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Στόχοι του ΕΛΙΑΜΕΠ
Αποστολή του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να προσφέρει βήμα για δημόσιο και πολιτικό διάλογο σε
θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεθνών σχέσεων και να διεξάγει επιστημονικές
έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ευρωπαϊκού και
διεθνούς περιβάλλοντος. Για την επίτευξη της αποστολής του το ΕΛΙΑΜΕΠ:

•

Διεξάγει έρευνες σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το μέλλον της
Ενωμένης Ευρώπης και τις διεθνείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατλαντικές
σχέσεις, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα χρηστής
διακυβέρνησης και κλιματικών αλλαγών. Στις γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος
περιλαμβάνονται η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης
Θάλασσας, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

•
•

Συμβάλλει στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο για τα παραπάνω θέματα.
Παρέχει στους διαμορφωτές πολιτικής, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα
στην Ελλάδα, την Ευρώπη και αλλού, έγκυρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση, αναλύσεις
και προτάσεις πολιτικής.

•

Εκπαιδεύει επαγγελματίες (μεταξύ άλλων, δημόσιους λειτουργούς, δημοσιογράφους
και πανεπιστημιακούς) σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η
πρόληψη, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, η παρακολούθηση των δημοκρατικών
εκλογών, η συμβολή σε μια ενισχυμένη κοινωνία πολιτών και ο ρόλος των μέσων
μαζικής επικοινωνίας σε κοινωνίες πολιτών.

•

Διευρύνει την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις.

•

Ενημερώνει ξένους δημοσιογράφους, διπλωμάτες, ειδικούς αναλυτές και αντιπροσωπείες
στρατιωτικών σχολών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

•

Συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα καθώς και στο διάλογο για το
μέλλον της Ευρώπης και των Ευρωατλαντικών σχέσεων.
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Μήνυμα από
το Γενικό Διευθυντή
Το 2007 ήταν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για το ΕΛΙΑΜΕΠ, όπως αποδεικνύει
άλλωστε και η αύξηση του αριθμού των ερευνητικών προγραμμάτων και των επιστημονικών
δικτύων, στα οποία συμμετείχε φέτος το Ίδρυμα, καθώς και η δυναμική παρουσία του
στα ελληνικά και – σε μικρότερο βαθμό – στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επιπλέον, με χαρά αναφέρω ότι μία από τις δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ που διεξήχθη στο πλαίσιο
του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» και στόχο είχε να παρακινήσει πολίτες απ’
όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε μια διαδραστική συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ και
τις ευρωπαϊκές αξίες διακρίθηκε με το βραβείο «Χρυσά Αστέρια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε το ερευνητικό του έργο και στους παραδοσιακούς τομείς ενδιαφέροντός
του, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Αλλά και ο ρόλος της διατλαντικής κοινότητας στη
σταθεροποίηση των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης συνέχισε να
αποτελεί κεντρικό συστατικό στοιχείο των δραστηριοτήτων μας.
Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα δραστηριοποιήθηκε σε τομείς όπως η μεταναστευτική πολιτική,
οι μειονότητες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, η κλιματική
αλλαγή και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια και περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και στην
ενεργειακή πολιτική.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων, δημοσιεύτηκαν σημαντικός αριθμός
βιβλίων, άρθρων και ερευνητικών εργασιών, καθώς και τέσσερα τεύχη του Journal
of Southeast European and Black Sea Studies.
Το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε να δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες «διπλωματίας των
πολιτών» και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και σε δράσεις και δημοσιεύσεις σχετικές με τη
διαμόρφωση πολιτικής.
Το 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ θα γιορτάσει τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Η περίσταση αυτή αποτελεί μια
καλή ευκαιρία για να αξιολογήσουμε το έργο και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος μέχρι τώρα
και να ορίσουμε εκ νέου τις τρέχουσες προτεραιότητές του και τη μελλοντική του πορεία.

Θάνος Ντόκος

3

GR_AnRe_Layout_4.indd 3

15/10/2008 6:48:35 πµ

Έρευνα
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Έρευνα
Τα ερευνητικά προγράμματα αποτελούν ένα από τα δύο βασικά εργαλεία (το δεύτερο είναι
τα διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια) που χρησιμοποιεί το ΕΛΙΑΜΕΠ για την επίτευξη των
στόχων που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα.
Στις σημαντικότερες ερευνητικές θεματικές συμπεριλαμβάνονται η εμβάθυνση και
διεύρυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, οι πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές εξελίξεις
και προσπάθειες επίλυσης συγκρούσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την περιοχή
του Ευξείνου Πόντου, τη Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, η μετανάστευση,
οι διατλαντικές σχέσεις, η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της για την ανθρώπινη
ασφάλεια, η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ενεργειακή ασφάλεια.
Επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια το ΕΛΙΑΜΕΠ αφιερώνει σημαντικούς ανθρώπινους πόρους
στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό πρόβλημα, με έμφαση σε στρατηγικές
μείωσης των εντάσεων και επίλυσης των διμερών προβλημάτων.
Τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΙΑΜΕΠ, είτε ατομικά είτε ομαδικά, στοχεύουν στη μελέτη
συγκεκριμένων προβλημάτων και τον έγκαιρο εντοπισμό εκτάκτων καταστάσεων.

Τα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΙΑΜΕΠ επικεντρώνονται σε τέσσερις θεματικές:
1.

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

2.

Περιφερειακές Εξελίξεις, Εθνική και Διεθνής Ασφάλεια

3.

Διατλαντικές Σχέσεις

4.

Μετανάστευση
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Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Απονομή Βραβείου “Golden Star” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο Διαδίδοντας τις Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα (Communicating EU Values Across Greece) που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»,
τιμήθηκε με το βραβείο «Χρυσά Αστέρια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα «Χρυσά Αστέρια» απονεμήθηκαν σε
δέκα επιτυχημένα προγράμματα απ’ όλη την Ευρώπη που είχαν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών σε θέματα της ΕΕ. Τα προγράμματα που διακρίθηκαν προέρχονταν από το Βέλγιο, την Τσεχία,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα βραβεία απένειμε
ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κ. Ján Figel’, κατά τη διάρκεια μιας τελετής
στο κτίριο “Charlemagne” στις Βρυξέλλες στις 8 Νοεμβρίου 2007, στο περιθώριο του Φόρουμ «Ευρώπη για τους Πολίτες
2007». Ο Επίτροπος κ. Figel’ δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την αφοσίωση και έμπνευση που είδα ότι χαρακτηρίζει
όλα τα προγράμματα που βραβεύουμε σήμερα. Συγχαίρω τους συντελεστές με όλη μου την καρδιά. Ο πρωτοποριακός
τους χαρακτήρας και ο ενθουσιασμός τους φανερώνουν την όψη εκείνη της Ευρώπης που έχει τη δύναμη να εμπνεύσει,
να ενώσει και να διαδώσει το μήνυμα της ανοχής και της αμοιβαίας κατανόησης».
Το πρόγραμμα Διαδίδοντας τις Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα που διοργανώθηκε σε συνεργασία
με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) και τη φοιτητική οργάνωση SAFIA, υπήρξε μια συντονισμένη
καμπάνια που κύριο στόχο είχε να ενημερώσει αφενός τις τρεις μεγαλύτερες κοινότητες μεταναστών στην Ελλάδα – την
αλβανική, τη βουλγαρική και τη ρωσική –, και αφετέρου ΜΚΟ, οργανώσεις μεταναστών και ακροατήρια με σημαντική
πολλαπλασιαστική λειτουργία για την ουσία της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης, καθώς και για τις αξίες και το
μέλλον της ΕΕ μετά τη ψήφιση του Συντάγματος. Οι δημόσιες συζητήσεις, το σεμινάριο και το τελικό συνέδριο με θέμα
την εικόνα της ΕΕ, που διοργανώθηκαν στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας προκαλώντας το ενδιαφέρον
σημαντικών ελληνικών ΜΜΕ, καθώς και η έκδοση ενός εγχειριδίου «για αρχαρίους», συνέβαλλαν στην επιτυχία
της συγκεκριμένης προσπάθειας.

Ο Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός
Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ,
παραλαμβάνει το βραβείο «Χρυσά
Αστέρια» από την κα Brenda King
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής.
Από αριστερά προς τα δεξιά:
Ο κ. Ναπολέων Ξανθούλης από τη
Students Association for International
Affairs-SAFIA, η κα Έλλη Σιαπκίδου
από το ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Καθηγητής
Παναγιώτης Λιαργκόβας από
το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών
Μελετών - ΕΚΕΜ
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

JURISTRAS - Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα:
Η Εκτέλεση των Δικαστικών Αποφάσεων από τα Κράτη και
Εσωτερικές Μεταρρυθμίσεις

Κύριος σκοπός του JURISTRAS είναι η μελέτη των

μια πρώτη εικόνα των προσπαθειών που καταβάλλουν

υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εσωτερικών

οι διάφορες εθνικές αρχές για την εφαρμογή των

διαδικασιών εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊ-

αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Περιλήψεις των εθνικών αυτών

κού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

επισκοπήσεων δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή

Το πρόγραμμα εστιάζει στην καταγραφή και ανάλυση των

Επιτροπή στο πλαίσιο ενός συλλογικού τόμου με τίτλο

διαφόρων επιπτώσεων που έχουν οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ

The European Court of Human Rights, Democracy and Mi-

στην εθνική νομοθεσία και τη διαμόρφωση πολιτικής σε

norities: An Inquiry into Litigation and Domestic Implemen-

μια σειρά κρατών (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,

tation in Nine Countries. Σε συνεργασία με τη βουλγαρική

Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο).

και τη ρουμανική ερευνητική ομάδα, η συντονίστρια του

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει εάν και υπό ποιες συνθήκες

προγράμματος, Δρ. Ντία Αναγνώστου, ετοίμασε και μια

οι αποφάσεις του ΕΔΑΔ, που αφορούν παραβιάσεις της

έκθεση με τίτλο Supranational Rights Litigation and the Do-

Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

mestic Impact of Strasbourg Court Jurisprudence. Σκοπός

(ΕΣΔΑ) από κρατικές αρχές, ωθούν τα κράτη να προβούν

της έκθεσης αυτής ήταν η παρουσίαση των βασικών

σε

να

διαδικασιών και μηχανισμών, μέσω των οποίων οι

ενισχύσουν την προστασία των ατομικών και συλλογικών

αποφάσεις του ΕΔΑΔ συμβάλλουν στη διάχυση νομικών

δικαιωμάτων. Το πρόγραμμα εστιάζει σε καταγγελίες

κανόνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό

ατόμων κατά κρατών που αφορούν παραβιάσεις των

κάθε κράτους, καθώς και η ανάδειξη εκείνων των

διατάξεων περί ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο

παραγόντων και συνθηκών που ενδέχεται να συμβάλλουν

8 της ΕΣΔΑ), περί θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο

θετικά στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και να

9 της ΕΣΔΑ), περί ελευθερίας της έκφρασης (άρθρο

επιφέρουν μεταβολές στη διαμόρφωση των εκάστοτε

10 της ΕΣΔΑ), περί ελευθερίας του συνέρχεσθαι και

πολιτικών.

συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11 της ΕΣΔΑ) και περί της μη-

Η εμπειρική φάση του προγράμματος, η οποία είναι

διάκρισης (άρθρο 14 της ΕΣΔΑ). Επίσης, εξετάζονται

αφιερωμένη στην προετοιμασία των εννέα εθνικών

καταγγελίες που υποβάλλονται από αλλοδαπούς και μέλη

εκθέσεων, μία για κάθε χώρα υπό εξέταση, βρίσκεται

μειονοτήτων, υποθέσεις που εγείρουν ζητήματα ισότητας

σε εξέλιξη από τον Ιούνιο του 2007. Οι εκθέσεις αυτές:

μεταξύ των δύο φύλων και υποθέσεις που με τον ένα ή με

α) θα αξιολογούν τις κύριες εθνικές μορφές προσφυγών

τον άλλο τρόπο συνδέονται με πρακτικές διακρίσεων.

στο ΕΔΑΔ β) θα αποτιμούν το βαθμό συμμόρφωσης

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος,

του κάθε κράτους και την εσωτερική εφαρμογή των

όλες οι συνεργαζόμενες ομάδες παρήγαγαν επισκοπήσεις

αποφάσεων του Δικαστηρίου, και γ) θα εξετάζουν το

(state of the art reports) (Strasbourg Court Jurisprudence

αντίκτυπο που έχουν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου στις

and Human Rights in the Country under Study: An Overview

εσωτερικές νομοθετικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

of Litigation, Implementation and Domestic Reform) που

Η εμπειρική φάση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί

σκιαγραφούσαν τις κύριες μορφές προσφυγών και έδιναν

την 1η Ιουλίου του 2008.

ευρύτερες

εσωτερικές

μεταρρυθμίσεις

και
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EUROREG - Μεταβαλλόμενα Συμφέροντα και Ταυτότητες
στις Παραμεθόριες Περιφέρειες της Ευρώπης: ΕΕ, Εθνικές
Μειονότητες και Κοινωνικοπολιτικοί Μετασχηματισμοί
στα Κράτη Μέλη και στα Μέλη υπό Ένταξη
Το

Επιτροπή,

τους με μία εθνική ή εθνοτική-θρησκευτική κοινότητα,

6ο Πρόγραμμα - Πλαίσιο - 506019, Σεπτέμβριος

πρόγραμμα

EUROREG

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες ενός

2004 - Αύγουστος 2007) εξετάζει τις σχέσεις μεταξύ

κράτους, καθώς και η εικόνα που έχουν διαμορφώσει

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και πολιτικοποίησης των

για

εθνικών

τις

διαδόθηκαν καλές πρακτικές που προωθούν το διάλογο

επιπτώσεις που έχει η ευρωπαϊκή ενοποίηση σε περιοχές

και τη συνεργασία μεταξύ μειονοτήτων και πλειονοτήτων.

με εδαφική συγκέντρωση ιστορικών μειονοτήτων, στην

Μέσω

πολιτικοποίηση των τελευταίων, καθώς και στις σχέσεις τους

υποψηφίων προς ένταξη χωρών επιχειρήθηκε να

με τις εθνικές πλειονότητες και το κράτος. Στις περιπτώσεις

ριχθεί φως στις διαδικασίες κοινωνικής, πολιτικής και

που επελέγησαν προς εξέταση συγκαταλέγονται εννέα

οικονομικής ανασυγκρότησης που υφίστανται τα νέα

περιοχές που κατοικούνται από μειονότητες: πέντε σε

κράτη-μέλη (πρώην υποψήφιες προς ένταξη χώρες).

παλιά κράτη-μέλη (το κρατίδιο του Burgenland στην

Η πρώτη συλλογική δημοσίευση του EUROREG εκδόθηκε

Αυστρία, η χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, η περιοχή

τον Ιανουάριο του 2007:

της σλοβενικής μειονότητας στην Ιταλία, το μειονοτικό

“Regions, Minorities and European Integration”, Αφιέρωμα

ζήτημα της Β. Ιρλανδίας και η περιοχή της Δυτικής Θράκης

στο Romanian Journal of Political Science, τ. 7, ν. 1, Ιανου-

στην Ελλάδα) και τέσσερις σε νέα κράτη-μέλη (οι περιοχές

άριος 2007, Ντία Αναγνώστου και Άννα Τριανταφυλλίδου

της ιταλικής μειονότητας στη Σλοβενία, οι περιοχές των

(guest editors).

μειονοτήτων.

(Ευρωπαϊκή

Συγκεκριμένα,

διερευνά

την

«Ευρώπη».

της

Εξάλλου

σύγκρισης

μεταξύ

διαμορφώθηκαν

κρατών-μελών

και

και

ουγγρικών μειονοτήτων στη Σλοβακία και τη Ρουμανία και
οι περιοχές της μουσουλμανικής μειονότητας στη νότια
Βουλγαρία) που εντάχθηκαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007
αντίστοιχα και βρίσκονται στην Κεντρική, την Ανατολική
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Το πρόγραμμα εξέτασε εάν και κατά πόσο οι μεταβαλλόμενες ευκαιρίες και οι περιορισμοί που επεβλήθησαν
από τις πολιτικές της ΕΕ για την περιφερειακή οικονομική
ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα επέδρασαν στην
πολιτική συμμετοχή και στις οικονομικές δραστηριότητες
των εθνικών μειονοτήτων και πλειονοτήτων σε τοπικό
επίπεδο, στις σχέσεις τους με τα πολιτικά κόμματα και
τις κρατικές αρχές, καθώς και στις πολιτικές διεκδικήσεις
και τα πολιτισμικά αιτήματα που προέβαλλαν έναντι του
κράτους. Εξετάστηκε, επίσης, η επίδραση των παραγόντων
αυτών στην ταυτότητα μειονοτήτων και πλειονοτήτων,
ο τρόπος με τον οποίο αυτές αντιλαμβάνονται την ταύτισή
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Ο Γιάννης Εμμανουηλίδης εντάχθηκε ως ερευνητής

Το

στην ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ τον Οκτώβριο, στο πλαίσιο

εκδηλώσεων για οικονομικά και πολιτικά ζητήματα

της

σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και το

ερευνητικής

έδρας

«Σταύρος

Κωστόπουλος».
περιλαμβάνουν

Τα

ερευνητικά

του

ενδιαφέροντα

την

πολιτική

και

θεσμική

μεταρρύθμιση

της

ΕΛΙΑΜΕΠ

διοργάνωσε

επίσης

μια

σειρά

μέλλον της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Μεταξύ αυτών,
οι παρακάτω δημόσιες διαλέξεις, σεμινάρια και
συνέδρια

συνέβαλλαν

σημαντικά

στην

έναρξη

διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις προοπτικές για

ενός ενεργού διαλόγου για θέματα που βρίσκονται

μια διαφοροποιημένη ολοκλήρωση στο πλαίσιο μιας

στις πρώτες θέσεις στην πολιτική ατζέντα τόσο της

Ευρώπης των 27+ και θέματα που σχετίζονται με την

Ελλάδας όσο και της ΕΕ.

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ.
Από το 1999 ως το 2007 εργάστηκε ως Ερευνητής Α’ στο
Center for Applied Policy Research (C•A•P) του Μονάχου.
Προηγουμένως υπήρξε Ερευνητής Β’ στο Institut fuer
Europaeische Politik (IEP) στη Βόννη. Η ερευνητική
έδρα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ιωάννου
Φ. Κωστόπουλου.
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Ανώτατη Εκπαίδευση
Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποίησε
μια εμπειρική έρευνα για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα με στόχο να
συμβάλει στη δημόσια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων. Βασίσθηκε
στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, σε επί τόπου έρευνες και συνεντεύξεις
σε διάφορα πανεπιστήμια, καθώς και στην καταγραφή των απόψεων της κοινωνίας γενικά,
αλλά και επί μέρους ομάδων όπως φοιτητών, πρόσφατων αποφοίτων και εργοδοτών.
Περιλαμβάνει, επίσης, συγκριτική ανάλυση της εμπειρίας άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Τη δημοσίευση και παρουσίαση του Κειμένου Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
στην Ελλάδα στο Νέο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Περιβάλλον ακολούθησε η διοργάνωση μιας δημόσιας συζήτησης μεταξύ
εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας με θέμα την αυτονομία των ελληνικών πανεπιστημίων.

Δαμάζοντας τα Κύματα - Επανεξετάζοντας την Αγορά Εργασίας
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2007
Η Πρεσβεία της Δανίας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΚΑΝΕΠ (Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής
Πολιτικής) διοργάνωσαν ένα συμπόσιο με τίτλο «Δαμάζοντας τα Κύματα - Επανεξετάζοντας την Αγορά Εργασίας».
Στόχος του συνεδρίου ήταν να συμβάλει με νέες ιδέες στην τρέχουσα διαδικασία μεταρρύθμισης της αγοράς
εργασίας στην Ελλάδα παρουσιάζοντας το λεγόμενο μοντέλο flexicurity, το επιτυχημένο μοντέλο αγοράς εργασίας
που εφαρμόζεται στη Δανία, καθώς και να δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν οι δυσκολίες με τις οποίες βρίσκεται
αντιμέτωπη η ελληνική αγορά εργασίας, και η δυνατότητα να μεταφερθούν οι εμπειρίες της Δανίας στην Ελλάδα.
Στο συμπόσιο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές και από τις δύο χώρες, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν περίπου
100 εκπρόσωποι διαφόρων εργασιακών φορέων, όπως συνδικαλιστές, βουλευτές, δημόσιοι υπάλληλοι, μέλη σχετικών
οργανώσεων, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Τύχη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος μετά από (την Περίοδο)
Περισυλλογή(ς)
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007
Ο Νίκος Κουτσιαράς, Ερευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
παρουσίασε το νέο Κείμενο Πολιτικής με θέμα το μέλλον του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
Στο κείμενο αυτό εξετάζονται οι κεντρικές προκλήσεις που τίθενται από τη Συνταγματική
Συνθήκη, αξιολογούνται οι διάφορες εναλλακτικές που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια της
περιόδου περισυλλογής και παρουσιάζονται μια σειρά σεναρίων και συστάσεων για τη
μεταρρυθμιστική συνθήκη.
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Η Ευρώπη και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
H Κίνηση Πολιτών σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση, την Ευρωπαϊκή Έκφραση,
το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),
την PRAKSIS και τη WWF Ελλάς διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα “Η Ευρώπη και ο Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών”
με ομιλήτρια την Κυρία Margot Wallström, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Για μια Ισχυρή Πολιτική Συνοχής
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε διάλεξη της Καθηγήτριας Δρ. Danuta Hübner, Επιτρόπου
αρμόδιας για θέματα Περιφερειακής Πολιτικής. Η κα Hübner παρουσίασε την εξέλιξη της
ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, από τις μεταβολές που αυτή υπέστη με την πάροδο
του χρόνου ως το ρόλο που της αναλογεί σήμερα στο πλαίσιο των νέων παγκόσμιων
προκλήσεων και εξελίξεων. Οι έννοιες της σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας σε
συνδυασμό με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τις αλλαγές του ρυθμιστικού πλαισίου
αποτέλεσαν παράγοντες κλειδιά για την επιτυχία της. «Καθώς προχωρούμε, η συγχώνευση
των εννοιών της σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και η εφαρμογή και χρήση
νέων εργαλείων, θα καταστήσει την περιφερειακή πολιτική ένα από τα κορυφαία αναπτυξιακά
εργαλεία τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ». Επιπλέον, η κα Hübner αναφέρθηκε στην πρόοδο
που γνώρισε η Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή της σε σημαντικές πρωτοβουλίες της

Η Καθηγήτρια Δρ. Danuta
Hübner, Επίτροπος για
θέματα Περιφερειακής
Πολιτικής, και ο Καθηγητής
Λουκάς Τσούκαλης,
Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ

περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Τέλος, υπογράμμισε ότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί
ευκαιρία για την ανάπτυξη ευρύτερων συνεργασιών μεταξύ περιφερειών και πόλεων και για
τη δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου που θα περικλείει ολόκληρη την Ευρώπη.

Προκλήσεις της Εξωτερικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκή Ένωση
Αθήνα, 18 Μαΐου 2007
Στο πλαίσιο μιας κλειστής συζήτησης που διοργανώθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κ. Michael Gahler, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζήτησε με Έλληνες ακαδημαϊκούς και
ειδικούς σε θέματα ευρωπαϊκών σχέσεων το ζήτημα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα
στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.

Η Ήπια Ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια Δύναμη Αλλαγής
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε διάλεξη με ομιλητή τον κ. Carl Bildt, Υπουργό Εξωτερικών
της Σουηδίας. Ο κ. Bildt μίλησε για την ήπια ισχύ της ΕΕ ως δύναμη αλλαγής.
Η σκληρή ισχύς μπορεί να οδηγεί σε νίκη στο πεδίο της μάχης, ωστόσο είναι
ακατάλληλη για την ανοικοδόμηση της ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η
μόνη μακροχρόνια εγγύηση ειρήνης και ευημερίας για μαρτυρικές περιοχές, όπως
τα Βαλκάνια. Για αυτό το λόγο θα έπρεπε το ζήτημα του Κοσόβου και η προσέγγιση
της Ευρώπης με τη Βοσνία, τη Σερβία, την Κροατία, την ΠΓΔΜ και φυσικά την

Ο κ. Carl Bildt, Υπουργός
Εξωτερικών της
Σουηδίας (αριστερά),
και ο Καθηγητής Λουκάς
Τσούκαλης, Πρόεδρος
του ΕΛΙΑΜΕΠ (δεξιά)

Τουρκία να αντιμετωπιστεί αυστηρά μεν, αλλά εντός του συγκεκριμένου πλαισίου.
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Ο κ. Bildt υπενθύμισε επίσης ότι η γειτονιά μας εκτείνεται μέχρι τη Μέση Ανατολή. Πλεονεκτήματα της
Ευρώπης, όπως το ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία οικονομία του κόσμου, η διαδικασία της ολοκλήρωσης,
οι στενές σχέσεις με τους γείτονές μας, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, όπως η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία και η ενεργειακή ασφάλεια. Επομένως,
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση και θα έπρεπε να ασχοληθεί ενεργά με την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων
κάνοντας χρήση των πλεονεκτημάτων της.

Τι Σημαίνει η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη για την ΕΕ
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Το κεντρικό θέμα της δημόσιας αυτής συζήτησης ήταν η νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη
(ή αλλιώς, Συνθήκη της Λισσαβόνας), η οποία υπογράφτηκε στη Λισσαβόνα στις 13
Από αριστερά προς
τα δεξιά: Ο Υφυπουργός
Εξωτερικών Γιάννης
Βαληνάκης, ο Καθηγητής
Λουκάς Τσούκαλης,
ο Καθηγητής Παναγιώτης
Ιωακειμίδης και
ο κ. Σταύρος
Λαμπρινίδης

Δεκεμβρίου 2007. Τα κύρια ερωτήματα που συζητήθηκαν από τον Καθηγητή Γιάννη
Βαληνάκη, Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Παναγιώτη Ιωακειμίδη, Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, και τον
κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, Μέλος της ΚΟ του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ήταν τα εξής: Συμβάλλει η Συνθήκη της Λισσαβώνας στη δημιουργία
μιας πιο δημοκρατικής Ευρώπης; Καθιστά τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής
πιο αποτελεσματική; Και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ως αφετηρία μιας ευρύτερης
συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης;
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Περιφερειακές Εξελίξεις,
Εθνική και Διεθνής Ασφάλεια
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Την άνοιξη του 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ ολοκλήρωσε τη μελέτη με τίτλο Εντάσσοντας την

Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφαλείας: Η Ελληνική Πολιτική
Εθνικής Ασφαλείας στον 21ο αιώνα. Στόχος της μελέτης, την οποία επιμελήθηκε
ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ. Θάνος Ντόκος, ήταν να παράσχει μια ολοκληρωμένη
εικόνα της εθνικής πολιτικής ασφαλείας της Ελλάδας περιγράφοντας το περιφερειακό
περιβάλλον ασφαλείας και αξιολογώντας τις τρέχουσες απειλές, τον αμυντικό σχεδιασμό
και την αμυντική βιομηχανία της χώρας, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές αποφάσεις για
προμήθεια οπλικών συστημάτων, τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας,
τις ασύμμετρες απειλές και προκλήσεις και τις επιλογές πολιτικής που προσφέρονται στη
χώρα. Η ανάλυση των τάσεων, η αξιολόγηση των απειλών, καθώς και οι προβλέψεις και
προτάσεις που διατυπώνονται, έχουν μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα καλύπτοντας την
επόμενη δεκαετία (χωρίς βεβαίως να ξεχνάμε ότι στο εξαιρετικά ρευστό διεθνές περιβάλλον
δέκα χρόνια συνιστούν ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου
πολλές από τις προβλέψεις, εκτιμήσεις και προτάσεις πολιτικής αυτής της μελέτης είναι
αρκετά πιθανό να ξεπεραστούν από τα γεγονότα). (Η μελέτη παρουσιάστηκε δημοσίως στις
7 Μαΐου, στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου).
Στο πλαίσιο της σταθερής ενασχόλησης του ΕΛΙΑΜΕΠ με το θέμα της Μεταρρύθμισης
του Τομέα Ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο και την ευρύτερη
Μέση Ανατολή, το Ίδρυμα δημοσίευσε ένα νέο συλλογικό τόμο με τίτλο Security Sector

Transformation in Southeastern Europe and the Middle East (Επιμ. Θάνος
Ντόκος, Kluwer Publishers, Άμστερνταμ). Ο τόμος αυτός ήταν το προϊόν δύο σεμιναρίων που
διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ στα Τίρανα (στις 27-29 Φεβρουαρίου 2004) και στη Χάλκη (στις
7-11 Σεπτεμβρίου 2005) με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ Science Programme. Το ΕΛΙΑΜΕΠ
στοχεύει να διοργανώσει και νέα σεμινάρια στο πλαίσιο των Διεθνών Σεμιναρίων της
Χάλκης σε συνεργασία με ομόλογα ιδρύματα από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη
Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και με την Πρωτοβουλία για την
Ανοικοδόμηση της Ειρήνης (Initiative for Peacebuilding - IfP), την Αραβική Μεταρρυθμιστική
Πρωτοβουλία (Arab Reform Initiative - ARI), και την Ευρωμεσογειακή Επιτροπή Μελετών
(Euro-Mediterranean Study Commission - EuroMeSCO).
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πρωτοβουλία για την Ανοικοδόμηση της Ειρήνης
(Initiative for Peacebuiding - IfP)
Το 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ έγινε μέλος της Πρωτοβουλίας για την Ανοικοδόμηση της Ειρήνης (Initiative for Peacebuilding
- IfP), που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Το IfP στηρίζεται στην αλληλοσυμπληρωματική γεωγραφική και θεματική
εξειδίκευση 10 ερευνητικών ινστιτούτων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (και των δικτύων τους). Τα μέλη
του IfP ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να αναπτύξουν και να προωθήσουν τη διεθνή γνώση και εμπειρία στον τομέα
της πρόληψης συγκρούσεων και της ανοικοδόμησης της ειρήνης. Πρόκειται για ένα θεματικό πρόγραμμα που εξερευνά
μια σειρά ζητημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές συγκρούσεων σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, δίνοντας έμφαση
στη συμμετοχή όσων επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις στις διαδικασίες διαμόρφωσης των εθνικών και διεθνών
πολιτικών και στην ενίσχυση της σχέσης μεταξύ πολιτικής και πρακτικής.
Τα ζητήματα αυτά είναι: 1) η διαμεσολάβηση, 2) η περιφερειακή συνεργασία στους τομείς του περιβάλλοντος, της
οικονομίας και των φυσικών πόρων, 3) η ασφάλεια, 4) ο εκδημοκρατισμός και η μεταβατική δικαιοσύνη, 5) το φύλο, και
6) η ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
Στο πλαίσιο των ζητημάτων αυτών, οι δραστηριότητες του IfP μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

•
•
•
•

Τη διεξαγωγή συλλογικών εμπειρικών ερευνών που να συνδέουν την πολιτική με την πρακτική.
Την ανάπτυξη διαλόγου επί των πολιτικών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές) και
μεταξύ εκπροσώπων όλων των ενδιαφερομένων.
Την ανάπτυξη και κοινή εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού των τοπικών και διεθνών οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, των ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ινστιτούτων, καθώς και σχετικών κυβερνητικών
και διμερών ή πολυμερών φορέων.
Την εκπαίδευση και ενημέρωση με σκοπό την προώθηση και ενίσχυση των ικανοτήτων και των γνώσεων όλων
όσων το πρόγραμμα στοχεύει να ωφελήσει.

Από γεωγραφικής άποψης, το IfP καλύπτει – πέρα από τα κράτη μέλη της ΕΕ – τα Βαλκάνια (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία)
και την Ουκρανία, το Νότιο Καύκασο (Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του
Ναγκόρνο-Καραμπάχ, της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας), τη Μέση Ανατολή (Ισραήλ, Ιορδανία, Παλαιστίνη), την
Αφρική (Μπουρούντι, Ρουάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα, Λιβερία, Σιέρα Λεόνε και Σουδάν), την Ασία
(Νεπάλ, Ατσέχ, Πακιστάν), καθώς και τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Άνδεις, Αϊτή, Γουατεμάλα, Ονδούρα).
Το ΕΛΙΑΜΕΠ θα συμμετέχει κατά κύριο λόγο στον κύκλο των δραστηριοτήτων περί ασφάλειας και περί ανάπτυξης και
εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού.

Η Σύνδεση των Δικτύων Φυσικού Αερίου Ελλάδας και Τουρκίας: Επιδράσεις στην Οικονομική
Συνεργασία και την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια
Το πρόγραμμα αυτό – που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (75% ΕΕ και 25% εθνικοί
πόροι) – διερευνά τη σημασία διασύνδεσης των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας και Τουρκίας, όχι μόνο
για τις οικονομίες των δύο χωρών, αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία και ενεργειακή ασφάλεια. Στην πρώτη φάση
του προγράμματος, εξετάστηκε η ελληνική, τουρκική και αγγλική βιβλιογραφία γύρω από το θέμα των αγορών φυσικού
αερίου, της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής συνεργασίας, και συλλέγησαν δεδομένα για την ελληνική και
τουρκική αγορά φυσικού αερίου και τις σχετικές υποδομές μεταφοράς. Έμφαση δόθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά
των αγωγών φυσικού αερίου που συνδέουν την Τουρκία με την Ελλάδα, καθώς και του αγωγού που θα συνδέσει την
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Ελλάδα με την Ιταλία, παρέχοντας έτσι στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου πρόσβαση σε φυσικό αέριο που δεν θα
προέρχεται από τη Ρωσία. Διεξήχθησαν ενδελεχείς συνεντεύξεις με διοικητικά στελέχη της ελληνικής εταιρίας φυσικού
αερίου (ΔΕΠΑ), της τουρκικής εταιρίας φυσικού αερίου (BOATŞ), καθώς και με ειδικούς του Ινστιτούτου Ενέργειας
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Αθήνα.

Κλιματικές Αλλαγές και Ανθρώπινη Ασφάλεια
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της προεδρίας του Δικτύου για την Ανθρώπινη Ασφάλεια (Human
Security Network-HSN) για το έτος 2007-08 ανέθεσε στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
τον επιστημονικό συντονισμό τεσσάρων μελετών για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις πιο
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η εκπόνηση των μελετών ανατέθηκε στους εξής ευρέως αναγνωρισμένους επιστημονικούς
εταίρους:

•
•
•
•

Το Institute for Environment and Human Security του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών (UNU-EHS) με έδρα τη
Βόννη (Γερμανία) ανέλαβε τη μελέτη με θέμα την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην ανθρώπινη ασφάλεια σε
ασταθείς περιοχές με έμφαση σε θέματα μετανάστευσης για περιβαλλοντικούς λόγους.
Η μη-κυβερνητική οργάνωση Women’s Environment and Development Organization (WEDO) με έδρα τη Νέα Υόρκη
(Η.Π.Α) ανέλαβε τη μελέτη με θέμα την επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην ανθρώπινη ασφάλεια σε ασταθείς
περιοχές με έμφαση σε θέματα ισότητας των δύο φύλων και γυναικών.
Το ερευνητικό κέντρο Ιnnocenti της UNICEF με έδρα τη Φλωρεντία (Ιταλία) ανέλαβε τη μελέτη με θέμα την επίδραση
των κλιματικών αλλαγών στα παιδιά, με έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Το Climate Change Research Group-CCRG του International Institute for Environment and Development (IIED)
ανέλαβε τη μελέτη με θέμα τις διεθνείς στρατηγικές συνεργασίας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της
επίδρασης των κλιματικών αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Σχέση Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης,
Σταθερότητας και Ασφάλειας
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Το συνέδριο αυτό για τη σχέση μεταξύ υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ασφάλειας συνδιοργανώθηκε από
το ΕΛΙΑΜΕΠ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Συζητήθηκαν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στον τομέα της Πράσινης
Διπλωματίας από τη διεθνή σκηνή.
Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, επαίνεσε την περιβαλλοντική προσέγγιση της ΕΕ λέγοντας ότι αποτελεί ένα
παράδειγμα προς μίμηση και προσφέρει ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
στο μέλλον. Ο κ. Wouter Veening, Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Ασφάλειας, εξέτασε τη σχέση
μεταξύ περιβάλλοντος και ασφάλειας και τους τρόπους, με τους οποίους αυτή μπορεί να επηρεάσει τις περιφερειακές
ισορροπίες. Ο Δρ. Ben Slay, Διευθυντής της Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια

15

GR_AnRe_Layout_4.indd 15

15/10/2008 6:48:48 πµ

ΓΝΩΣΗ
ΠΡΙΝ
ΤΗ
∆ΡΑΣΗ

(UN Environment and Security Initiative - ENVSEC), τόνισε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη αποτελούν
ουσιαστικά τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Ο κ. Κώστας Καρράς, Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
υποστήριξε ότι η περιβαλλοντική κρίση έχει αλλοιώσει την έννοια της ασφάλειας. Ο Καθηγητής Δημήτρης Λάλας
τάχθηκε υπέρ της ενεργού συμμετοχής όλων των χωρών σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο Καθηγητής Michael Toman από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins εστίασε στην ασυμφωνία και σύγχυση που επικρατεί
ως προς τις επιλογές για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τη
σειρά του, ο κ. Δημήτρης Ζενγκέλης από το Stern Review Team κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια αύξηση
της θερμοκρασίας του πλανήτη θα μπορούσε να έχει το ίδιο οικονομικό κόστος με τον Α΄και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Καθηγήτρια Lucka Kajfez – Bogotaj από το International Panel for Climate Change (IPCC) τόνισε ότι ο αντίκτυπος
της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να αυξηθεί εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας και έντασης των ακραίων καιρικών
φαινομένων. Ο Έλληνας βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ελληνική περίπτωση, τασσόμενος υπέρ της
δημιουργίας ενός ξεχωριστού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κ. Alexander Carius, διευθυντής του Adelphi Research
Institute, παρουσίασε το σενάριο μιας νέας παγκόσμιας τάξης, όπου οι απειλές κατά της ασφάλειας θα οδηγούν στην
εμφάνιση ολοένα και πιο πολλών εύθραυστων κρατών εξαιτίας του ανταγωνισμού για τη διανομή των διαθέσιμων
πόρων. Στη συνέχεια, ο Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα κ. Sverre Stub αναφέρθηκε στη συνάντηση κορυφής
του Ρίο το 1992, όπου γεννήθηκε η Πράσινη Διπλωματία. Ο κ. Alessandro Villa από τη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την πλήρη ένταξη των περιβαλλοντικών
προβλημάτων και στόχων στις πολιτικές της ΕΕ. Η Περιβαλλοντική Συνεργασία είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο για την
πρόληψη των συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση της ειρήνης. Εμπίπτει έτσι στην «ήπια ισχύ», που διαχωρίζει την
Ευρώπη από πολλούς άλλους διεθνείς παίκτες. Τέλος, η Δρ. Τίνα Μπιρμπίλη παρουσίασε μια σειρά προτάσεων, μεταξύ
των οποίων: την ανάγκη ενημέρωσης της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ώστε αυτό να
ασχολείται και με τις νέες αυτές προκλήσεις, την αναβάθμιση του ρόλου του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για
το Περιβάλλον και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως διαμεσολαβητή σε διεθνείς διαβουλεύσεις με θέμα την εξωτερική
πολιτική και την κλιματική αλλαγή.

Σύμβαση για την Απαγόρευση των Ναρκών κατά Προσωπικού:
Ανασκόπηση της Δεκαετίας
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007
Με αφορμή την επέτειο δέκα χρόνων από την υπογραφή της Σύμβασης για την Απαγόρευση
των Ναρκών, οι πρεσβείες της Αυστραλίας, του Καναδά και της Νορβηγίας, σε συνεργασία
Οι νάρκες κατά
προσωπικού αποτελούν
ένα παγκόσμιο πρόβλημα
ασφαλείας

με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
το Norwegian People’s Aid και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
(ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσαν μια δημόσια συζήτηση με θέμα «Σύμβαση για την Απαγόρευση
των Ναρκών κατά Προσωπικού: Ανασκόπηση της Δεκαετίας». Στο πάνελ συμμετείχαν

ο κ. Per Nergaad, διευθυντής της Μονάδας Δράσης Κατά των Ναρκών του Norwegian People’s Aid, ο Ταγματάρχης
Ιωάννης Προμπονάς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Δρ. Σταμάτιος Παπαδάκης, χειρούργος ορθοπεδικός που
έχει παρακολουθήσει περιστατικά μεταναστών που έπεσαν θύματα ναρκών στα σύνορα με την Τουρκία, ο κ. Γιώργος
Καπόπουλος, Δημοσιογράφος και Ειδικός Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Θάνος
Ντόκος.
Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η Σύμβαση αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία. Ωστόσο, παρότι κοινό και πολιτικοί
έχουν ευαισθητοποιηθεί μέσω της ίδρυσης ερευνητικών κέντρων και της χρήσης βελτιωμένων μεθοδολογιών και
διαδικασιών αξιολόγησης των επιπτώσεων των ναρκών, εξακολουθεί να απουσιάζει ένα εφικτό «σχέδιο δράσης» σε
παγκόσμιο επίπεδο. Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι οι νάρκες κατά προσωπικού δε δρουν σε κενό. Αποτελούν σύμπτωμα
περιφερειακής αστάθειας και ανεύθυνης συμπεριφοράς εκ μέρους των κρατών που τις παράγουν. Το αποτέλεσμα
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είναι ένας μεγάλος αριθμός πολεμικών απωλειών να αποδίδεται σε ελαφριά όπλα, π.χ. νάρκες. Επιπλέον, οι επιπτώσεις
της αστάθειας σε απομακρυσμένες ναρκοθετημένες περιοχές μπορεί να φτάσουν σ’ εμάς πιο γρήγορα απ’ ότι θα
περιμέναμε, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εξαπλώνεται η παγκοσμιοποίηση σήμερα. Ως εκ τούτου, οι νάρκες
κατά προσωπικού αποτελούν εθνικό αλλά και διεθνές πρόβλημα ασφαλείας. Στη συζήτηση που ακολούθησε και στην
οποία συμμετείχαν πάνω από 120 διπλωμάτες, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, υπήρξε
ευρεία συναίνεση ως προς το ότι, ανεξαρτήτως της πίεσης που η διεθνής κοινότητα ασκεί στις χώρες που παράγουν
νάρκες, η παρακολούθηση ανταρτών και πολεμαρχών παραμένει δύσκολη. «Η νάρκη είναι ο τέλειος στρατιώτης:
γενναία, ακούραστη και πάντοτε εύστοχη». Παρότι απαιτούνται σημαντικές αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής, αυτές θα
έπρεπε να συνοδεύονται και από μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας.

Ζητήματα Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε μια κλειστή συζήτηση με θέμα «Ζητήματα ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» με
προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή κ. Αχιλλέα Αδαμαντιάδη, Ομότιμο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο George
Washington, και Σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας για Θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ο κ. Αδαμαντιάδης
μίλησε ενώπιον ενός ακροατηρίου 20 ειδικών σε θέματα Βαλκανίων και ενέργειας, στελεχών ελληνικών υπουργείων
και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η ολοένα και αυξανόμενη σημασία της
ενέργειας για την οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής. Ο κ. Αδαμαντιάδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης
λειτουργικών ενεργειακών αγορών και αποτελεσματικών και ασφαλών ενεργειακών δικτύων. Τόνισε επίσης την
ανάγκη ύπαρξης πολλαπλών πηγών, παροχέων και αγοραστών. Στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε
συζητήθηκε το θέμα του κόστους και της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, ενώ έμφαση δόθηκε στην ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων και ανάπτυξης ανανεώσιμων και εναλλακτικών
πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η υδροηλεκτρική και αιολική ενέργεια,
καθώς και ο λιγνίτης, για κάθε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Δυναμική της Ειρήνης και της Ευημερίας
Αθήνα, 26 Απριλίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ οργάνωσε εκδήλωση με ομιλητή την Α.Ε. Πρόεδρο της Ινδίας, Δρ. A. P. J.
Abdul Kalam. Ο Πρόεδρος Kalam μίλησε για τη δυναμική της ειρήνης και της ευημερίας
ενώπιον ενός πλούσιου από άποψη σύνθεσης ακροατηρίου, αποτελούμενου από 200
διπλωμάτες, πολιτικούς, δημοσιογράφους, πανεπιστημιακούς και εκπροσώπους της
κοινωνίας των πολιτών. Προσέγγισε το ζήτημα της ειρήνης από μια έντονα πνευματική
οπτική γωνία, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να μοιράζεται κανείς τη γνώση
που αποκτά και να δείχνει αλληλεγγύη και κατανόηση. Τόνισε επίσης τη σπουδαιότητα
της ατομικής πρωτοβουλίας σε θέματα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η
κοινωνική συνοχή. Ο ομιλητής υποστήριξε ότι η ειρήνη και η ευημερία (που δεν μπορούν να
αποτιμηθούν με καθαρά οικονομικούς όρους) δεν είναι ουτοπικοί στόχοι, αλλά μπορούν να
επιτευχθούν μέσω μιας τρισδιάστατης προσέγγισης που περιλαμβάνει: α) την εκπαίδευση,
β) τη μετατροπή της θρησκείας σε πνευματική δύναμη, και γ) ένα μοντέλο οικονομικής
ανάπτυξης που να εστιάζει στην εξάλειψη των ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.
Ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής, Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συντόνισε μια ζωηρή
συζήτηση με το κοινό, η οποία εστίασε στις προκλήσεις της από κοινού προώθησης της

Η Α.Ε. Πρόεδρος της Ινδίας,
Δρ. A. P. J. Abdul Kalam
(αριστερά) και
ο Καθηγητής Θεόδωρος
Κουλουμπής, Αντιπρόεδρος
του ΕΛΙΑΜΕΠ (δεξιά)

ειρήνης και της ευημερίας, τις προκλήσεις από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αύξηση του πληθυσμού, και
την ανάγκη διαχωρισμού μεταξύ αναπτυξιακών και κομματικών πολιτικών που ενίοτε είναι αναγκαία.
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Το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Σερβίας και του Κοσόβου
Αθήνα, 22 Μαΐου 2007
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ,
διοργάνωσε διάλεξη του κ. Dusan Sidjanski, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου
της Γενεύης και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου (Centre Européen
de la Culture) με θέμα «Το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Σερβίας και του Κοσσυφοπεδίου».
Ο κ. Sidjanski αναφέρθηκε στις πρόσφατες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις και στο
πώς αυτές επηρέασαν τις αντιλήψεις για τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και εντός αυτής.
Υπογράμμισε ότι η ανάληψη εκ μέρους της ΕΕ ενός ενεργού ρόλου στην περιοχή, σε
συνδυασμό με την έναρξη μιας συνεργασίας μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, αποτελούν
παράγοντες κλειδιά για την ύπαρξη βιώσιμων και ανεξάρτητων κρατών. Επίσης, στη συζήτηση
που ακολούθησε δόθηκε έμφαση στη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των
μειονοτήτων, καθώς και των δικαιωμάτων των εσωτερικών και εξωτερικών προσφύγων.

Τρέχουσες Πολιτικές Εξελίξεις στην Τουρκία
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Καθηγητή
Selim Deringil, από το Πανεπιστήμιο Bogazici (Κωνσταντινούπολη), τον Δρ. Ιωάννη
Από αριστερά προς δεξιά:
ο Καθηγητής William Hale,
ο Καθηγητής Selim Deringil,
ο Καθηγητής Θάνος
Βερέμης, ο Καθηγητής
Udo Steinbach και
ο Δρ. Ιωάννης
Ν. Γρηγοριάδης

Ν. Γρηγοριάδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Isik (Κωνσταντινούπολη)
και Ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Καθηγητή William Hale, Επισκέπτη Καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Sabanci, και τον Καθηγητή Udo Steinbach από το Πανεπιστήμιο του
Αμβούργου, Διευθυντή του Γερμανικού Ινστιτούτου Μελετών Μέσης Ανατολής. Τη συζήτηση
συντόνισε ο Καθηγητής Θάνος Βερέμης, Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο επίκεντρο της
συζήτησης βρέθηκαν η πολιτική κρίση και οι εκλογές στην Τουρκία, καθώς και η συζήτηση
περί κοσμικού κράτους. Οι παρουσιάσεις επικεντρώθηκαν στους λόγους που κρύβονται
πίσω από την παρούσα κρίση, στις εκλογικές τάσεις και στο ρόλο του AKP στην τουρκική
πολιτική. Αναλύθηκαν επίσης σε βάθος τα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα των μαζικών
διαδηλώσεων που διοργανώθηκαν σ’ ολόκληρη την Τουρκία πριν από τις εκλογές του
Ιουνίου μέσω μιας διαδραστικής συζήτησης με το κοινό που αποτελούνταν από περίπου
100 δημοσιογράφους, διπλωμάτες, φοιτητές, υπουργικά στελέχη και ακαδημαϊκούς. Τέλος,
συζητήθηκε το Κουρδικό, τόσο στην Τουρκία, όσο και απ’ την άλλη μεριά των συνόρων,
στο Ιράκ, ως προς τις επιπτώσεις του για τη δημοκρατία στην Τουρκία και τις σχέσεις της
με τις ΗΠΑ.
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Οι Εξελίξεις στον Καύκασο
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Σε μια συζήτηση που διοργάνωσαν από κοινού το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου
Πόντου (ΔΙΚΕΜΕΠ) και το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κ. Peter Semneby, Ειδικός Απεσταλμένος της
ΕΕ για το Νότιο Καύκασο, παρουσίασε μια εικόνα των πρόσφατων εξελίξεων στον
Καύκασο. Ο κ. Semneby τόνισε ότι τόσο η οικονομική ανάπτυξη και όσο και οι άμεσες ξένες
επενδύσεις έχουν αυξηθεί. Η πιο εντυπωσιακή πρόοδος σημειώθηκε στο Αζερμπαϊτζάν,
ενώ στη Γεωργία και την Αρμενία κατεγράφησαν διψήφια ποσοστά ανάπτυξης. Ως προς
την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή, οι πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία
ανησύχησαν τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, σοβαρή αποσταθεροποίηση δεν υπήρξε. Επίσης
υπογραμμίστηκε η δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει την πολιτική σταθερότητα και να
προωθήσει πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και του
επιπέδου προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Παρά τους θετικούς αυτούς δείκτες,

Από αριστερά προς
δεξιά: Ο Δρ. Δημήτριος
Τριανταφύλλου, Γενικός
Διευθυντής του ΔΙΚΕΜΕΠ,
ο κ. Peter Semneby, Ειδικός
Απεσταλμένος της ΕΕ για το
Νότιο Καύκασο, και
ο Δρ. Θάνος Ντόκος,
Γενικός Διευθυντής
του ΕΛΙΑΜΕΠ

η περιοχή εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με διασυνοριακές επιπτώσεις.
Ο κ. Semneby αναφέρθηκε στην ανάγκη της ανάπτυξης περιφερειακής συνεργασίας και της
δημιουργίας κοινών συμφερόντων μεταξύ των εθνών αυτών, υποστηρίζοντας ότι ο τρέχων
κατακερματισμός πρέπει να αποτελέσει παρελθόν, καθώς «η ευημερία και η ανάπτυξη μιας
χώρας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ευημερία των άλλων».

Αυτοκρατορική Ύβρις – Το Σκεπτικό πίσω από την Απόφαση
για Εισβολή στο Ιράκ
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κόκκαλη διοργάνωσε δημόσια διάλεξη με
τον κ. Tony Smith, Καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στην Έδρα Cornelia M. Jackson
του Πανεπιστημίου Tufts και Ερευνητή Α’ στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Harvard, με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου A Pact with the Devil:
Washington’s Bid for World Supremacy and the Betrayal of the American Promise.

Από αριστερά προς δεξιά:
Ο Δρ. Θάνος Ντόκος,
Γενικός Διευθυντής του
ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κ. Tony Smith,
Καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης στην Έδρα
Cornelia M. Jackson του
Πανεπιστημίου Tufts και
Ερευνητής Α’ στο Κέντρο
Ευρωπαϊκών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Harvard,
και ο Δρ. Δημήτρης
Καιρίδης του Ιδρύματος
Κόκκαλη
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Διατλαντικές Σχέσεις
Η κύρια δραστηριότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα των διατλαντικών σχέσεων το 2007 ήταν τα Διεθνή Σεμινάρια
της Χάλκης που εστίασαν σε τέσσερα ζητήματα: α) την παρούσα κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων,
β) το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση
Ανατολή, γ) λειτουργικά ζητήματα ασφαλείας και πιο συγκεκριμένα, τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας,
την ενεργειακή πολιτική και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής, και δ) το ρόλο των μεγάλων
δυνάμεων στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας.
Μεταξύ άλλων, τονίστηκε η απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις προσδοκίες που γεννούν οι διατλαντικές
σχέσεις από τις δυνατότητες που αυτές έχουν στην πραγματικότητα: παρόλο που οι δυνατότητες αυξήθηκαν,
οι προσδοκίες δεν πραγματοποιήθηκαν. Σύμφωνα με αυτή την κατανομή εργασίας τα Βαλκάνια θα έπρεπε να
θεωρηθούν ευρωπαϊκή υπόθεση και οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να απαλλάξουν από το βάρος αυτό το ΝΑΤΟ, το οποίο μαζί
με τις ΗΠΑ θεωρείται καταλληλότερο για την περίπτωση του Αφγανιστάν. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι οι διατλαντικές
σχέσεις θα έπρεπε να συμβάλλουν στη δημιουργία αμοιβαίων δεσμών και όχι αμοιβαίων εμποδίων. Εξάλλου
τονίστηκε ότι οι συμμαχίες θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται πιο σοβαρά ως μέσα αντιμετώπισης προβλημάτων και ότι
οι περιφερειακές σχέσεις είναι και αυτές πολύ σημαντικές. Ο κανόνας στις διεθνείς σχέσεις σήμερα είναι η πολυμέρεια,
με τις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα και τη Ρωσία να λειτουργούν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία ως ξεχωριστοί πόλοι.
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα έπρεπε να αφιερώσουν ακόμη περισσότερες δυνάμεις στην προώθηση της ασφάλειας παγκοσμίως,
ενώ οι τελευταίες θα έπρεπε να εξετάσουν μια επαναδιατύπωση των στόχων και των στρατηγικών τους.

Ερευνητική Υποτροφία
Η Ερευνήτρια Β΄του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Ρούμπη Γρώπα, έλαβε μια τετράμηνη υποτροφία ως Southeast Europe Policy
Scholar στο Woodrow Wilson International Center for Scholars στην Ουάσινγκτον. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας
της, η Δρ. Γρώπα επικεντρώθηκε στη μελέτη των ευρωατλαντικών σχέσεων, της διεύρυνσης της ΕΕ και των επιπτώσεών
αυτής για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

60 Χρόνια από το Σχέδιο Μάρσαλ: Είναι Eφικτό ένα Nέο Σχέδιο
Ειρήνης και Ανάπτυξης;
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2007
Στο πλαίσιο της 60ης επετείου από το Σχέδιο Μάρσαλ και της 25ης επετείου από την ίδρυση
Από αριστερά προς δεξιά:
ο Δρ. Θάνος Ντόκος,
η κα Φωτεινή Τομαή,
ο Δρ. Ivan Vejvoda,
ο κ. Μίνως Ζομπανάκης,
ο Δρ. Ian Lesser και η Δρ.
Κωνσταντίνα Μπότσιου

του Marshall Memorial Fellowship Programme του German Marshall Fund of the US (GMFUS)
το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε δημόσια συζήτηση με τους: Δρ. Ivan Vejvoda, Διευθυντή του
Balkan Trust for Democracy (Βελιγράδι), Κυρία Φωτεινή Τομαή, Διευθύντρια της Υπηρεσίας
Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών (Αθήνα), Δρ. Κωνσταντίνα Μπότσιου,
Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Ian Lesser, Senior Transatlantic Fellow, GMFUS
(Ουάσινγκτον), Δρ. Θάνο Ντόκο, Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη συζήτηση συντόνισε ο
κ. Μίνως Ζομπανάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ.
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Μετανάστευση
Ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης οι ευρωπαϊκές

σε αυτά τα κράτη-μέλη της ΕΕ παρουσιάζονται σε εννέα

κοινωνίες χαρακτηρίζονται πλέον από μια ολοένα και

αντίστοιχες εθνικές εκθέσεις, που διερευνούν παράλληλα

μεγαλύτερη εθνική και πολιτισμική ποικιλία. Κατά τη

και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κρίση που

διάρκεια του 2007, το ΕΛΙΑΜΕΠ διεξήγαγε έρευνες με

ξέσπασε λόγω των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ.

θέμα το πώς ορίζεται η έννοια της πολυπολιτισμικότητας
στις δημόσιες συζητήσεις και στις εκπαιδευτικές πολιτικές.
Το Ίδρυμα διοργάνωσε επίσης μια σημαντική εκδήλωση
με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, στην
οποία συμμετείχαν δάσκαλοι, ειδικοί σε εκπαιδευτικά
θέματα και διαμορφωτές πολιτικής.

Η ερευνητική ομάδα διεξήγαγε εξάλλου και εμπειρικές
έρευνες σχετικά με τη διαπολιτισμική διάσταση της
εκπαιδευτικής πολιτικής, εστιάζοντας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η κοινοπραξία του EMILIE εξέτασε διάφορους
τρόπους προσέγγισης του ζητήματος της πολυπολιτισμικής
εκπαίδευσης, των προκλήσεων που πηγάζουν από

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ερευνητικά

ζητήματα θρησκείας και θρησκευτικής εκπαίδευσης,

προγράμματα που εστιάζουν σε διαφορετικές πτυχές

διδασκαλίας των μεταναστών μαθητών στη μητρική τους

της πολυπολιτισμικότητας και των προκλήσεων της

γλώσσα και της σημασίας της ευρωπαϊκής διάστασης στις

μετανάστευσης: α) EMILIE: Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση

πολυπολιτισμικές εκπαιδευτικές ατζέντες των κρατών-

στο

Υπηκοότητας:

μελών της ΕΕ. Η εμπειρική αυτή έρευνα περιελάμβανε

Νομικές, Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις,

συνεντεύξεις με διαμορφωτές πολιτικής, εκπαιδευτικούς

και β) MULTICULTURAL EUROPE: Κρατική Πολιτική,

και ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης και στόχο είχε να

Δυναμικές της Εκπαίδευσης και οι Ταυτότητες των

αναδείξει τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν τις

Νέων στη Γερμανία, την Αγγλία και την Ελλάδα.

εκπαιδευτικές πολιτικές των κρατών-μελών της ΕΕ στην

Θέμα

της

Πολυπολιτισμικής

αναγνώριση και διαχείριση της διαφορετικότητας, καθώς
και το είδος της θεσμικής υποστήριξης που απαιτείται για
την αποτελεσματική εφαρμογή μιας πολυπολιτισμικής
ατζέντας.
Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος
Το EMILIE προσεγγίζει το θέμα της πολυπολιτισμικότητας

EMILIE:

από μια ευρωπαϊκή οπτική γωνία, συγκρίνοντας τους

Κείμενο Εργασίας: Cultural Diversity in Greek Public

τομείς της εκπαίδευσης, της ισότητας και προστασίας στο

and Political Discourses, Ρούμπη Γρώπα και Άννα

χώρο εργασίας και των προκλήσεων που συνδέονται με

Τρανταφυλλίδου (στα Αγγλικά)

τη συμμετοχή στην πολιτική και στα κοινά σε 9 κράτη-

Κείμενο Πολιτικής: Η Ελληνική Εκπαιδευτική Πολιτική

μέλη της ΕΕ, τα οποία βίωσαν με διαφορετικό τρόπο

και η Πρόκληση της Μετανάστευσης, Ρούμπη Γρώπα

το καθένα την είσοδο και ένταξη των μεταναστών στις

και Άννα Τριανταφυλλίδου (στα Ελληνικά και Αγγλικά)

κοινωνίες τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα EMILIE χρηματοδοτείται από

Κατά τη διάρκεια του 2007, επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας)

μας στη διερεύνηση του πως ορίζεται και συζητείται

και θα διαρκέσει τρία χρόνια (Ιούλιος 2006-Ιούνιος 2009).

η «διαφορετικότητα» στη δημόσια σφαίρα (στα ΜΜΕ και

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ενώ οι

στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις) στο Βέλγιο, τη Δανία, τη

κύριοι ερευνητές που ασχολούνται σε αυτό είναι η Άννα

Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Πολωνία,

Τριανταφυλλίδου και η Ρούμπη Γρώπα. Την άνοιξη του

την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δημόσιες

2007 στο πρόγραμμα συνεργάστηκε ως εκπαιδευόμενη

συζητήσεις γύρω από το θέμα της πολυπολιτισμικότητας

ερευνήτρια και η Ντάρια Λαζαρέσκου.

21

GR_AnRe_Layout_4.indd 21

15/10/2008 6:49:02 πµ

ΓΝΩΣΗ
ΠΡΙΝ
ΤΗ
∆ΡΑΣΗ

Τον Ιούνιο του 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με

πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Επίσης

το 1ο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθηνών διοργάνωσε

εντοπίσαμε, συγκεντρώσαμε και αναλύσαμε σε αδρές

ένα συνέδριο με τίτλο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

γραμμές τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων της Γεωγραφίας,

– Εκπαιδευτικές και Διδακτικές Εμπειρίες. Κατά τη

της Ιστορίας και της Πολιτικής Αγωγής στην Ελλάδα, τη

διάρκεια του συνεδρίου, καθηγητές της δευτεροβάθμιας

Γερμανία και τη Βρετανία, ενώ πήραμε και συνεντεύξεις

εκπαίδευσης και μετανάστες μαθητές από διάφορα

από συνολικά 25 διαμορφωτές πολιτικής στην Ελλάδα,

σχολεία της Αθήνας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με

τη Γερμανία, τη Βρετανία και τη Γενική Διεύθυνση

τις εμπειρίες που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού στις Βρυξέλλες.

σε

διαπολιτισμικά

εκπαιδευτικά

προγράμματα

και

πρωτοβουλίες.

Στο επίκεντρο του ερευνητικού έργου με θέμα τη
μετανάστευση βρίσκονται οι προκλήσεις που αναδύονται
στον τομέα της ενεργού συμμετοχής των μεταναστών
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, κυρίως μέσω της
έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος

Το πρόγραμμα MULTICULTURAL EUROPE αναφέρεται
στις προκλήσεις που εγείρουν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
και η μετανάστευση. Διερευνά πώς η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, διαφορετικότητα και ιθαγένεια εντάσσονται

POLITIS που ολοκληρώθηκε το 2007. Στόχος του
συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η κατανόηση των
διαφόρων παραγόντων που προωθούν ή εμποδίζουν την
ενεργή συμμετοχή των μεταναστών στα κοινά.

στην ύλη μαθημάτων όπως η ιστορία, η γεωγραφία και η

Το Μάιο του 2007, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε στην

πολιτική αγωγή, καθώς και στο λόγο Γερμανών, Ελλήνων,

Αθήνα ένα ανοιχτό συνέδριο με τίτλο «Συμμετοχή των

Βρετανών και Ευρωπαίων διαμορφωτών πολιτικής,

Μεταναστών στη Δημόσια Ζωή: Εμπειρίες από την

συμβάλλοντας έτσι στη διεξαγωγή ενός ευρύτερου

Ελλάδα και την Ευρώπη». Στο συγκεκριμένο συνέδριο

διαλόγου με θέμα το μέλλον της πολυπολιτισμικής

πολιτικοί,

Ευρώπης.

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι,

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Δράσης Marie Curie
για την Προώθηση της Κινητικότητας των Ερευνητών και
έχει διάρκεια δύο χρόνια (Δεκέμβριος 2006 – Νοέμβριος
2008). Ο ερευνητής που ασχολείται κατά κύριο λόγο
με το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ο Daniel Faas,
ενώ την επιστημονική εποπτεία έχει αναλάβει η Άννα
Τριανταφυλλίδου. Η Ντάρια Λαζαρέσκου συνεργάστηκε
στο πρόγραμμα ως ασκούμενη ερευνήτρια το πρώτο
εξάμηνο του 2007, ενώ η Φωτεινή Καλαντζή συμμετείχε
ως βοηθός ερευνητή κατά το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου
έτους.

μετανάστες

ακτιβιστές,

υπέρμαχοι

των

εκπρόσωποι ΜΚΟ και συνδικάτων, καθώς και φοιτητές,
συμμετείχαν σε μια ζωηρή, διαδραστική συζήτηση που
εστίασε στις εμπειρίες που προέκυψαν από πολιτικές
υπέρ της ένταξης των μεταναστών, αλλά και από τη
συμμετοχή μεταναστών στη δημόσια ζωή των λεγόμενων
«νέων» χωρών υποδοχής. Οι συμμετέχοντες συνέκριναν
τις εμπειρίες της Ελλάδας,
της Ιταλίας, της Ιρλανδίας
και της Πορτογαλίας, όπου
η ένταξη των μεταναστών
έγινε προτεραιότητα σχετικά
πρόσφατα,
να

προκειμένου

αναδείξουν

τα

Κατά τη διάρκεια του 2007, επικεντρώσαμε το ενδιαφέρον

συμπεράσματα

μας στη συγκέντρωση μιας ενδεικτικής βιβλιογραφίας

καλές

γύρω από το θέμα της εθνικής ταυτότητας και της

προέκυψαν. Το συνέδριο

πολιτικής αγωγής, της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής

εστίασε στην κατάσταση

αγωγής, καθώς και της πολυπολιτισμικότητας και

στην οποία βρίσκεται η

και

πρακτικές

τις
που

Από αριστερά προς δεξιά:
η Δρ. Dita Vogel, Συντονίστρια
του Προγράμματος POLITIS από
το Πανεπιστήμιο του Oldenburg,
η Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου,
Ερευνήτρια Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ και
ο Δρ. Abel Ugba από το Τμήμα
Σπουδών ΜΜΕ & Πολιτισμού
της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου
του Ανατολικού Λονδίνου
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διαδικασία ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα, όπου
ο μεγάλος πληθυσμός μεταναστών αυτό-οργανώθηκε και
αρχίζει σταδιακά να ενεργοποιείται στην ελληνική δημόσια
ζωή. Η δημόσια συζήτηση για τις κοινωνικοπολιτικές
διαστάσεις της συμμετοχής των μεταναστών στην
ελληνική δημόσια ζωή ήταν ιδιαιτέρως επίκαιρη, κυρίως
γιατί μεγάλες οργανώσεις από το χώρο της κοινωνίας
των πολιτών και πολιτικά κόμματα αρχίζουν σταδιακά να
προσεγγίζουν τις κοινότητες των μεταναστών στη χώρα.

Παράτυπη Μετανάστευση
Το Σεπτέμβριο του 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ εγκαινίασε ένα νέο
πρόγραμμα που στόχο έχει τη δημιουργία μιας βάσης
δεδομένων (που θα περιλαμβάνει και εκτιμήσεις) για
την παράτυπη μετανάστευση, καθώς και τη σύνταξη
ενδελεχών εθνικών μελετών για 13 χώρες της ΕΕ. Το
πρόγραμμα CLANDESTINO εστιάζει στην Ελλάδα, την
Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την

Το τριετές πρόγραμμα POLITIS χρηματοδοτήθηκε από τη

Ουγγαρία, τη Σλοβακία και τρεις χώρες που λειτουργούν

Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ως ενδιάμεσοι σταθμοί για τους μετανάστες: την Ουκρανία,

(6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, Θεματική Ενότητα 7)

την Τουρκία και το Μαρόκο.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος POLITIS έχουν

Το CLANDESTINO χρηματοδοτείται από τη Γενική

επίσης δημοσιευτεί στους εξής δύο τόμους:

Διεύθυνση

Το έργο European Immigration: A
Sourcebook, Anna Triandafyllidou and
Ruby Gropas (Eds.) (London: Ashgate,
2007), που παρέχει μια ολοκληρωμένη
επισκόπηση

της

μετανάστευσης

κατάστασης

σε

25

της

ευρωπαϊκές

Έρευνας

της

(6ο

Πρόγραμμα-Πλαίσιο,

και

συντονίζεται

από

Ευρωπαϊκής
Θεματική

Επιτροπής

Ενότητα

8.1)

την Άννα Τριανταφυλλίδου.

Ο Θάνος Μαρούκης είναι ο κύριος ερευνητής του τριετούς
αυτού προγράμματος, ο οποίος διεξάγει συνεντεύξεις με
διαμορφωτές πολιτικής και συλλέγει δεδομένα για το
θέμα της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ελλάδα και
την Ευρώπη.

χώρες.
Το έργο Highly Active Immigrants: A
Resource for European Civil Societies,
Dita Vogel (Ed) (Brussels: Peter Lang,
2008), που παρουσιάζει συγκριτικά
ευρήματα

του

αφορούν

στους

προγράμματος

που

παράγοντες

που

επηρεάζουν τον κοινωνικό ακτιβισμό
των

μεταναστών,

καθώς

και

τους

Το CLANDESTINO έχει ως στόχο να καταγράψει δεδομένα
και εκτιμήσεις που αφορούν την αδήλωτη μετανάστευση
(πληθυσμούς και ροές) στις χώρες της ΕΕ και να αναλύσει
τα ηθικά και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται
με τη συλλογή των δεδομένων, την επεξεργασία των
στοιχείων και τη χρήση τους. Αποσκοπεί επίσης στην
παρουσίαση μιας νέας μεθόδου για την εκτίμηση και
κατηγοριοποίηση των δεδομένων και εκτιμήσεων για την
αδήλωτη μετανάστευση στην ΕΕ.

τρόπους και τη φύση της συμμετοχής των μεταναστών
στην κοινωνική ζωή των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Μεταναστευτική Πολιτική

Το ΕΛΙΑΜΕΠ σκοπεύει να συνεχίσει να διερευνά τις

Το ερευνητικό μας έργο πάνω σε θέματα σύγχρονης

νομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που εγείρει

διεθνούς μετανάστευσης εστίασε επίσης στους τρόπους

η μετανάστευση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

ανάπτυξης

καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους. Ειδικότερα, στο

πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό το έργο μας αναπτύχθηκε

πλαίσιο του προγράμματος EMILIE θα εστιάσουμε στις

κατά μήκος δύο αξόνων. Πρώτον, το ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισε

και

διαχείρισης

της

μεταναστευτικής

νομικές διαστάσεις της ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ,

το πρόγραμμα MIGSYS, με θέμα τα διάφορα συστήματα

κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις διακρίσεις ως προς την

μετανάστευσης, το οποίο επέτρεψε να εξετάσουμε

προστασία στο χώρο εργασίας.

ενδελεχώς τη σχέση μεταξύ των σχεδίων των μεταναστών
και των στρατηγικών κινητικότητας, προσαρμογής
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και επιβίωσης απ’ τη μία και των πολιτικών των χωρών

Στο

υποδοχής από την άλλη. Δεύτερον, το ΕΛΙΑΜΕΠ έγινε

θα διοργανωθεί ένα σεμινάριο με στόχο την περαιτέρω

μέλος μιας νέας ερευνητικής κοινοπραξίας (IDEA) οποία

διερεύνηση του ερωτήματος, εάν και με ποιο τρόπο

διερευνά την ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής

οι διάφορες μεταναστευτικές πολιτικές επηρεάζουν

στις χώρες της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης

τα σχέδια και τις πράξεις των μεταναστών. Το σεμινάριο

με σκοπό να αναδείξει τους παράγοντες εκείνους

αυτό (Exploratory Workshop) θα διοργανωθεί στην Αθήνα

που επηρεάζουν τη διαμόρφωση πολιτικής και να

τον Οκτώβριο του 2008 και θα χρηματοδοτηθεί από το

προβλέψει τη μεταναστευτική ροή προς την Ευρώπη για

European Science Foundation.

τα επόμενα χρόνια.

πλαίσιο

του

συγκεκριμένου

προγράμματος,

Τέλος, στο επίκεντρο του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα MIGSYS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από

βρέθηκε και η ελληνική μεταναστευτική πολιτική

το Metropolis International Network και την ελβετική

μέσω

οργάνωση PME (Population, Migration and Environment)

Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, υπό την επίβλεψη της Άννας

και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2007, συντόνισαν

Τριανταφυλλίδου, και με τη συμμετοχή των Θάνου

η Άννα Τριανταφυλλίδου και η Ρούμπη Γρώπα.

Μαρούκη, Μικαέλας Μαρούφωφ, Μαρίνας Νικόλοβα

Το MIGSYS ανέλυσε τέσσερα συστήματα μετανάστευσης
και κάλυψε συνολικά 14 χώρες. Πιο συγκεκριμένα,
μελετήθηκαν οι εμπειρίες Πολωνών και Ουκρανών
μεταναστών στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ουγγαρία και την Πολωνία, οι εμπειρίες Μαροκινών
μεταναστών στο Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία,
περιπτώσεις Τούρκων μεταναστών στην Ολλανδία και το

της

συμμετοχής

στην

κοινοπραξία

IDEA.

και Ντάριας Λαζαρέσκου, διεξήγαγε μια εκτεταμένη
έρευνα και συνεντεύξεις με διαμορφωτές πολιτικές και
άλλους σχετικούς κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες, όπως
μέλη μεταναστευτικών οργανώσεων και συνδικαλιστές.
Η ομάδα του IDEA διερεύνησε τις επιπτώσεις των κρατικών
πολιτικών στη νόμιμη και παράτυπη μετανάστευση στην
Ελλάδα και τη σχέση τους προς την αγορά εργασίας.

Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και περιπτώσεις Μεξικανών στις

Το IDEA χρηματοδοτείται επίσης από τη Γενικής

ΗΠΑ και τον Καναδά. Οι μελέτες αυτές θα δημοσιευθούν

Διεύθυνσης

σε ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα του Journal of Immigrant

(6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο, Θεματική Ενότητα 8.1).

Έρευνας

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

and Refugee Studies το 2008.
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Εκδηλώσεις και Σεμινάρια
Ετήσια Διάλεξη 2007
Οι Προοπτικές Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και ο Ρόλος της Ευρώπης
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την Ετήσια Διάλεξή του με ομιλητή τον Rt. Hon. Lord Patten of
Barnes, Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο.
Στην έναρξη της διάλεξής του με θέμα «Προοπτικές Ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και
το Ρόλο της Ευρώπης», ο λόρδος Patten αναφέρθηκε στον Έλληνα ποιητή Καβάφη και τις
χρήσιμες παρατηρήσεις του σχετικά με την πολιτική δραστηριότητα. Στη συνέχεια στράφηκε
στην ανάλυση του Οδικού Χάρτη για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή που προτάθηκε από
τους Ευρωπαίους το 2003.
Ο Οδικός Χάρτης για την Ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, που προετοιμάστηκε από το
Υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, η οποία στη συνέχεια ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ,
αποτέλεσε ένα σωστό πρώτο βήμα στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης με σκοπό

Ο Rt. Hon. Lord Patten
of Barnes, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης και πρώην
Ευρωπαίος Επίτροπος
(αριστερά) και ο Καθηγητής
Λουκάς Τσούκαλης,
Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ
(δεξιά)

την αποκατάσταση της ειρήνης. Ο Οδικός Χάρτης ήταν ακριβής και περιελάμβανε ένα
χρονοδιάγραμμα για την προώθηση μέτρων ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Κυρίως, όμως,
τα βήματα που καλούνταν να ακολουθήσει η μία πλευρά δεν αποτελούσαν προϋπόθεση για να προβεί σε αντίστοιχα
βήματα και η άλλη πλευρά. Το θέμα ήταν τα βήματα να γίνονται παράλληλα και όχι το ένα μετά το άλλο.
Παρόλα αυτά ο Οδικός Χάρτης ήταν καταδικασμένος να αποτύχει από τη στιγμή που ο G.W. Bush διόρισε τον
κ. Abrahams στη θέση του αντιπροσώπου των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθησε
επέκταση της ανέγερσης εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη και η ύψωση του ισραηλινού τείχους ασφαλείας.
Η βία που παρατηρείται σήμερα στη Γάζα δεν ήταν απροσδόκητη ούτε τελείως απρόκλητη.
Σύμφωνα με το λόρδο Patten, αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πλέον ειρηνευτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Πολιτική στη
Μέση Ανατολή δεν είναι μια απλή διαδικασία διαδοχικών συναντήσεων του κουαρτέτου. Η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει
μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ). Δυστυχώς, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφαλείας βρίσκεται στην καρδιά του ζητήματος της εθνικής κυριαρχίας. Ακόμη και στη Συνθήκη του Άμστερνταμ,
παρά τα υπερεθνικά στοιχεία που εισήχθησαν, η κυριαρχία των κρατών-μελών διατηρήθηκε.
Περιστασιακά, η ΕΕ επιδεικνύει μια κοινή εξωτερική στάση, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της διεύρυνσης,
της πιο επιτυχημένης έκφανσης της «ήπιας ισχύος» της ΕΕ. Παρόλα αυτά σε άλλους τομείς των εξωτερικών σχέσεων
δεν είναι εύκολο να καταφέρουν οι 27 εθνικές κυβερνήσεις να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση.
Μια επιπλέον δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι δύο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πυρηνικές δυνάμεις. Τις περισσότερες φορές η Κοινή Ευρωπαϊκή Εξωτερική
Πολιτική δεν αφορά παρά έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή.
Παρόλα αυτά, η Ευρώπη πρέπει να επιχειρήσει να αποκτήσει μια κοινή εξωτερική πολιτική, κυρίως έπειτα από την
ταπείνωση της ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία, καθώς και υπό το πρίσμα της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου και της ανάδειξης
νέων οικονομικών γιγάντων στην Ανατολή. Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει μια διακριτή κοινή εξωτερική πολιτική στη
Μέση Ανατολή και κυρίως στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.
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Η ευρωπαϊκή πολιτική δεν πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις πολιτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Πρέπει να διακρίνεται
από αυτές, να είναι τολμηρή και να αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ευρωπαϊκής ρητορικής και δράσης
στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα:

•

Η ευρωπαϊκή πολιτική στη Μέση Ανατολή και κάθε οδικός χάρτης για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή πρέπει να
απευθύνεται σε όλες τις πλευρές (Ιράν, Συρία, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Σαουδική Αραβία) και όχι μόνο στο Ισραήλ και την
Παλαιστίνη.

•
•

Πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ Ισραήλ και Συρίας για τα Υψίπεδα του Γκολάν.
Η Χαμάς πρέπει να αποτελεί μέρος της οιασδήποτε διευθέτησης στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη (Η Χαμάς δεν θα είναι
η πρώτη ομάδα που χρησιμοποίησε βία για να πετύχει τους πολιτικούς της στόχους και στη συνέχεια κέρδισε το
σεβασμό των άλλων).

•
•
•
•

Οι σχέσεις μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ πρέπει να αποκατασταθούν. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει συμβιβασμός στην
Παλαιστίνη.
Η Σαουδική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία μπορεί να γίνει αποδεκτή ως σημείο αφετηρίας.
Στην Παλαιστίνη πρέπει να δημιουργηθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.
Η ΕΕ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι είναι έτοιμη να αποδεχτεί την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική στη Μέση Ανατολή θα δυσκόλευε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να διατηρήσουν την πολιτική
αδράνειας που ακολουθούν σήμερα. Θα αποκαθιστούσε την ειρηνευτική διαδικασία. Και επιπλέον, θα περιόριζε την
έκπτωση της αμερικανικής πολιτικής και την πλήρη καταστροφή στο Ιράκ. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πιο ειλικρινή
πολιτική. Αυτό το είδος της πολιτικής θα αποκαθιστούσε την αξιοπιστία της στον αραβικό κόσμο και θα αποτελούσε
σοφή κίνηση. «Είναι όμως σοφοί οι Ευρωπαίοι;», αναρωτήθηκε ο λόρδος Patten κλείνοντας την ομιλία του.

Διεθνή Σεμινάρια Χάλκης 2007
Επαναπροσδιορίζοντας την Ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και
τη Μέση Ανατολή: Αναζητώντας Νέους Τρόπους για την Αντιμετώπιση Περιφερειακών
Προβλημάτων Ασφαλείας
Ρόδος, 12-16 Σεπτεμβρίου 2007
Τα Διεθνή Σεμινάρια της Χάλκης (ΔΣΧ) ουσιαστικά συνιστούν τον πυρήνα των
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΕΛΙΑΜΕΠ για νέους ηγέτες. Από το 1990
τα ετήσια αυτά σεμινάρια πραγματοποιούνται στο νησί της Χάλκης (δυτικά της
Ρόδου) στο Αιγαίο Πέλαγος. Ο κύριος στόχος των Διεθνών Σεμιναρίων Χάλκης
είναι να προωθήσουν την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και εμπειριών προκειμένου
να ενισχύσουν την κατανόηση και να σφυρηλατήσουν δεσμούς μεταξύ νέων
πολιτικών και οικονομικών διαμορφωτών πολιτικής, ερευνητών, ακαδημαϊκών,
δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για τις διεθνείς
σχέσεις. Η επίτευξη του στόχου αυτού επιδιώκεται μέσα από την πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά
με τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διεύρυνσης, την οικοδόμηση της κοινωνίας των πολιτών, την
επίλυση κρίσεων και την περιφερειακή συνεργασία.
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Τα φετινά Διεθνή Σεμινάρια Χάλκης εστίασαν σε τέσσερα ζητήματα: α) την τρέχουσα κατάσταση των διατλαντικών
σχέσεων, β) το περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση
Ανατολή ,γ) λειτουργικά θέματα ασφαλείας και πιο συγκεκριμένα τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας, την ενεργειακή
πολιτική και την διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, και δ) το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια.
Ως προς την τρέχουσα κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων, οι συμμετέχοντες εξέτασαν εάν υφίσταται μια κοινή
προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης και ένα κοινό μακροπρόθεσμο όραμα και σε ποια βάση θα έπρεπε να λάβει χώρα
η επαναδιαπραγμάτευση των τρέχουσων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.
Ολόκληρη η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τείνει να μετατραπεί σε όμηρο του ακαθόριστου καθεστώτος του
Κοσόβου, κατάσταση που δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί επ’ άπειρον. Μια περαιτέρω καθυστέρηση της διευθέτησης
του καθεστώτος του Κοσόβου όχι μόνο θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή, αλλά θα καθυστερούσε επίσης και τις
δημοκρατικές διαδικασίες στη Σερβία. Ακόμη και αν το Κόσοβο προέβαινε σε μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας
του, θα ήταν κρίσιμο για την ίδια την ΕΕ να διατηρήσει μία ενιαία στάση, καθώς θα κληθεί να διαχειριστεί το μέλλον του
Κοσόβου.
Υποστηρίχθηκε ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου λειτουργεί σήμερα μόνο ως σημείο αφετηρίας για τη μετάβαση και
συμμετοχή σε οργανισμούς με μεγαλύτερο κύρος. Ο Εύξεινος Πόντος ούτε έχει, ούτε είναι πιθανόν να αποκτήσει μια
ιδιαίτερη περιφερειακή ταυτότητα. Η πίστη των πολιτών της είναι κυρίως τοπική ή εθνική.
Ως προς τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση στην Παλαιστίνη αξιολογήθηκε ως δύσκολη αλλά όχι και
απέλπιδα, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις για το Ιράκ που υπήρξαν πολύ απαισιόδοξες. Υποστηρίχθηκε ότι, εφόσον το
Ιράκ αποτελεί και σημαντικό περιφερειακό ζήτημα και κρίσιμο ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, εάν αφεθεί να εξελιχθεί,
όπως συμβαίνει τώρα, τότε ενδέχεται να μετατραπεί σε νέο Αφγανιστάν. Υπάρχουν δύο πιθανότητες: βίαιη διάσπαση ή
μια σειρά ενδιάμεσων συμφωνιών, τις οποίες θα διαπραγματευόταν, θα εφάρμοζε και θα εγγυόταν η διεθνής κοινότητα.
Το καλύτερο σενάριο θα ήταν μια ενδιάμεση συμφωνία διαμοιρασμού των διαθέσιμων πόρων και εδαφών με εθνικά
κριτήρια.
Η ενεργειακή ασφάλεια εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς σε ζήτημα υψίστης σημασίας. Η Ρωσία χρησιμοποιεί
την ενέργεια ως στρατηγικό θέμα πολιτικής. Επισημάνθηκε ότι τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ αποτελεί
στρατηγικό στόχο η πρόληψη της περαιτέρω ενίσχυσης του ρωσικού μονοπωλίου. Ως προς την ΕΕ και τις προσπάθειές
της να δημιουργήσει μια πανευρωπαϊκή αγορά, η Ευρώπη έχει δώσει περισσότερη έμφαση στον ιδιωτικό τομέα και
φαίνεται να έχει λησμονήσει τι σημαίνει οικονομία της αγοράς.
Ως προς τη διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής, ρόλο παίζει η ίδια η δομή της Μέσης Ανατολής. Η απόκτηση
πυρηνικής ικανότητας από το Ιράν ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, ωθώντας τις χώρες του Κόλπου
και την Τουρκία να επιδιώξουν την ανάπτυξη παρόμοιων
προγραμμάτων. Στην περίπτωση του Ιράν η πιο
σημαντική ίσως συνέπεια ανάπτυξης των πυρηνικών
του δυνατοτήτων θα είναι η δημιουργία σχετικού
προηγουμένου, καθώς η χώρα που είναι μέλος της
Συνθήκης περί της Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων,
θα την παρενέβαινε και παρόλα αυτά θα παρέμενε
ατιμώρητη.
Κατά

τη

διάρκεια

του

συνεδρίου

υπήρξε

μια

εκτενής συζήτηση γύρω από τη μεταρρύθμιση του

Από αριστερά προς δεξιά: Ο Δρ. Ivan Vejvoda, Εκτελεστικός
Διευθυντής του Balkan Trust for Democracy (Βελιγράδι), ο Δρ. Θάνος
Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ (Αθήνα) και η Δρ. Bassma
Kodmani, Εκτελεστική Διευθύντρια της Αραβικής Μεταρρυθμιστικής
Πρωτοβουλίας (Arab Reform Initiative-ARI), Παρίσι
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τομέα ασφαλείας (Security Sector Reform-SSR), με

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

αναφορά στις διάφορες σχετικές εμπειρίες σε χώρες

Παγκόσμια, Κοινωνική και Πολιτική Ευρώπη

όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Κόσοβο,
η Ουκρανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ομιλητές
παρουσίασαν τους κρίσιμους παράγοντες, τις προκλήσεις
και τις περιορισμένες επιτυχίες που κατεγράφησαν στον
τομέα ασφαλείας στις χώρες τους με βάση τρία κύρια
ερωτήματα: α) Ποια είναι τα κίνητρα για τη μεταρρύθμιση
του τομέα ασφαλείας στην εκάστοτε χώρα; Πρόκειται για
βιώσιμα κίνητρα; β) Πώς αντιλαμβάνονται οι χώρες αυτές
τη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας; και γ) Σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας
στις χώρες αυτές;

Ναύπλιο, 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2007
Μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Ιουνίου του 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ προσκάλεσε μια ομάδα 40
κορυφαίων διανοουμένων και διαμορφωτών πολιτικής
απ’ όλη την Ευρώπη για να συζητήσουν τρεις βασικές
πτυχές της ευρωπαϊκής ενοποίησης – την παγκόσμια,
την κοινωνική και την πολιτική – και να εξετάσουν
εναλλακτικούς τρόπους προόδου.
Το συνέδριο αυτό οδήγησε στην έκδοση δύο βασικών
δημοσιεύσεων. Η πρώτη είναι μια ειδική μελέτη του

Ως προς την κατανομή εργασίας μεταξύ των διαφόρων

Λουκά Τσούκαλη με τίτλο Global, Social and Politi-

διεθνών φορέων για τη διαχείριση των παγκοσμίων

cal Europe. Η δεύτερη είναι μια συλλογή σχολίων και

και περιφερειακών προβλημάτων, σύμφωνα με τη

τοποθετήσεων

ρωσική άποψη η ρωσική ηγεσία θέλει να μετατραπεί σε

Οι Yves Meny, Pawel Swieboda και Kalypso Nicolaidis

ισότιμο παίκτη των διεθνών σχέσεων και να πάψει να

σχολίασαν την αναθεώρηση της Συνθήκης και τη θεσμική

αντιμετωπίζεται ως μικρός εταίρος, να έχει το δικαίωμα

μεταρρύθμιση. Οι Jean Pisany-Ferry, Michel Foucher,

να εκφράζει τα συμφέροντά της, όσο δυσάρεστα και αν

Ulrike Guerot και William Wallace έγραψαν για την

ακούγονται αυτά στα αυτιά της Δύσης, και να αποκτήσει

Ευρώπη ως παγκόσμιο παίκτη. Οι Xavier Prats-Monné, Iain

το δικαίωμα να προβαίνει σε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις

Begg και Νίκος Κουτσιαράς ασχολήθηκαν με το ερώτημα

στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων της ρωσικής εξέλιξης.

κατά πόσον υπάρχει κοινωνική Ευρώπη, ενώ οι Stefano

Ως προς την ΕΕ, υποστηρίχθηκε ότι η διαδικασία διεύρυνσης θα καταστεί δυσκολότερη τα επόμενα χρόνια – με
την Τουρκία στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς από
την κοινή γνώμη ασκούνται πιέσεις κατά της περαιτέρω

ορισμένων

εκ

των

συμμετεχόντων.

Bartolini και Helen Wallace εξέτασαν σε ποιο βαθμό
μπορούμε να πολιτικοποιήσουμε την ΕΕ. Τέλος, ο Γιάννης
Εμμανουηλίδης και ο Jan Zielonka υποστήριξαν την
ανάγκη για διαφοροποίηση των μορφών συμμετοχής.

διεύρυνσης, αμφισβητείται η λειτουργικότητα της ΕΕ
στην περίπτωση εισδοχής ακόμη περισσότερων μελών
και οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση προς Ανατολάς
θα φέρει την ΕΕ αντιμέτωπη με τη Ρωσία. Όσον αφορά
στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης, αυτή δεν παρέχει
κίνητρα ούτε για μεταρρυθμίσεις, ούτε για τον τερματισμό
διενέξεων σε χώρες που δεν έχουν σοβαρές πιθανότητες
να γίνουν μέλη της ΕΕ μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο υποστηρίχθηκε από το ΝΑΤΟ
Science Programme και διοργανώθηκε σε συνεργασία με
το Balkan Trust for Democracy και τo Arab Reform Initiative
και με τη στήριξη του German Marshall Fund of the US,
της Hellenic-Aid του Υπουργείου Εξωτερικών, του OTE
Α.Ε., της Νομαρχίας Δωδεκανήσου και της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.

Από αριστερά προς δεξιά: Ο Δρ. Αχιλλέας Μητσός, Πρώην Γενικός
Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής,Βρυξέλλες, η Καθηγήτρια κ. Hellen Wallace, Λονδίνο,
ο κ. Quentin Peel, Εκδότης του International Affairs και
των Financial Times, Λονδίνο, ο Καθηγητής κ. Stefano Bartolini,
Διευθυντής του RSCAS στο European University Institute στη
Φλωρεντία, και ο κ. Pawel Swieboda, Διευθυντής του demosEUROPACentre for European Strategy στη Βαρσοβία
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Εκδόσεις
Οι εκδόσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στο έργο του Ιδρύματος, αφού
από το 1988 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 170 μελέτες, πρακτικά
σεμιναρίων και συνεδρίων, κείμενα εργασίας και μονογραφίες (στα
ελληνικά και στα αγγλικά).

Κείμενα Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Κείμενο Πολιτικής Νο. 8

PN07.01

«Η τύχη του Ευρωπαϊκού Συντάγματος

“A historical institutionalist analysis of the

μετά από (την περίοδο) Περισυλλογή(ς)»,

Security and Defence Policy of the Euro-

Νίκος Κουτσιαράς (με την ερευνητική

pean Union”, Κουρής Καλλιγάς

συμβολή της Άννας Βαλλιανάτου και της

PN07.02

Έλλης Σιαπκίδου)

“The constitutional convention as a con-

Κείμενο Πολιτικής Νο. 9

sensus-building formula for institutional

«Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλείας

reform issues: An assessment”, Σταματία-

στον 21ο Αιώνα», επιμ. Θάνος Ντόκος

Ευαγγελία Ιωσήφ
PN07.03

Ειδικές Μελέτες

“Issue analysis: the 2008 US presidential

OP07.01

elections and Greece”, Zander N. Li και Co-

«Η ανάπτυξη, η αμφισβήτηση και η μεταρ-

lin J. Motley

ρύθμιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού
κράτους: “Is the economy stupid?”», Νίκος

Εκδόσεις

Κουτσιαράς

“Security Sector Transformation in South-

OP07.02

eastern Europe and the Middle East”, Επιμ.

«Η σύγχρονη Τουρκική πραγματικότητα

Θάνος Ντόκος, 2007, IOS Press

και ο ρόλος του στρατού στις δομές

“European Immigration: A Sourcebook”,

εξουσίας του κράτους: Από τη θεσμική

Άννα Τριανταφυλλίδου και Ρουμπίνη

κατοχύρωση στη συνειδησιακή ταύτιση»,

Γρώπα (επιμ.), 2007, Ashgate Publishing

Σπύρος Ν. Λίτσας

“Islam in Europe”, Aziz Al –Azmeh και Έφη

OP07.03

Φωκά (επιμ.), 2007, Cambridge University

«Οι Υπηρεσίες Πληροφοριών στο Εθνικό

Press

Σύστημα Ασφάλειας: Η Περίπτωση της

“The Integration of Cultural Consider-

ΕΥΠ», Παύλος Αποστολίδης (διατίθεται

ations in EU Law and Policies”, Ευαγγελία

και στα Αγγλικά)

Ψυχογιοπούλου, 2007, Martinus Nijhoff

OP07.04

Publishers

“Global, social and political Europe”,

“Regions, Minorities and European Inte-

Λουκάς Τσούκαλης

gration”, Αφιέρωμα στο Romanian Journal of Political Science, τ. 7, ν. 1, Ιανουάριος 2007, Ντία Αναγνώστου και Άννα
Τριανταφυλλίδου (guest editors)

29

GR_AnRe_Layout_4.indd 29

15/10/2008 6:49:10 πµ

ΓΝΩΣΗ
ΠΡΙΝ
ΤΗ
∆ΡΑΣΗ

Journal of Southeast European and Black Sea Studies

ένα από τα θέματα που εξετάστηκαν στην Επιθεώρηση
το 2007. Οι έννοιες της ασφάλειας και της δημοκρατικής

Για υποβολή χειρογράφων

ειρήνης αναλύθηκαν σε θεωρητικό επίπεδο στο πλαίσιο

επικοινωνήστε με τη

της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ και των σχέσεών της με

Δρ. Ρούμπη Γρώπα, JSEEBSS

την Ελλάδα και τη Ρωσία.

ΕΛΙΑΜΕΠ, Βασιλίσσης Σοφίας 49

Στο δεύτερο τεύχος του 2007 (V7N2, June 20007)

106 76 Αθήνα, ruby@eliamep.gr

εξετάστηκε το θέμα της ασφάλειας με την ενεργειακή του
διάσταση. Σε αυτό το τεύχος που ήταν αφιερωμένο στην
ενεργειακή ασφάλεια αναλύθηκαν σε βάθος γεωπολιτικά
θέματα στην ευρύτερη Μαύρη Θάλασσα, η ενεργειακή
διπλωματία της Ρωσίας, καθώς και οι προτεραιότητες

Το 2007 είχαμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τα ερευνητικά

της ΕΕ και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής

πεδία της Επιθεώρησης ΝΑ Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας

Ασφαλείας στην περιοχή αυτή.

καθώς και να αυξήσουμε τα άρθρα με προτάσεις πολιτικής.

Το ειδικό τεύχος του 2007 το οποίο επιμελήθηκαν

Τα τέσσερα τεύχη που δημοσιεύτηκαν περιλάμβαναν

οι James Gow και Madoka Futamura είχε τίτλο “Dark His-

άρθρα από διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς σχετικά

tories, Brighter Futures? The Balkans and the Black Sea re-

με την περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας

gion – EU frontiers, war crimes and confronting the past”.

και δεκατρείς κατατοπιστικές κριτικές νέων βιβλίων που

Το τεύχος περιλάμβανε προσεγγίσεις σχετικά με το ρόλο

επικεντρώνονται σε αυτές τις περιοχές.

της θρησκείας στις περιοχές αυτές, τη σχέση μεταξύ

Η επίδραση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης και διάφοροι

ειρήνης και δικαιοσύνης, τους παράγοντες του φόβου και

παράγοντες που αφορούν στη διαδικασία ενσωμάτωσης

της τρομοκρατίας, και την κληρονομιά των εγκλημάτων

στην ΕΕ εξετάστηκαν σε διαφορετικές περιοχές όπως π.χ.

πολέμου και της γενοκτονίας. Εξετάστηκαν η κληρονομιά

η μεταναστευτική πολιτική στη Ρουμανία ή οι αγορές

που άφησε η γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, ο ρόλος

και η οικονομική ανάπτυξη στην Κροατία. Η οικονομία,

της τρομοκρατίας και της ατιμωρησίας στην Τσετσενία,

οι τάσεις ενσωμάτωσης στον τραπεζικό τομέα, οι πιέσεις

η σχέση ανάμεσα στις εξωτερικές πιέσεις και στον

του ανταγωνισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

εσωτερικό δημόσιο διάλογο στην Τουρκία σε σχέση με το

και οι προκλήσεις όσον αφορά στην εξασφάλιση ξένων

θέμα της Αρμενίας, καθώς και η πολιτιστική απεικόνιση

επενδύσεων εξετάστηκαν σε μια σειρά από άρθρα για

των βιαιοτήτων και της μεταμέλειας.

τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σερβία. Επίσης, άρθρα

Τέλος, το 2007 η Επιθεώρηση συμπεριλήφθηκε στο ISI So-

βασισμένα σε εμπειρική έρευνα συμπληρώθηκαν από

cial Science Citation Index (SSCI) και θα λάβει το πρώτο του

άλλα βασισμένα σε επιτόπια έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο

δείκτη επιρροής (impact factor) το 2010. Η επιθεώρηση

δημοσιεύσαμε μελέτες με πρακτική ανάλυση για το πώς

θα περιλαμβάνεται στα ακόλουθα ευρετήρια αναφορών

οι ειδικοί της αγοράς και οι επιχειρηματίες μπορούν να

(citation index): Social Sciences Citation Index®, Social

μειώσουν το επενδυτικό ρίσκο σε μετα-κομμουνιστικές

Scisearch®, και στο Journal Citation Reports/ Social Sci-

οικονομίες καθώς και μια σειρά από προτάσεις σχετικά

ences Edition.

με το «τι συνίσταται» και «τι δεν συνίσταται» σε αυτά τα
οικονομικά περιβάλλοντα.
Η ανοικοδόμηση της ειρήνης και οι πολιτικές ασφαλείας στα
Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν
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Βιβλιοθήκη
Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης:

Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η

μέλος του δικτύου ΕINIRAS (Eu-

δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης και τεκμηρί-

ropean

ωσης για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια, με πολιτικά

on International Relations and

και οικονομικά δεδομένα. Έτσι, δημιουργήθηκε μία ειδική

Area Studies). Στο πλαίσιο της

βιβλιοθήκη ως βάση του κέντρου τεκμηρίωσης.

συνεργασίας αυτής, το ΕΛΙΑΜΕΠ

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει επιστημονικά

έχει

βιβλία και περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά), ανάτυπα,

ενός πολύγλωσσου θησαυρού πολιτικής επιστήμης, την

φυλλάδια, CD-ROMs, DVDs, κείμενα εργασίας, και

τακτική ενημέρωση της βάσης δεδομένων που βρίσκεται

επετηρίδες γύρω από το γνωστικό αντικείμενο των

στην ιστοσελίδα του International Security Network

Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικότερα, η

(ISN), σχετικά με τις δημοσιεύσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, την

συλλογή αποτελείται κατά προσέγγιση από περίπου

ανάρτηση μέρους των πληροφοριών της βιβλιοθήκης

6.200 τίτλους βιβλίων και 41 τίτλους ξένων και ελληνικών

του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βάσεων Δεδομένων

περιοδικών, όπως και από 360 τίτλους ξένων και ελληνικών

και την επικοινωνία με το Συμβούλιο του EINIRAS για το

περιοδικών που προκύπτουν από την ανταλλαγή

συντονισμό μελλοντικών δράσεων.

Information

αναλάβει

τη

Network

δημιουργία

εκδόσεων με αντίστοιχα ινστιτούτα στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Χρηματοδότηση: Η κύρια πηγή χρηματοδότησης

Κατά τη διάρκεια του 2007, η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ

της Βιβλιοθήκης προέρχεται από την ετήσια χορηγία

επικεντρώθηκε στην ηλεκτρονική καταλογογράφηση των

του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης,

μονογραφιών της σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά

η οποία κυρίως χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό της

πρότυπα, καθώς και στον εμπλουτισμό της συλλογής

συλλογής της Βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικές εκδόσεις,

της. Συνέχισε επίσης να συνεργάζεται και να ανταλλάσει

ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης καθώς και για τα

δημοσιεύσεις με άλλα συγγενή ιδρύματα από την Ελλάδα

λειτουργικά της έξοδα.

και το εξωτερικό. Επιπλέον, τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν
για ερευνητικούς σκοπούς πάνω από 150 επισκέπτες,
μεταξύ αυτών ερευνητές, φοιτητές και ακαδημαϊκοί.

Δίκτυα
Το 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε τη θεσμική δικτύωσή του και ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία του μέσω της συμμετοχής
του σε μια σειρά δικτύων όπως: στο Euro-mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), στo Arab Reform Initiative
(ARI), στο Initiative for Peacebuilding (IfP), στο European Information Network on International Relations and Area
Studies, στο Balkan Communication Network (BCN) και στο European Policy Institute Network (EPIN). Το ΕΛΙΑΜΕΠ
συμμετέχει επίσης ως εταίρος στα Δίκτυα Αριστείας EU-CONSENT και RECWOWE, τα οποία χρηματοδοτούνται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Συνεργασίες
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Συνεργασίες
Κολλέγιο της Ευρώπης

σχέσεων, την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, την πολιτική
το

στην Ελλάδα και την Τουρκία, και τον εθνικισμό από

συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο

συγκριτικής άποψης. Το διετές αυτό ΠΜΣ απευθύνεται

Κολλέγιο της Ευρώπης και τους

σε

Έλληνες υποψήφιους, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων

δημοσιογράφους

Υποψηφίων για το Κολλέγιο της Ευρώπης. Το Κολλέγιο της

ασχολούνται ή σχεδιάζουν να ασχοληθούν με ποικίλες

Ευρώπης ανήκει στην ελίτ των ακαδημαϊκών κέντρων της

πλευρές των Τουρκικών και Νεοελληνικών Σπουδών.

Το

ΕΛΙΑΜΕΠ

αποτελεί

μελλοντικούς

πανεπιστημιακούς,
και

δημόσιους

διπλωμάτες,

λειτουργούς

που

Ευρώπης και προσφέρει τέσσερα μονοετή προγράμματα
που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.

Πρόγραμμα Θεσμικής Συνεργασίας

Λειτουργεί σε δύο πανεπιστημιακούς χώρους, αυτόν της

Το 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε το Πρόγραμμα Θεσμικής

Bruges (στο Βέλγιο) και αυτόν της Natolin (στην Πολωνία).

Συνεργασίας που ξεκίνησε το 2004, μια πρωτοβουλία για

Τα προγράμματα που διδάσκονται στην Bruges αφορούν

εταιρείες, διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα,

τους τομείς της Πολιτικής Επιστήμης/Διοίκησης, της

επιχειρηματικές ενώσεις και άλλους φορείς με στόχο τη

Νομικής και των Οικονομικών, ενώ το πρόγραμμα στη

δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου θεσμικών μελών,

Natolin είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα. Το 2006-2007

την ενίσχυση του έργου μας, και την ανάληψη νέων

εγκαινιάστηκε ένα νέο πρόγραμμα στην Bruges με τίτλο

πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών δράσεων.

Ευρωπαϊκές Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία, το οποίο θα

Με μια ετήσια συνδρομή προσφέρουμε στα μέλη μας

εστιάσει στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.

τακτική ενημέρωση για τα προγράμματά μας καθώς και
προνομιακή συμμετοχή στις δραστηριότητές μας.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Bilgi

To ΕΛΙΑΜΕΠ θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη του δικτύου

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μέσω της Ελληνικής Επιτροπής Επιλογής

για την υποστήριξή τους το έτος 2007: ALPHA BANK, Coca-

για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), την

Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε., EFG Eurobank

οποία και φιλοξενεί, λειτουργεί ως δίοδος για την επιλογή

Ergasias A.E., FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών, INTRACOM Hold-

Ελλήνων φοιτητών για το ΠΜΣ στις Διεθνείς Σχέσεις με

ings, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., LAVIPHARM Α.Ε., MAHO A.E., MAMI-

έμφαση στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις που λειτουργεί στο

DOIL-JETOIL A.E., NAVARINO RESORTS, PLANET A.E., VI-

Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης. Το ΠΜΣ στις

VARTIA Α.Β.Ε.Ε., YALCO – Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.,

Διεθνείς Σχέσεις στόχο έχει να προσφέρει στους φοιτητές

Α.Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.,

μια στέρεη βάση στην επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων

Αντιπροσωπεία της Ταϊπέι, Βασιλική Πρεσβεία Ολλανδίας,

και

ελληνοτουρκικές

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Μ.Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

σχέσεις. Το πρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε

Α.Ε., ΟΤΕ Α.Ε., Π&Κ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΑΚΟ Α.Ε.,

να αντικατοπτρίζει τους δύο κύριους αυτούς στόχους

Πρεσβεία Ιαπωνίας, Πρεσβεία Καναδά, ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Τράπεζα

εμπλουτίζοντας τις γενικές γνώσεις των φοιτητών για τη

της Ελλάδος.

ταυτόχρονα

εξειδίκευση

στις

θεωρία και την πράξη των διεθνών σχέσεων και δίνοντας
τους τη δυνατότητα να εξειδικευτούν στην πολιτική και
στις διεθνείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Το πρόγραμμα
προσφέρει μαθήματα σχετικά με τη θεωρία των διεθνών
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Πρόγραμμα Marshall Memorial Fellowship (MMF) 2007
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ο συντονιστής του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship για την
Ελλάδα. Το πρόγραμμα MMF στόχο έχει να δημιουργήσει ένα δίκτυο νέων Ευρωπαίων και
Αμερικανών ηγετών με απώτερο σκοπό τη σύσφιξη των διατλαντικών σχέσεων. Το German Marshall Fund (GMF) χορηγεί κάθε χρόνο πάνω από 100 υποτροφίες σε ηγέτες από το
χώρο της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της οικονομίας, των ΜΜΕ και του μη-κυβερνητικού
τομέα που ταξιδεύουν και μελετούν τους ανθρώπους, τις κοινωνίες και τους θεσμούς της
άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους οι Αμερικανοί και
οι Ευρωπαίοι υπότροφοι συναντώνται επίσημα και ανεπίσημα με διαμορφωτές πολιτικής,
καθώς και επιφανείς επιχειρηματίες, κυβερνητικά στελέχη, μέλη ΜΚΟ και δημοσιογράφους.
Το 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξένησε υποτρόφους τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Επιστολή από την επίσκεψη των υποτρόφων του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship στην Αθήνα το 2007:
Ένας Αμερικανός στην Αθήνα
By Michael E. Webber, Ph.D.
Υπότροφος του προγράμματος American Marshall Memorial Fellowship (2007)
του German Marshall Fund
Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου για τη Διεθνή Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Πολιτική, Σχολή Γεωεπιστημών Jackson
Υπότροφοι του
προγράμματος American
Marshall Memorial
Fellowship 2007.
Ομαδική φωτογραφία

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Texas στο Austin
«Εμείς οι Έλληνες εφεύραμε τη Δημοκρατία και εσείς οι Αμερικανοί τη διαλύσατε!» Αυτό είπε η
Ελληνοαμερικανίδα Arianna Huffington σε μερικούς εκατοντάδες απογοητευμένους πολιτικούς
ακτιβιστές στο Los Angeles λίγες ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του George Bush το
2005. Τότε η Arianna Huffington ήταν ήδη διάσημη σχολιάστρια και δημοσιογράφος, καθώς
και ηττημένη υποψήφια Κυβερνήτης για την πολιτεία της Καλιφόρνια, αφού είχε χάσει από τον
Arnold Schwarzenegger. Εκείνη την ημέρα είχα την τιμή να συστήσω την κ. Huffington στο
ακροατήριο και περίμενα με αγωνία να ακούσω τι θα μας έλεγε. Δεν είχα ιδέα ότι θα ήταν τόσο
ωμή, επικριτική, σαφής, γεμάτη πάθος και γνώσεις. Έκτοτε αναρωτιόμουν, αν οι ιδιότητες αυτές
ήταν χαρακτηριστικές των Ελλήνων ή αν εκείνη απλώς αποτελούσε την εξαίρεση.
Σχεδόν δύο χρόνια μετά είχα την τύχη να επιλεγώ ως υπότροφος του προγράμματος Marshall
Memorial Fellowship, πράγμα που μου έδωσε την ευκαιρία τον Μάρτιο του 2007 να ταξιδέψω
στην Ευρώπη και να μείνω μεταξύ άλλων και για 5 μέρες στην Αθήνα.
Μέσα σε μια ώρα από την άφιξή μου στην Ελλάδα ο οδηγός ταξί που με μετέφερε επέπληξε
εμένα και τους συμπατριώτες μου επειδή δεν είχαμε κατορθώσει να αναλάβουμε δράση ενάντια
στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή και είχαμε χάσει τα πιθανά οικονομικά οφέλη μιας πράσινης
ενεργειακής επανάστασης. Με πληροφόρησε ότι εξαιτίας της νωθρότητάς μας από την ερχόμενη
εβδομάδα θα άρχιζε να τα οικονομάει γερά, αφού θα έπαυε να δουλεύει ως ταξιτζής για να
ανοίξει μια επιχείρηση εγκατάστασης ηλιακών συσσωρευτών. Δεν περίμενα να συναντήσω έναν
τόσο ωμό, επικριτικό, σαφή, γεμάτο πάθος και γνώση οδηγό ταξί. Υποθέτω λοιπόν ότι η Arianna
Huffington ήταν τελικά ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα.
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Για τους Αμερικανούς μια επίσκεψη στην Ευρώπη – και ειδικότερα στην Ελλάδα – αποτελεί μια πολύ
καλή άσκηση, με δεδομένο το ξεχωριστό της ρόλο στην πολιτισμική, πολιτική και φιλοσοφική ιστορία
μας. Στερεοτυπικά οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ταξιδεύουν έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και
έτσι χάνουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την Αμερική από μια πιο επικριτική οπτική γωνία,
αυτήν της Ευρώπης. Εάν οι Αμερικανοί ταξίδευαν στην Ευρώπη, θα εντυπωσιάζονταν, εάν μάθαιναν
πόσα ξέρουν οι Ευρωπαίοι για την Αμερική, κυρίως σε σύγκριση με το πόσα λίγα ξέρουμε εμείς για
την Ευρώπη. Θα ανακάλυπταν με έκπληξη ότι ο σύγχρονος ευρωπαϊκός αντιαμερικανισμός δεν
συνίσταται σε μια απέχθεια προς την Αμερική, αλλά ότι είναι μια μορφή πένθους για την απώλεια
της Αμερικανικής ηθικής πρωτοκαθεδρίας. Παρατήρησα ότι υπάρχει μια ευρύτατα διαδεδομένη
θλίψη για τη μετατροπή της Αμερικής από έθνος-σύμβολο της ελευθερίας και της ευημερίας σε
έθνος-σύμβολο της καταπίεσης και του θανάτου, γιατί έτσι ακριβώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες
τον πόλεμο στο Ιράκ.
Σε μια συζήτηση στην Αθήνα στα τέλη Μαρτίου με τίτλο «Εξήντα Χρόνια Μετά το Σχέδιο Μάρσαλ»
αυτός ο συνδυασμός θλίψης και ελληνικής ευθύτητας φάνηκε ολοκάθαρα. Ένας από τους Έλληνες
ομιλητές έστρεψε την κριτική του κατά του ίδιου του πρέσβη των ΗΠΑ, ο οποίος ήταν παρών, λέγοντας
απλά: «Οι ΗΠΑ έχουν χάσει πια την αξιοπιστία τους». Θέλει θάρρος – μάλλον, θέλει να είναι κανείς
Έλληνας – για να νιώθει άνετα κριτικάροντας δημόσια έναν πρέσβη. Και το πάθος ήταν αυθεντικό.
Οι Έλληνες αποζητούν απελπισμένα μια ισχυρή αμερικανική ηγεσία σε όλα τα μέτωπα – της ενέργειας,
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, της τρομοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και άλλων
πολλών ζητημάτων – αλλά αισθάνονται ότι η Αμερική τα τελευταία χρόνια τους έχει απογοητεύσει.
Αισθάνονται ότι η μονομερής και βίαιη εξωτερική πολιτική μας αντίκειται τόσο πολύ στις αρχές
μας που καταλήγει να μας κάνει να φαινόμαστε σαν να χειραγωγούμε και να τρομοκρατούμε
τους άλλους.
Όπως μου είπε και ένας ωμός, επικριτικός, σαφής, γεμάτος πάθος και γνώσεις Έλληνας υπότροφος
του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship κατά τη διάρκεια του δείπνου: «Ίσως είναι καλό
που η Αμερική υπήρξε τόσο ξεκάθαρα εχθρική απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους της, γιατί έτσι
μάθαμε ότι η αμερικανική υποστήριξη προς την Ευρώπη δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη». Ίσως
να έχει δίκιο. Ίσως το κύριο επίτευγμα της εξωτερικής μας πολιτικής τα τελευταία χρόνια να υπήρξε
η δήλωση προς τους πολίτες του κόσμου ότι δεν κάνει να βασίζονται πια στις ΗΠΑ ως ηθικό ηγέτη.
Και αυτό με θλίβει βαθύτατα.
Αυτές οι συζητήσεις μου άνοιξαν τα μάτια και δεν μπορώ παρά να συμπεράνω ότι θα ήταν καλό για
τους Αμερικανούς να έρχονται στην Ευρώπη προκειμένου να καταλάβουν ότι εξακολουθούμε να
παίζουμε ένα σημαντικό ρόλο στον κόσμο και ότι έχουμε την ευθύνη να ανταποκριθούμε σ’ αυτόν
όσο καλύτερα μπορούμε. Και, αν θέλουν να ακούσουν την ωμή αλήθεια για το ρόλο αυτό,
έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να επισκεφθούν έναν πανέμορφο τόπο με ευφυείς
ανθρώπους και το λίκνο του σύγχρονου πολιτισμού, τότε
θα έπρεπε να επισκεφθούν την Ελλάδα.
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ στον Τύπο
Ένας από τους κύριους στόχους του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει
την κοινή γνώμη για θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μια συνεχή
και δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Περίπου 150
άρθρα ερευνητών και συνεργατών του ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύτηκαν σε καθημερινές ελληνικές
εφημερίδες, όπως την Καθημερινή, το Βήμα, τα Νέα και άλλα έντυπα υψηλής κυκλοφορίας, αλλά
και στον διεθνή τύπο, όπως στους Financial Times και στους Los Angeles Times. Εκπρόσωποι του
ΕΛΙΑΜΕΠ εμφανίστηκαν ως προσκεκλημένοι σε ελληνικά και ξένα τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το
TV5 (Γαλλία), τη DW (Γερμανία), και το E National Television Skopje, καθώς και σε συνεντεύξεις
στο BBC World, τη Γερμανική και την Ολλανδική Ραδιοφωνία και ένα σημαντικό αριθμό
ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών δικτύων προκειμένου να σχολιάσουν
κρίσιμα ζητήματα και εξελίξεις στο χώρο της ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής και των
διεθνών σχέσεων. Η δυναμική παρουσία του ΕΛΙΑΜΕΠ στα ΜΜΕ επιβεβαιώνει τη συμβολή
του στην ανεξάρτητη πληροφόρηση και ανάλυση.
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Το ΕΛΙΑΜΕΠ στο Διαδίκτυο
Ο καλύτερος τρόπος για να ενημερωθεί κανείς για τη δουλειά και τις δραστηριότητες του
ΕΛΙΑΜΕΠ είναι οι τακτικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα του: www.eliamep.gr. Ο αριθμός των
μοναδικών επισκεπτών της ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αυξηθεί από 764 τον Οκτώβριο 2005
σε 10.012 τον Δεκέμβριο 2006 και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο μέχρι το Σεπτέμβριο 2007,
σύμφωνα με πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία. Ο μέσος όρος επισκεπτών ανά μήνα είναι
45.000, συμπεριλαμβανομένων των μοναδικών και πολλαπλών επισκεπτών. Οι περισσότεροι
από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες (65%),
την Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 20 χρόνων λειτουργίας του Ιδρύματος, το ΕΛΙΑΜΕΠ
δημιουργεί μια νέα, διαδραστική ιστοσελίδα η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το
φθινόπωρο του 2008.

www.eliamep.gr: Ανανέωση, Καινοτομία
Το ΕΛΙΑΜΕΠ αναθεωρεί, αναδιαμορφώνει και ανασχεδιάζει τη διαδικτυακή του παρουσία.
Ο στόχος μας δεν είναι απλώς να δημιουργήσουμε μια πιο ζωντανή και πιο εύχρηστη
ιστοσελίδα. Ο στόχος μας είναι να εξερευνήσουμε νέες δυνατότητες διαλόγου αλλά και
δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών με τη χρήση των ψηφιακών μέσων.
Τα πρώτα βήματα περιλαμβάνουν την δημιουργία ενός συλλογικού ιστολογίου (blog section), ενός χώρου για την προώθηση σχολίων πολιτικής πάνω στα τρέχοντα διεθνή θέματα.
Ταυτόχρονα, η κύρια ιστοσελίδα του Ιδρύματος, eliamep.gr, θα αναδημιουργηθεί με μια
δραστικά νέα διασυνδετική διάταξη και δομή. Το νέο eliamep.gr στοχεύει να αποτελέσει κάτι
παραπάνω από ένα ηλεκτρονικό αρχείο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Φιλοδοξούμε
να αποτελέσει έναν τόπο συνάντησης με τους ενημερωμένους πολίτες και το σύνολο της
ερευνητικής κοινότητας.για θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Αντιμετωπίζουμε τη βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας του ΕΛΙΑΜΕΠ σαν ένα έργο εν
εξελίξει, με αντικείμενο την ακαδημαϊκή και πολιτική έρευνα, με συλλογικότερο χαρακτήρα
και προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό.
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Ομάδα ΕΛΙΑΜΕΠ
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Ομάδα ΕΛΙΑΜΕΠ
Διοικητικό Συμβούλιο

Πάνος Καζάκος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιωάννης Καρτάλης, Διευθυντής Σύνταξης,
Το Βήμα της Κυριακής

Αντιπρόεδροι
Θάνος Βερέμης, Καθηγητής Ιστορίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεόδωρος Κουλουμπής, Ομότιμος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικός Γραμματέας
Αλέξης Παπαχελάς, Διευθυντής Εφημερίδας
Η Καθημερινή, Αθήνα

Ευάγγελος Κωφός, Ιστορικός / Επιστημονικός
Σύμβουλος σε Βαλκανικά θέματα, Αθήνα
Νικόλαος Λαζαρίδης, Αντιστράτηγος ε.α.,
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αθήνα
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης,
ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Αθήνα
Στέφανος Σταθάτος, Πρέσβης ε.τ., Αθήνα

Ταμίας
Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος Διοικητικού
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΤΕ Α.Ε., Αθήνα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέλη

Ελισάβετ Φωκά, Υποδιευθύντρια

Γεώργιος Αντωνετσής, Πτέραρχος ε.α.
Γιώργος Δαυίδ, Πρόεδρος, Δ.Σ., Coca Cola 3Ε, Αθήνα
Αθηνά Δεσύπρη, Σύμβουλος Διοίκησης,
EFG Eurobank, Αθήνα
Μίνως Ζομπανάκης, Πρόεδρος, GISE A.G., Αθήνα
Παναγιώτης K. Ιωακειμίδης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα
Ελένη Παπακωσταντίνου, Nομική Σύμβουλος, Αθήνα
Αλέξανδρος Φίλων, Πρέσβης ε.τ. / Διευθυντής,
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού (ΚΑΣ),
Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Τιμητικό Συμβούλιο
Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδροs Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, Αθήνα
Στάθης Ευσταθιάδης, Δημοσιογράφος,
Tο Bήμα, Αθήνα
Κωνσταντίνος Ζέπος, Πρέσβης ε.τ., Αθήνα
Βύρων Θεοδωρόπουλος, Πρέσβης ε.τ. / Πρώην Γενικός
Γραμματέας, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα
Κώστας Ιορδανίδης, Δημοσιογράφος,
H Καθημερινή, Αθήνα

Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής

Ερευνητές Α΄
Εκάβη Αθανασοπούλου, Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων,
Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Τουρκία, Ισραήλ,
Οργανωμένο Έγκλημα
Ντία Αναγνώστου, Λέκτορας Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσ/νίκη
Μειονότητες, Θεωρίες Εθνικισμού, ΝΑ
και Ανατολική Ευρώπη
Νίκος Κουτσιαράς, Λέκτορας, Σχολή Νομικών
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης , Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Απασχόληση και Πολιτική Αγοράς
Εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονομική
Πολιτική
Γιώργος Παγουλάτος , Αναπληρωτής Καθηγητής
Πολιτικής Επιστήμης, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και Επισκέπτης Καθηγητής στο College
of Europe, Bruges
Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική, Πολιτική Οικονομία
Άννα Τριανταφυλλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, και Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο College
of Europe, Bruges
Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Εθνικισμός
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Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος»
Γιάννης Εμμανουηλίδης
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Κοινή Εξωτερική Πολιτική
και Πολιτική Ασφαλείας

Ερευνητές Β’
Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τουρκική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Πολιτική, Ενεργειακή
Πολιτική, Εθνικισμός, Εκδημοκρατισμός

Γιώργος Καπόπουλος, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ, Ημερησία,
Αθήνα
Άλκης Κούρκουλας, Δημοσιογράφος, ΕΡΤ, Το Βήμα,
Αθήνα
Ευάγγελος Κωφός, Ιστορικός / Επιστημονικός Σύμβουλος
σε Βαλκανικά θέματα, Αθήνα
Μιχάλης Μυριάνθης, Γενικός Διευθυντής Διεθνών
Δραστηριοτήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Αθήνα

Ρουμπίνη Γρώπα
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική,
Βαλκάνια, Μετανάστευση

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Θάνος Μαρούκης
Μετανάστευση, Κοινωνική Θεωρία,
Θέματα Αγορών Εργασίας

Dr. Jens Bastian, Οικονομολόγος, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
για την Ανασυγκρότηση, Θεσσαλονίκη
Οικονομικά των Βαλκανίων

Στέφανος Ξενάριος
Οικονομικά Περιβάλλοντος
Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου
Δίκαιο ΕΕ/ΕΚ, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πολιτική ΜΜΕ
και Πολιτισμού, Θεσμικό Δίκαιο

Αλέξανδρος Γιαννής, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο
Γενεύης, Ελβετία
Εξωτερική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βαλκάνια,
Εύξεινος Πόντος

Daniel Faas, Υπότροφος Marie Curie
Πολυπολιτισμικότητα, Εκπαίδευση και Μεταναστευτική
Πολιτική, Ταυτότητες Νέων, Ιδιότητα του Πολίτη

Ανδρέας Κιντής, Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο του Hull,
Μεγάλη Βρετανία
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις

Βοηθοί Ερευνητές

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Πελοπονήσου
Διεθνή Οικονομικά

Έλλη Σιαπκίδου
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί, Δημοκρατικό
Έλλειμμα, Ευρωπαϊκή Κοινή Γνώμη

Χριστιάννα Καραγεωργοπούλου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης
Νίνα Παπαϊωάννου, Υπεύθυνη Διοίκησης
Λία Δεληγιάννη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων
Βίκη Φλώρου, Στέλεχος Υλοποίησης Προγραμμάτων
Αρετή Κόντε, Στέλεχος Διοίκησης
Γιάννης Πουλάκης, Υπεύθυνος Οικονομικών
Σοφία Χαντζοπούλου, Βοηθός Λογιστή

Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια, Πάντειο
Πανεπιστήμιο , Αθήνα
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Αγορά Εργασίας, Κράτος
Πρόνοιας, Μετανάστευση
Σαπφώ Ξενάκη, Υπότροφος στις Διεθνείς Σχέσεις,
London School of Economics and Political Science,
Μεγάλη Βρετανία
Οργανωμένο Έγκλημα
Δημήτρης Σωτηρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημόσια Διοίκηση, Κράτος Πρόνοιας, Εκδημοκρατισμός,
ΝΑ Ευρώπη

Ειδικοί Σύμβουλοι

Παναγιώτης Τσάκωνας, Επίκουρος Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια στη Μεσόγειο και
τη ΝΑ Ευρώπη

Παύλος Αποστολίδης, Πρέσβης ε.τ., Πρώην Διοικητής,
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Πρώην Γενικός
Γραμματέας, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Έφη Φωκά, Διδάκτωρ, London School of Economics
and Political Science, Μεγάλη Βρετανία
Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Θρησκεία, Θεωρίες Εθνικισμού

Χαράλαμπος Βλαχούτσικος, Σύμβουλος Επενδύσεων
στις μετακομμουνιστικές χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της
Μαύρης Θάλασσας, Επισκέπτης Καθηγητής, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο SSER στην Αγ. Πετρούπολη
Βύρων Θεοδωρόπουλος, Πρέσβης ε.τ., Πρώην Γενικός
Γραμματέας, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα

Βοηθοί Ερευνητές
Δημήτρης Αντωνίου, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, Μεγάλη Βρετανία
Θρησκεία και Πολιτική
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Δραστηριότητες της Ομάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ
Η Ερευνήτρια Α’ Ντία Αναγνώστου συνδιοργάνωσε με
την Άννα Τριανταφυλλίδου την τελική εκδήλωση του
EUROREG στις Βρυξέλλες στις 26 Απριλίου με τίτλο “Regional
Development and Majority-Minority Relations in a Changing
Europe”. Η Δρ. Αναγνώστου παρουσίασε τα τελικά ευρήματα
του προγράμματος στα μέλη της κοινότητας ευρωπαϊκής
πολιτικής, ενώ στις 27 Απριλίου συμμετείχε στην τελική
συνάντηση της κοινοπραξίας, η οποία πραγματοποιήθηκε
και αυτή στις Βρυξέλλες. Στις 3-6 Μαΐου συμμετείχε στη
δεύτερη συνάντηση της κοινοπραξίας JURISTRAS στη Σιένα
της Ιταλίας. Το Μάιο του 2007, κατά τη διάρκεια των European
Consortium of Political Research Joint Session Workshops,
στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, η Δρ. Αναγνώστου παρουσίασε
μια εργασία με θέμα “Constituting and Politicising Turkish
Ethnicity in Southeast Europe: An Institutionalist Approach
to Minority Politics in the Post-communist and European
Context”, στo πλαίσιo ενός εργαστηρίου με τίτλο “Community
Conflicts and European Integration”. Στις 21 Σεπτεμβρίου
2007 συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο “L’Europe des
Cours: Loyautés et Résistances” που διοργανώθηκε από το
Institute of European Studies στο Free University of Brussels.
Παρουσίασε την εργασία της με θέμα “Domesticating the
European Court of Human Rights: Political Approaches
to Supranational Judicial Impact at the National Level”, το
οποίο πρόκειται να συμπεριληφθεί στα Γαλλικά στον τόμο
“L’ Europe des Cours” του Bruylant (2008). Τον Οκτώβριο,
στο πλαίσιο του προγράμματος JURISTRAS, διεξήγαγε μια
σειρά συνεντεύξεων στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο
Στρασβούργο, ενώ στις 19-21 Οκτωβρίου συμμετείχε στη
συνάντηση της σύμπραξης JURISTRAS στη Βιέννη.
Ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Ερευνητής Β’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ και
Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε μια
εργασία με τίτλο “The Europeanisation of Minority Rights
Protection: Comparing the Cases of Greece and Turkey”
στην 8η Μεσογειακή Συνάντηση Ερευνητών του European
University Institute στη Φλωρεντία. Στις 9 Μαΐου 2007
παρουσίασε στο Ελσίνκι μια μελέτη με τίτλο “The Orthodox
Church and Greek-Turkish Relations: Investigating the
Impact of an Ambivalent Actor” στο πλαίσιο του 35th
European Consortium for Political Research (ECPR) Joint
Sessions of Workshops του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Την
1η Ιουνίου 2007 συμμετείχε σε μια δημόσια συζήτηση που
διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις στην
Τουρκία. Στις 2 Ιουνίου 2007 παρουσίασε μια μελέτη με τίτλο
“The Instruction of Republican Turkish History in a Turkish
Private University” στο Εναρκτήριο Συνέδριο του Τμήματος
Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από κοινού
με τον κ. Αντώνη Καμάρα συνέταξε μια μελέτη με τίτλο
“Foreign Direct Investment (FDI) in Turkey: Historical
Constraints and the AKP Success Story”, η οποία δημοσιεύτηκε
στο Middle Eastern Studies, τόμος 44, τεύχ. 1, ΙανουάριοςΦεβρουάριος 2008, σελ. 51-66. Έγραψε επίσης ένα άρθρο με

τίτλο “On the Europeanisation of Minority Rights Protection:
Comparing the Cases of Greece and Turkey”, το οποίο
δημοσιεύτηκε στο Mediterranean Politics, τόμ. 13, τεύχ. 1,
Μάρτιος 2008. Στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2007 συμμετείχε στο
Συνέδριο του Turkey-EU Observatory στη Λισσαβόνα. Στις 20
Νοεμβρίου 2007 παρουσίασε μια εργασία με τίτλο “Friends
No More?: The Rise of Anti-American Nationalism in Turkey”
στην 13η Ετήσια Συνάντηση της Middle Eastern Studies
Association (MESA) στο Μόντρεαλ. Στις 23 Νοεμβρίου 2007
παρουσίασε μια εργασία με τίτλο “Greek-Turkish Cooperation
in Natural Gas” στο Διεθνές Συνέδριο για την Ενεργειακή
Ασφάλεια και την Προστασία της Κρίσιμης Υποδομής που
διοργανώθηκε από το EURISC στο Βουκουρέστι.
Η Eρευνήτρια Β’ Ρουμπίνη Γρώπα παρέδωσε μια εργασία
με θέμα την πολιτική συμμετοχή και την πολιτογράφηση
των μεταναστών στο Universitat Autonoma de Barcelona το
Μάρτιο του 2007 και παρουσίασε τα ευρήματα από την έρευνα
που διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
POLITIS με θέμα την ενεργό πολιτική συμμετοχή των
μεταναστών στην Ομοσπονδία Λατινοαμερικανικών
Μεταναστευτικών Οργανώσεων (στη Βαρκελώνη), καθώς
και στο συνέδριο EMMEDIA που διοργανώθηκε από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών το Μάιο του 2007. Πήρε επίσης
μέρος στις τελικές συναντήσεις του προγράμματος POLITIS
στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξάλλου συμμετείχε στο
Annual EU-CONSENT Historian’s Cοnference στη Ρώμη το
Μάρτιο του 2007 με αφορμή τους εορτασμούς για τα 50
χρόνια από την ίδρυση της ΕΕ. Σε συνεργασία με την Άννα
Τριανταφυλλίδου διοργάνωσε δύο ομάδες εργασίας στην
Αθήνα: μια με θέμα τα Συστήματα Μετανάστευσης (στο
πλαίσιο του προγράμματος MIGSYS) και μια με θέμα τις
Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στο ζήτημα της Πολυπολιτισμικής
Υπηκοότητας (για το πρόγραμμα EMILIE). Παρουσίασε
επίσης μια εργασία που συνέταξε από κοινού με την
Άννα Τριανταφυλλίδου με θέμα “The Athens Mosque
Controversy” στα μέσα Ιουνίου στο πλαίσιο των ερευνητικών
σεμιναρίων του ΕΛΙΑΜΕΠ και έδωσε μια ομιλία με θέμα την
πολυπολιτισμικότητα και την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική
στις 20 Ιουνίου σε ένα συνέδριο με θέμα την Πολυπολιτισμική
Εκπαίδευση στην Αθήνα. Η Δρ. Γρώπα έδωσε επίσης μια
ομιλία με τίτλο “Recent Developments in EU-Turkish
Relations” στο πλαίσιο ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου που
διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ για αξιωματούχους του στρατού
στη Ξάνθη και πήρε μέρος σε μια συνάντηση στρογγυλής
τραπέζης με θέμα τον αλβανικό εθνικισμό στο EU-ISS
στο Παρίσι (το Φεβρουάριο του 2007). Στα τέλη Απριλίου
παρουσίασε μια εργασία για τη Συνθήκη της Λωζάνης του
1923 σε ένα συνέδριο της ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας
που διοργανώθηκε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης στην Κομοτηνή. Από τον Αύγουστο
ως το Δεκέμβριο του 2007 η Δρ. Γρώπα εργάστηκε ως
Southeast Europe Policy Scholar στο Woodrow Wilson
International Center for Scholars στην Ουάσινγκτον, όπου
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διεξήγαγε μια έρευνα με τίτλο “US-EU Relations: Enlargement
and Change”. Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας της η Δρ.
Γρώπα ασχολήθηκε με τις διατλαντικές σχέσεις, κυρίως στο
πλαίσιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παρουσίασε μια
εργασία στο Wilson Center με τίτλο «America and Europe:
The Impact of EU Enlargement on Trans-Atlantic Relations»
στις 13 Σεπτεμβρίου 2007. Συμμετείχε επίσης σε ένα
συνέδριο που διοργανώθηκε από το Woodrow Wilson Center
(συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Σπουδών Ανατολικής
Ευρώπης και το πρόγραμμα Νοτιανατολικής Ευρώπης) σε
συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη
με θέμα “Greece, the Western Balkans and the European
Union” από τις 30 Νοεμβρίου ως την 1η Δεκεμβρίου στη
Θεσσαλονίκη.
Ο Γιάννης Α. Εμμανουηλίδης ξεκίνησε να εργάζεται
στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως Yπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος»
τον Οκτώβριο του 2007. Το Νοέμβριο συμμετείχε σε ένα
συνέδριο που διοργανώθηκε από το European Centre
on Foreign Relations (ECFR) στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η
εκδήλωσε κάλυψε τις πολιτικές εξελίξεις στη Γεωργία, τις
σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών
Βαλκανίων και τις δυνατότητες συνεργασίας στην περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας. Στις 21 Νοεμβρίου 2007 πήρε μέρος
σε μια συνάντηση του L’Esprit de Sel Group, μιας μικρής
συμβουλευτικής ομάδας γύρω από τον Marek Siwiek, τον
Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ομάδα
συζήτησε τις λεπτομέρειες μιας κοινής έκθεσης με θέμα την
Ευρώπη του 2020, που πρόκειται να δημοσιευθεί στις αρχές
του 2008. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2007 συμμετείχε σε μια
συνάντηση του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Πολιτικής
στις Βρυξέλλες (EPIN), όπου πάνω από 30 ειδικοί ευρωπαϊκών
θεμάτων συζήτησαν τις προοπτικές για (περαιτέρω)
πολιτικοποίηση της ΕΕ. Το Δεκέμβριο του 2007, μια εργασία
που συνέταξε από κοινού με τον Franco Algieri (CAP, Μόναχο)
για την ικανότητα της ΕΕ των 27 να δρα στο πλαίσιο ενός
μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος δημοσιεύτηκε σε
ένα συλλογικό τόμο με τίτλο Das neue Europa.

επίσης ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ομιλητής
στην εναρκτήρια συνεδρία του συνεδρίου για τα 100 χρόνια
από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή στις 5-9
Ιουνίου. Υπήρξε μέλος μιας ομάδας Ελλήνων ακαδημαϊκών
που επισκέφθηκαν την Ταϊβάν τον Οκτώβριο προκειμένου
να ενημερωθούν για την κατάσταση των οικονομικών
της σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο. Το Νοέμβριο, ο κ.
Κουλουμπής έδωσε μια διάλεξη στο Foreign Service Institute
του US Department of State με θέμα “Greek—Turkish
Relations in the Aegean”. Συνέχισε να αρθρογραφεί για τη
μηνιαία στήλη του με τίτλο «Τρίτη Γνώμη» στην εφημερίδα
Καθημερινή.
Ο Νίκος Κουτσιαράς, Eρευνητής Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε
στην ετήσια συνάντηση του δικτύου EU-CONSENT στις
Βρυξέλλες. Συνέταξε επίσης μια εργασία με τίτλο “How to
Spend It: Replacing the Globalisation Adjustment Fund with
a Labour Market Modernisation Fund” για την 3η Ομάδα του
EU-CONSENT.

Η Χριστιάννα Καραγεωργοπούλου, Yπεύθυνη Aνάπτυξης,
συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο με τίτλο “EU and NATO
Acting Together in SEE-The Role of NGO Networks” που
διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο του 2007 από το
Balkan Communication Network (BalkanNet).

Ο Θάνος Μαρούκης, που εργάζεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ ως
Ερευνητής Β’ από τον Οκτώβριο του 2007, ασχολείται
με το ερευνητικό πρόγραμμα CLANDESTINO, το οποίο
αφορά εκτιμήσεις για την παράτυπη μετανάστευση. Στο
ετήσιο συνέδριο του ερευνητικού δικτύου EuroMesco τον
Οκτώβριο παρουσίασε μια εργασία για την συγκρουσιακή
συνύπαρξη μεταναστευτικών και οικονομικών πολιτικών
και για τις συνέπειες της κατάστασης αυτής τόσο για
τους μετανάστες όσο και για την γηράσκουσα Ευρώπη.
Συμμετείχε επίσης στην τρίτη συνάντηση του προγράμματος
EMILIE στη Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο των ερευνητικών
σεμιναρίων του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσίασε μια εργασία με τίτλο
“Informal Domestic Labour and Migration: An Opportunity
for a Different Labour Market Perspective” που πρόκειται να
δημοσιευτεί μέσα στο 2008. Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου
παρουσίασε μια μελέτη για τις μεθοδολογικές προκλήσεις
που παρουσιάζει η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των
κρατικών μεταναστευτικών υπηρεσιών στο συνέδριο με
τίτλο “International Practices on the Economic and Social
Integration of Migrants” που διοργανώθηκε από το ΚΕΠΕΤ
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το Δεκέμβριο συμμετείχε σε
ένα συνέδριο-εργαστήριο με τίτλο “Untold Stories of FP7”
που αφορούσε ζητήματα προετοιμασίας προτάσεων και
διαχείρισης προκηρύξεων της ΕΕ στη Βουδαπέστη.

Ο Θεόδωρος Κουλουμπής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, πέρασε τους τρεις πρώτους μήνες του 2007
στο Woodrow Wilson International Center for Scholars (στην
Ουάσιγκτον) ως μελετητής πολιτικής στο Southeast Europe
Project του οργανισμού. Έδωσε επίσης μια σειρά διαλέξεων
στο Βανκούβερ, στο Σαν Φραντσίσκο, στο Σακραμέντο,
στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Οι διαλέξεις στη Νέα
Υόρκη και στην Ουάσιγκτον διοργανώθηκαν από το Onassis
Public Benefit Foundation of the USA. Επιστρέφοντας
στην Ελλάδα, συμμετείχε σε μια σειρά εκδηλώσεων του
ΕΛΙΑΜΕΠ, προεδρεύοντας μεταξύ άλλων της συνεδρίας που
ακολούθησε τη δημόσια διάλεξη του Ινδού Προέδρου,
Δρ. A.P.J. Abdul Kalam, στις 26 Απριλίου 2007. Συμμετείχε

Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Δρ. Θάνος Ντόκος
συμμετείχε τον Ιανουάριο σε μια προπαρασκευαστική
συνάντηση του Conflict Prevention Network και σε
μια συνάντηση του EUROMESCO Steering Group, που
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε επίσης
σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το
University of California (UCLA) με θέμα “Mideast Regional
Security Dilemmas: Searching for Solutions”. Το Φεβρουάριο,
παρακολούθησε τη 2η Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για
την Ενέργεια με τίτλο “Tilting the Global Balance” που
διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Economist, ενώ διοργάνωσε
και ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για αξιωματικούς του
στρατού στη Ξάνθη. Την άνοιξη, έκανε μια παρουσίαση με
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θέμα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο του Geneva
Centre for Security Policy’s International Training Course in
Security Policy, παρακολούθησε το ετήσιο συνέδριο του
Arab Reform Initiative που φιλοξένησε το Centre for Strategic
Studies/ University of Jordan στο Amman και συμμετείχε
στο GMFUS’ Brussels Forum (29 Απριλίου 2007). Ο κ. Ντόκος
συμμετείχε στη συνάντηση του Greek Turkish Forum και
του Turkish-EU Observatory, που συνδιοργανώθηκαν από
το Sabanci University και το ΕΛΙΑΜΕΠ στην Αθήνα, ενώ τον
Ιούνιο παρουσίασε μια εργασία του σε ένα διεθνές συμπόσιο
με τίτλο “Turkish Studies Today”, το οποίο διοργανώθηκε
από το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Παρακολούθησε το Fourth Poverty Reduction
Strategies Forum που διοργανώθηκε από την Hellenic Aid
του Υπουργείου Εξωτερικών, την Παγκόσμια Τράπεζα και το
DFID, στην Αθήνα στις 26-27 και πήρε μέρος σε μια συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης για την Τουρκία που διοργανώθηκε
από το EU Institute for Security Studies. Διοργάνωσε επίσης
ένα διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η Σχέση Περιβάλλοντος,
Ανάπτυξης, Ασφάλειας και Σταθερότητας» στην Αθήνα και
ενημέρωσε μια αντιπροσωπεία της ισπανικής Ακαδημίας
Άμυνας για τις εξελίξεις στον τομέα της περιφερειακής
ασφάλειας. Τον Ιούλιο, ενημέρωσε μέλη του Foreign Policy
Association για θέματα περιφερειακής ασφάλειας και
προέδρευσε μιας συζήτησης για τη Μέση Ανατολή κατά τη
διάρκεια του “Crisis Management International Conference
Athens”, το οποίο διοργανώθηκε από το ελληνικό Υπουργείο
ΕθνικήςΆμυνας. Το Σεπτέμβριο παρουσίασε μια εργασία για τη
διασπορά όπλων μαζικής καταστροφής στα Διεθνή Σεμινάρια
της Χάλκης. Το Νοέμβριο συμμετείχε σε μια συνάντηση
του Greek Turkish Forum στην Αθήνα και στη Συνάντηση
Κορυφής της Τιφλίδας για το 2007 που διοργανώθηκε από το
GMFUS και την κυβέρνηση της Γεωργίας, ενώ διοργάνωσε και
ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για αξιωματικούς του στρατού
στην Κοζάνη. Συμμετείχε επίσης στο ετήσιο συνέδριο του EUISS με τίτλο “Effective Multilateralism and Engaging with the
New Global Players” στο Παρίσι, όπου παρακολούθησε επίσης
τη συνάντηση της Γραμματείας του Arab Reform Initiative. Το
Δεκέμβριο, διοργάνωσε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο για
αξιωματικούς του στρατού στην Αθήνα και συμμετείχε σ’ ένα
συνέδριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα από το University
of California (UCLA) με θέμα την Περιφερειακή Ασφάλεια
και Συνεργασία στη Μέση Ανατολή. Παρακολούθησε επίσης
δύο συναντήσεις της επιτροπής διαχείρισης του Initiative
for Peacebuilding (IfP) στις Βρυξέλλες (τον Οκτώβριο και το
Δεκέμβριο του 2007).
Ο Ερευνητής Β’ Στέφανος Ξενάριος παρακολούθησε το 2ο
Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης, το οποίο
πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις 7-9 Νοεμβρίου
2007 και ήταν αφιερωμένο στην οικονομική ανάπτυξη
και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο κ. Ξενάριος
παρακολούθησε επίσης το Σεμινάριο των Οικονομικών της
Κλιματικής Αλλαγής που οργανώθηκε από τη βρετανική
πρεσβεία την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. Το συνέδριο
εστίασε στις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής κάνοντας αναφορά στη έκθεση Stern (2006)

και στο δυσανάλογο κόστος της αδράνειας σε σχέση με
το χαμηλότερο κόστος που απαιτούν τα διάφορα μέτρα
προσαρμογής και άμβλυνσης του φαινομένου. Ο κ. Ξενάριος
συνέταξε μια έκθεση για το συνέδριο με τίτλο «Η Σχέση
Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης, Σταθερότητας και Ασφάλειας»
που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και την Ελληνική Εταιρία
για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτισμικής
Κληρονομιάς στις 15 Ιουνίου 2007 στο ξενοδοχείο Athens
Electra Palace.
Η Βοηθός Ερευνήτρια Έλλη Σιαπκίδου πήρε μέρος σε δύο
συναντήσεις του Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation
for the Dialogue between Cultures που πραγματοποιήθηκαν
στην Αθήνα τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2007 αντίστοιχα.
Συμμετείχε επίσης στην οργάνωση του σεμιναρίου με τίτλο
“Global, Social and Political Europe” που διοργανώθηκε από
το ΕΛΙΑΜΕΠ στο Ναύπλιο (28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007). Η
κ. Σιαπκίδου παρουσίασε επίσης μια εργασίας της με τίτλο
“Legitimacy of the EU and Consent: Does One Go without
the Other?” στο 4ο EU CONSENT PhD School στις Σπέτσες
(Ιούλιος 2007).
Ο Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ Δημήτρης
Α. Σωτηρόπουλος συνδιοργάνωσε από κοινού με τον
κ. Attila Eralp (METU, Άγκυρα) ένα σεμινάριο με θέμα
τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας, της Τουρκίας και της
Κύπρου το Φεβρουάριο του 2007 στο πλαίσιο των
“Mediterranean Workshops” εκείνης της χρονιάς, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν στο European University Institute στη
Φλωρεντία. Το Μάιο ο κ. Σωτηρόπουλος παρουσίασε μια
εργασία με θέμα τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη μεταναστευτική
πολιτική στο πλαίσιο ενός συνεδρίου με θέμα τη
μετανάστευση που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
καθώς και μια εργασία για το κοινωνικό κεφάλαιο στην
Ελλάδα στο πλαίσιο ενός συνεδρίου που διοργανώθηκε
από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Τον
Ιούνιο ο κ. Σωτηρόπουλος συμμετείχε σε ένα συνέδριο, που
πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία και διοργανώθηκε από
το δίκτυο “Reconciling Work and Welfare” (RECWOWE). Το
ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετέχει ως εταίρος στο συγκεκριμένο δίκτυο,
ενώ η εργασία που παρουσιάστηκε στο συνέδριο είχε
συνταχθεί από κοινού με τον κ. Γεώργιο Παγουλάτο και την
κ. Μυρτώ Στασινοπούλου. Τον ίδιο μήνα ο κ. Σωτηρόπουλος
ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ και συμμετείχε σε ένα συνέδριο
με θέμα τη συγκριτική δημόσια διοίκηση, όπου παρουσίασε
μια εργασία για τα διοικητικά πρότυπα της Δυτικής
Ευρώπης. Το Σεπτέμβριο ο κ. Σωτηρόπουλος συμμετείχε
στο εξαμηνιαίο συνέδριο του European Consortium of
Political Research (ECPR), που πραγματοποιήθηκε στην Πίζα
και παρουσίασε μια εργασία με θέμα τη διακυβέρνηση στη
Νότια Ευρώπη. Τον Ιούνιο και το Νοέμβριο συμμετείχε σε
δύο συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν στη Μπρατισλάβα
και τη Βουδαπέστη με θέμα τη συγκριτική μελέτη των
ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών και επιχειρηματικών ελίτ. Ο
κ. Σωτηρόπουλος είναι υπεύθυνος μιας παρόμοιας μελέτης
στην Ελλάδα και με τη βοήθεια μιας ομάδας συναδέλφων
διεξήγαγε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008 συνεντεύξεις
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με Έλληνες βουλευτές και επιχειρηματίες. Το Νοέμβριο
παρουσίασε μια εργασία με θέμα την κοινωνία των πολιτών
στην Ελλάδα και την πολιτική χειραγώγηση σε ένα συνέδριο
που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη
Μυτιλήνη. Τέλος, το Δεκέμβριο παρουσίασε μια εργασία
με τίτλο “Bologna Process” σε ένα συνέδριο ευρωπαϊκής
εκπαιδευτικής πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες.
Τον Απρίλιο του 2007 η Eρευνήτρια Α’ Άννα Τριανταφυλλίδου διορίστηκε Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα
Κοινωνικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Θα διδάσκει Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης
και Μεταναστευτική Πολιτική. Η Δρ. Τριανταφυλλίδου
παρουσίασε τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Does Implementation Matter? Informal
Administration Practices and Shifting Immigrant Strategies
in four Member States” σε ένα συνέδριο με θέμα την Ιδιότητα
του Πολίτη και την Ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
διοργανώθηκε από το National Research Council (CNR) και το
APRE agency στη Ρώμη στις 27-28 Μαρτίου 2007. Συμμετείχε
επίσης ως ομιλήτρια σε ένα συνέδριο με θέμα τους
Αφρικανούς στην Ιρλανδία του 21ου αιώνα, μια διεπιστημονική ανάλυση που διοργανώθηκε από το Trinity College του
Δουβλίνου στις 13 Ιανουαρίου 2007 σε συνεργασία με το
ερευνητικό πρόγραμμα POLITIS. Παρουσίασε επίσης το έργο
της με τίτλο “Active Civic Participation among Sub-Saharan
Africans in Europe. Transcultural Capital or Transcultural
Community Building?”. Τον Απρίλιο του 2007 προέδρευσε
του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ και
φιλοξενήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος EUROREG με τίτλο “Regional Development
and Minority Majority Relations in a Changing Europe”
(26 Απριλίου 2007, Centre Albert Borschette, Βρυξέλλες).
Συμμετείχε επίσης ως ομιλήτρια στο συνέδριο με τίτλο
“Citizens Making Europe”, που διοργανώθηκε από το τμήμα
Ιστορίας του European University Institute, προς τιμήν του
καθηγητή Bo Strath, στο Badia Fiesolana, San Domenico
di Fiesole, στις 7-8 Ιουνίου 2007. Παρουσίασε το έργο της
με τίτλο “Are Europe and the European Union Relevant for
Immigrant Activism?”, ενώ στις 16 Μαΐου 2007 παρουσίασε
εργασία της με θέμα την Ευρώπη και τον Μεταναστευτικό
Ακτιβισμό σε ένα συνέδριο πολιτικής που φιλοξενήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διοργανώθηκε από
την Churches’ Commission for Migrants in Europe υπό την
αιγίδα του προγράμματος POLITIS. Από κοινού με τη Δρ.
Γρώπα, η Δρ. Τριανταφυλλίδου διοργάνωσε επίσης ένα
διεθνές συνέδριο με τίτλο «Συμμετοχή των Μεταναστών στη
Δημόσια Ζωή: Εμπειρίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη» τον
Μάιο του 2007 στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος
POLITIS. Η Δρ. Τριανταφυλλίδου συμμετείχε σε ένα διεθνές
σεμινάριο πολιτικής με τίτλο “Inequalities of Integration. The
British Experience in Comparative European Perspective,”
που διοργανώθηκε από τη δεξαμενή σκέψης Policy Network
στο Λονδίνο στις 27 Νοεμβρίου 2007 με τη συμμετοχή του
Βρετανού Υπουργού Πρόνοιας και μιας σειράς ειδικών σε
θέματα ένταξης μεταναστών, καθώς και εκπροσώπων ΜΚΟ

από τη Βρετανία και άλλες χώρες. Προσκλήθηκε επίσης να
μιλήσει στη θεματική με τίτλο “Naturalisation and Migrant
Participation in Public Life”σε ένα Συνέδριο Διεθνών
Πρακτικών για την Κοινωνικοοικονομική Ένταξη των
Μεταναστών που διοργάνωσε η σύμπραξη Ξένιος Δίας στην
Αθήνα στις 22-23 Νοεμβρίου 2007. Η Δρ. Τριανταφυλλίδου
συμμετείχε ως ομιλήτρια σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με
θέμα τη συγγραφή και αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών
προγραμμάτων για το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διοργανώθηκε από το Q Platon
και το Alba Business School for Graduate Studies με τη
συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα στις 22
Σεπτεμβρίου 2007.
Ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, πήρε μέρος σε μια συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις γαλλικές προεδρικές
εκλογές και την ευρωπαϊκή πολιτική που διοργανώθηκε από
το Fondation pour L’ Inovation Politique και το European
Policy Centre στις Βρυξέλλες στις 6 Φεβρουαρίου, στο ετήσιο
φόρουμ του Ιδρύματος Bertelsmann που πραγματοποιήθηκε
στο Βερολίνο στις 26-27 Φεβρουαρίου και στη συνάντηση
της Ομάδας Πολιτικής Ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στις 27 Φεβρουαρίου. Μίλησε για την ευρωπαϊκή οικονομία
στο συνέδριο που διοργανώθηκε από τους Προέδρους
των Εθνικών Κοινοβουλίων της ΕΕ στη Φλωρεντία στις 22
Μαρτίου, με αφορμή την 50η επέτειο από τη Συνθήκη της
Ρώμης, για την ΕΕ και τα Βαλκάνια στο ετήσιο συνέδριο του
Vienna Institute of International Economics στις 23 Μαρτίου,
και για την Ευρώπη και την παγκοσμιοποίηση στη Λισσαβόνα
στις 26 Ιουνίου, στο τέλος της Πορτογαλικής Προεδρίας.
Έδωσε μια σειρά διαλέξεων ως επισκέπτης καθηγητής στο
Sciences Po στο Παρίσι, στο Κολλέγιο της Ευρώπης στη
Bruges και στο Centro de Estudios Políticos y Constitutionales
στη Μαδρίτη. Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής και
ομιλητής στην τελική συνεδρία του συνεδρίου για τα 100
χρόνια από τη γέννηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή που
διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 5-9 Ιουνίου. Διοργάνωσε
επίσης το σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ με τίτλο “Global, Social
and Political Europe” που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο
στις 28-30 Ιουνίου. Ο κ. Τσούκαλης συμμετείχε σε σεμινάριο
που διοργανώθηκε από το Policy Network και το Center
for American Progress με θέμα “Globalisation, Growth
and Social Equity” στην Ουάσινγκτον στις 1-2 Οκτωβρίου,
που συγκέντρωσε έμπειρους διαμορφωτές πολιτικής και
πανεπιστημιακούς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Έδωσε μια διάλεξη στο Hertie School στο Βερολίνο στις 17
Οκτωβρίου, μια ομιλία με θέμα “L’Europe sera sociale ou ne
sera pas” στην ολομέλεια του προγράμματος EU-Consent στις
Βρυξέλλες στις 19 Οκτωβρίου και άλλη μία με θέμα “L’Europe
et la Μondialisation” σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
με τον Γάλλο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο ετήσιο
συνέδριο του European Movement- France στη Rennes στις
24 Νοεμβρίου. Προέδρευσε της συνεδρίασης της ολομέλειας
σε ένα σεμινάριο με θέμα το μοντέλο flexicurity, που
διοργανώθηκε από τη Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα σε
συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΚΑΝΕΠ στις 7 Νοεμβρίου.
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Την ίδια μέρα πήρε μέρος σε μια συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης με θέμα την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Προέδρευσε επίσης της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, που διοργανώθηκε στην
Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου, με κύριο ομιλητή τον επίτροπο
Grybauskaité και με συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων
πολιτικών και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων. Πήρε
επίσης μέρος στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από τη BEPA
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Change, Innovation
and Distribution: Social, Political and Economic Trends and
Threats” που διοργανώθηκε στη Lac de Genval (Βρυξέλλες)
στις 4-5 Δεκεμβρίου, καθώς και στο σεμινάριο με τίτλο
“Globalisation, Risk and Inequality” που διοργανώθηκε από
το Policy Network στις Βρυξέλλες στις 5 Δεκεμβρίου.
Η Υποδιευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ Ελισάβετ Φωκά
εκπροσώπησε το ΕΛΙΑΜΕΠ στο Σεμινάριο Προετοιμασίας του
Ετήσιου Συνεδρίου του Βαλκανικού Δικτύου Επικοινωνίας, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 3-6 Μαΐου
2007. Τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2007 συμμετείχε ως
Senior International Fellow σε ένα σεμινάριο μεταπτυχιακού
επιπέδου με θέμα τα φιλανθρωπικά και κοινοτικά ιδρύματα
και τα ιδρύματα του τριτογενούς τομέα στο Center on
Philanthropy and Civil Society του Graduate Center του City
University της Νέας Υόρκης. Το Δεκέμβριο συμμετείχε στο
Συνέδριο-Σεμινάριο με τίτλο “Untold Stories of FP7” που
αφορούσε την προετοιμασία προτάσεων και τη διαχείριση
θεμάτων προκηρύξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη
Βουδαπέστη.
Η Ερευνήτρια B’ Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου συμμετείχε
σε μια Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα την έναρξη
του Προγράμματος της ΕΕ «Πολιτισμός 2007-2013», το
οποίο διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση EAC της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες,
καθώς και στο συνέδριο με τίτλο “The Protection of Cultural
Diversity from an International and European Perspective”,
που φιλοξενήθηκε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
του Μάαστριχτ και το Ίδρυμα Boekman στις 18-19 Μαρτίου
2007 στο Μάαστριχτ. Η κ. Ψυχογιοπούλου πήρε επίσης μέρος
στη δεύτερη συνάντηση της σύμπραξης του ερευνητικού
προγράμματος JURISTRAS, η οποία πραγματοποιήθηκε
στη Σιένα στις 4-5 Μαΐου 2007. Για τους σκοπούς του
προγράμματος JURISTRAS προετοίμασε μια επισκόπηση με
τίτλο “Strasbourg Court Jurisprudence and Human Rights
in Greece: An Overview of Litigation, Implementation and
Domestic Reform”, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των
ερευνητικών σεμιναρίων του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 14 Μαρτίου 2007.
Συνέταξε επίσης μια έκθεση πολιτικής με τίτλο “Minorities
and the EU: Human Rights, Regional Development and
Beyond” στο πλαίσιο του προγράμματος EUROREG, το οποίο
διερευνά τις επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
σε εδαφικά συγκεντρωμένες εθνικές μειονότητες και
στις πολιτικές τους. Από τον Ιούνιο ως το Δεκέμβριο του
2007 η κ. Ψυχογιοπούλου απασχολήθηκε στη Γενική
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ως policy officer. Οι κύριες αρμοδιότητές της

αφορούσαν στην ενσωμάτωση των ζητημάτων πολιτισμικής
ποικιλίας στις πολιτικές της ΕΕ για την εσωτερική αγορά,
τον ανταγωνισμό, την κοινωνία τις πληροφορίας και τα
εξωτερικά θέματα. Πήρε επίσης μέρος στην τρίτη συνάντηση
της σύμπραξης του ερευνητικού προγράμματος JURISTRAS
που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 19-20 Οκτωβρίου
2007. Παρουσίασε το προσχέδιο της εργασίας της με τίτλο
“Supranational Rights Litigation, Implementation and the
Domestic Impact of Strasbourg Court Jurisprudence: A Case
Study of Greece”, την οποία συνέταξε από κοινού με τη Δρ.
Ντία Αναγνώστου.
O Daniel Faas, Υπότροφος Marie Curie (6Ο ΠρόγραμμαΠλαίσιο), συμμετείχε στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο “Defining the
European Education Agenda” που πραγματοποιήθηκε στο
Cambridge στις 11 Ιανουαρίου 2007. Το Μάρτιο ο Δρ. Faas
πήρε μέρος στη δεύτερη συνάντηση του προγράμματος
EMILIE και στις 12 Απριλίου 2007 έδωσε μια ομιλία με
τίτλο “Reconceptualising Identity: The Ethnic and Political
Dimensions of Contemporary Youth Identities” στο Συνέδριο
της Βρετανικής Κοινωνιολογικής Ένωσης στο Λονδίνο.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών σεμιναρίων του ΕΛΙΑΜΕΠ
παρουσίασε επίσης την πρώτη του έκθεση στο πλαίσιο του
προγράμματος “Multicultural Europe”, στην οποία διερευνά
τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και της προκύπτουσας από τη
μετανάστευση ποικιλίας στο επίπεδο της διαμόρφωσης
πολιτικής και μέσα από τα προγράμματα σπουδών του
μαθήματος της γεωγραφίας, της ιστορίας και της πολιτικής
αγωγής στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Αγγλία. Στις 18
Μαΐου 2007 παρουσίασε μια εργασία με θέμα “Between
Eurocentrism and Euroscepticism: A Comparison of German
and English National Political and Student Responses to the
European Education Agenda” στο Συνέδριο της Ένωσης
Σπουδών Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μόντρεαλ. Το Σεπτέμβριο
του 2007 ο Δρ. Faas παρουσίασε μια εργασία για φυλετικά
χρωματισμένες συζητήσεις ανάμεσα σε 15χρονους μαθητές
σε τέσσερα Αγγλικά και Γερμανικά σχολεία στο Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρίας στη Γλασκώβη και στο
Συνέδριο της Βρετανικής Εταιρίας Εκπαιδευτικής Έρευνας
στο Λονδίνο. Στις 5 και 6 Οκτωβρίου πήρε μέρος στην τρίτη
συνάντηση του προγράμματος EMILIE στη Βαρκελώνη, όπου
και μίλησε για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που σχετίζονται με
την προκύπτουσα από τη μετανάστευση ποικιλία στην Αγγλία,
τη Γερμανία και την Ελλάδα. Την 1η Δεκεμβρίου ο Δρ. Faas
προήδρευσε μιας συζήτησης με θέμα “Migration, Mobility
and Social Inclusion” κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο
Leuven. Το τελευταίο του άρθρο με τίτλο “Turkish Youth in
the European Knowledge Economy: An exploration of their
Responses to Europe and the Role of Social Class and School
Dynamics for their Identities” δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
European Societies, τόμ. 9, τ. 4, σελ. 573-599 (Σεπτέμβριος
2007).
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Οικονομικός Απολογισμός
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2007-31/12/2007) 			

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
		
Ποσά κλειομένης χρήσης 2007 		
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία					
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
7.784,00
4.914,00
2.870,00
7.784,00
4.914,00
2.870,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 				
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις				
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα
1.094.428,61
273.607,15
820.821,46
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
330.824,44
269.339,01
61.485,43
1.425.253,05
542.946,16
882.306,89
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
1.425.253,05
542.946,16
882.306,89
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κες απαιτήσεις				
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
419,10
0,00
419,10
419,10
0,00
419,10		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			
882.725,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
ΙΙ. Απαιτήσεις				
1.Πελάτες		
132.822,00		
11. Χρεώστες διάφοροι 		
639,25
133.461,25
ΙΙΙ. Χρεόγραφα					
3. Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων		
0,00
0,00
ΙV. Διαθέσιμα								
1. Ταμείο 		
68,47						
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 		
333.348,25
333.416,72					
Σύνολο Κυκλοφ. Ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔIV)			
466.877,97					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)		
1.352.473,96		

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2007-31/12/2007)

Ποσά κλειομένης χρήσης 2007		
			
				
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ				
ΕΣΟΔΑ				
Επιχορηγήσεις & Χορηγίες
1.270.181,22			
Δωρεές
89.691,95							
Έσοδα Συμμετοχών σε Συνέδρια
0,00							
Σύνολο Επιχορηγήσεων & διαφόρων εσόδων
1.359.873,17							
Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους
0,00							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.359.873,17		
1.359.873,17					
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικης λειτουργιας 								
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
266.123,41							
Αμοιβές Τρίτων
71.312,75							
Παροχές Τρίτων
24.584,02							
Φόροι Τέλη
29.243,35							
Διάφορα Έξοδα Λειτουργικά
22.626,24							
Άμεσα Έξοδα Προγραμμάτων
678.780,82							
Αποσβέσεις Παγίων
68.016,78							
1.160.687,37		
-1.160.687,37					
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			
199.185,80					
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
9,90							
ΜΕΙΟΝ : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
22.501,19		
-22.491,29					
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως			
176.694,51					
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 							
1. Έκτακα & ανόργανα έσοδα
300,00							
1. Έκτακα & ανόργανα έξοδα
0,25		
299,75					
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα ( ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ )			
176.994,26					
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 		
68.016,78						
Μείον : οι από αυτές ενσωμ. στο. λειτ. κόστος		
68.016,78
0,00					
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		
176.994,26					
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2007-31/12/2007)		

ΠΑΘΗΤΙΚΟ				
		
Ποσά κλειομένης χρήσης 2007			
					
A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ				
ΙV.Αποθεματικα κεφαλαια 				
1. Αποθεματικό (πλεόνασμα) προηγούμενων χρήσεων 776.562,08			
2. Αποθεματικό (πλεόνασμα) κλειομένης χρήσης
176.994,26			
Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
953.556,34			
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
2. Προβλέψεις για έκτατους κινδύνους
10.101,12			
Σύνολο Προβλέψεων (Β1)
10.101,12			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 				
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεωσεις				
2. Δάνεια Τραπεζών
329.640,74			
		
329.640,74			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεωσεις				
1. Προμηθευτές
16.024,53			
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
21.436,61			
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
19.245,89			
11. Πιστωτές διάφοροι
2.468,73			
					
59.175,76			
Συνολό Υποχρέωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
388.816,50			
								
						
					
					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
1.352.473,96			

7)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

		
Ποσά κλειομένης χρήσης 2007			
				
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
176.994,26			
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων πρ.χρήσεων
776.562,08			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
953.556,34			
							
							
							
							
					
								
							
							
							
							
							
							
							
					
					
							
Αθήνα 28 Μαρτίου 2008
					
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
					
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
							 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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