αθήνα. 
 
- 16 Δεκεμβρίου 2013– Ομιλία σε εκδήλωση με θέμα “Debating contemporary Albanian 
Greek relations””, το οποίο διοργανώθηκε από το Albanian Institute for International 
Studies στα Τίρανα, Αλβανία.    
 

 

Δημοσιεύσεις 

1. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic “Memory and the uses of wartime past in 
contemporary Bosnia and Herzegovina: The case of the Bosniak campaign for the 
October 2013 population census”, Επιστήμη και Κοινωνία (Science and Society: 
Journal of Political and Moral Theory), Issue no. 32, October 2014. 

2. Ioannis Armakolas, Pavlos Koktsidis, Maja Maksimovic & Bledar Feta, “The Western 
Balkan EU Accession Process and the Greek Presidency 2014”, ELIAMEP report, 
August 2014. 

3. Ιωάννης Αρμακόλας & Αναστάσιος Βάλβης, “Οικονομική Κρίση και Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική στα Βαλκάνια: Τα αποτελέσματα μιας διαδικτυακής έρευνας”, 
ΕΛΙΑΜΕΠ, Κείμενο εργασίας 52, Αύγουστος 2014. 

4. Ioannis Armakolas & Maja Maksimovic, “The March Parliamentary Elections in Serbia 
and their Legacy”, ELIAMEP Briefing Note 31, May 2014. 

5.  “Imagining community in Bosnia: Constructing and Re-constructing the Slana Banja 
memorial complex in Tuzla”, in Marie Louise Stig Sorensen (ed.) Biographies of place: 
Sites and their role in the reconstruction of identities after conflict (provisional title), 
Cambridge University Press, forthcoming (2014) 

 

Δημοσιεύσεις υπό την εποπτεία του Ι. Αρμακόλα 

1. Μπλεντάρ Φετά, “Έλλειψη Πολιτικού Διαλόγου στην Αλβανία: Το μεγαλύτερο αγκάθι 
για την έναρφη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση”, ELIAMEP Briefing 
Note 33, Οκτώβριος 2014. 

2. Pavlos Koktsidis, “The Cyprus Question in the Contemporary Regional Security 
Environment”, ELIAMEP, Working paper 53, September 2014.  

3. Ritsa Panagiotou & Anastasios Valvis, “How is the sovereign debt crisis affecting 
Greece’s relations with the Balkan countries and Greece’s standing in the region? An 
initial impact assessment”, ELIAMEP, May 2014. 

4. George Triantafyllou, “KFOR and Provision of Security in Northern Kosovo: Tracing the 
sources of protracting insecurity”, ELIAMEP, Working paper 48, May 2014. 


