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 ΣΤΟΧΟΙ 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: 

• ∆ιεξάγει 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, του Ευξείνου Πόντου, 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.  

• ∆ιευρύνει 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 στον διάλογο για το µέλλον της 

Ευρώπης και των Ευρωατλαντικών σχέσεων. 
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 ΜΗΝΥΜΑ από τον Γενικό ∆ιευθυντή 
 

 
Το 2008 ήταν µια ξεχωριστή χρονιά για το ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς γιορτάσαµε τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του. Στη 

διάρκεια του έτους αξιολογήσαµε το έργο µας και σχεδιάσαµε τη µελλοντική µας πορεία. Μεταξύ των κεντρικών 

µας αποφάσεων ήταν η περεταίρω ανάπτυξη των διαδικτυακών µας δραστηριοτήτων (ιστοσελίδα και blog), η 

ενίσχυση των σύντοµων δηµοσιεύσεων προτάσεων πολιτικής (Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ) και η προσπάθεια µεγαλύτερης 

“διεθνοποίησης” του Ιδρύµατος αυξάνοντας τον αριθµό των µη-Ελλήνων ερευνητών οι οποίοι προσλαµβάνονται 

από το ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Το στοιχείο που δεν έχει αλλάξει είναι η συνεχής ενασχόληση του ΕΛΙΑΜΕΠ µε τα παραδοσιακά πεδία 

ενδιαφέροντός του, συγκεκριµένα τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ελληνο-τουρκικές Σχέσεις, τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και το ρόλο της διατλαντικής κοινότητας στην 

σταθεροποίηση των περιοχών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης. 

Ταυτόχρονα, αυξήσαµε αισθητά τις δραστηριότητές µας σε πεδία όπως οι µεταναστευτικές πολιτικές και η 

πολιτική, τα µειονοτικά και ανθρώπινα δικαιώµατα, η µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, η κλιµατική 

αλλαγή και οι συνέπειές της στην παγκόσµια και περιφερειακή σταθερότητα και η ενεργειακή ασφάλεια. Ευχή 

µας είναι η τάση αυτή να συνεχιστεί και το 2009. Παρόλο που σταδιακά οι δηµοσιεύσεις µας αποκτούν κυρίως 

ηλεκτρονική µορφή, ένας σηµαντικός αριθµός βιβλίων, άρθρων και ερευνητικών κειµένων έχουν εκδοθεί 

καθώς και τέσσερα θέµατα στην Επιθεώρηση Μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μαύρης Θάλασσας. 

Παρά το δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον για τα κράτη, τους πολίτες και τις ΜΚΟ, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει µια φιλόδοξη 

ατζέντα για το 2009. Τα πεδία προτεραιότητας θα περιλαµβάνουν την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και το ρόλο της 

Ευρώπης στον κόσµο (µε ένα διεθνές συνέδριο να έχει ήδη προγραµµατιστεί για τον Ιούνιο 2009), τη 

µετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις διατλαντικές σχέσεις ( το κεντρικό θέµα των επερχόµενων 

∆ιεθνών Σεµιναρίων της Χάλκης), την κλιµατική αλλαγή, τη µεταρρύθµιση του τοµέα της ασφάλειας, την 

ενεργειακή πολιτική και, φυσικά, τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και τις περιοχές της Μεσογείου 

και της Μέσης Ανατολής. Επιπλέον, το Κυπριακό και οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήµατος της ονοµασίας 

µεταξύ Ελλάδας και ΠΓ∆Μ θα µας απασχολήσουν και το 2009. Προγραµµατίζουµε µια σειρά από συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης, διαλέξεις,  εκθέσεις πολιτικής, δραστηριότητες «διπλωµατίας των πολιτών» και 

εκπαιδευτικά σεµινάρια και θα εξακολουθήσουµε να αναζητούµε την προώθηση της θεσµικής συνεργασίας στη 

γειτονιά µας µέσα από την ενίσχυση  δικτύων στα οποία συµµετέχουµε. 

 

   
 

Θάνος Ντόκος 
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 ΕΡΕΥΝΑ 
 
 

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 έκτακτων καταστάσεων. 

 

 

Τα ερευνητικά προγράµµατα του ΕΛΙΑΜΕΠ επικεντρώνονται σε τέσσερις θεµατικές: 

1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

2. Περιφερειακές Εξελίξεις, Εθνική και ∆ιεθνής Ασφάλεια 

3. ∆ιατλαντικές Σχέσεις 

1. Μετανάστευση 
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Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  
 

Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα βασικά ερευνητικά πεδία του ΕΛΙΑΜΕΠ που 

επικεντρώνεται στις πολιτικές και θεσµικές εξελίξεις της διεύρυνσης της ΕΕ και την περεταίρω εµβάθυνση της 

διαδικασίας της ολοκλήρωσης. Το 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ διεξήγαγε και έλαβε µέρος σε πολυάριθµα ερευνητικά προγράµµατα 

που αφορούσαν, µεταξύ άλλων, στο τρίο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, Γαλλία, Τσεχία και Σουηδία, µεταξύ Ιουλίου 2008-

∆εκεµβρίου 2009, το µέλλον της Κοινωνικής Ευρώπης, τις δυνατότητες της διαφοροποιηµένης ένταξης σε µια Ευρώπη 

27+, την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης, τις προοπτικές της «Ευελιξίας και Ασφάλειας» στην Ευρωπαϊκή πολιτική 

απασχόλησης και την εφαρµογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆). Το 

2008 οι ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ συµµετείχαν σε πολλά διεθνή συνέδρια και σεµινάρια και εξέδωσαν πολυάριθµα 

επιστηµονικά κείµενα και κείµενα διαµόρφωσης πολιτικής.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα : http://www.eliamep.gr/category/integration/ 
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Ερευνητικά Προγράµµατα 

 

 

Think Global – Act European 
 
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ συµµετείχε σε ένα ερευνητικό πρόγραµµα που 

διοργανώθηκε από το Notre Europe και το Fondation pour 

l’ Innovation Politique (Fondapol) και που έφερε µαζί µια 

οµάδα από Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα µε σκοπό να 

επεξεργαστούν προτάσεις για την τριάδα της Ευρωπαϊκής 

Προεδρίας µεταξύ Ιουλίου 2008-∆εκεµβρίου 2009, Γαλλία, Τσεχία, Σουηδία. Στο πλαίσιο του προγράµµατος “Think Global – 

Act European”(TGAE) συνεργάστηκαν 13 αναγνωρισµένα Ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα µεταξύ των οποίων, εκτός από το 

ΕΛΙΑΜΕΠ, τα: Bruegel, Centre for European Policy Studies (CEPS), Centre for European Reform (CER), demosEUROPA, Danish 

Institute for International Studies (DIIS), European Council on Foreign Relations (ECFR), European Policy Centre (EPC), 

EUROPEUM, Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) και Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Η έκθεση του 

TGAE µαζί µε µια εισαγωγική περίληψη και όλες τις µελέτες των ερευνητικών ιδρυµάτων –ανάµεσά τους πέντε µελέτες του 

ΕΛΙΑΜΕΠ- παρουσιάστηκαν στις 23 Μαΐου 2008 στο Παρίσι. Η δηµόσια αυτή εκδήλωση συγκέντρωσε σηµαντικές 

προσωπικότητες της πολιτικής και πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο του 

Παρισιού, το Ινστιτούτο Aspen France, την εφηµερίδα Les Echos και το διαδικτυακό µέσο Euractiv.fr. Η έκθεση του TGAE 

χρησιµοποιήθηκε επίσης ως βάση συζήτησης στο Τρίτο Φόρουµ Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραµµάτων που διοργανώθηκε 

από το Notre Europe, το Ινστιτούτο Aspen France και το Fondation pour l’Innovation Politique (Fondapol) στο Παρίσι µε τη 

συνεργασία του ΟΟΣΑ. Το συνέδριο µε τίτλο “What European Policy Outlines for 2020?” έλαβε χώρα στον ΟΟΣΑ και 

φιλοξένησε περίπου πενήντα συµµετέχοντες. 

 
 
EU CONSENT - ∆ιευρυµένη Ευρώπη, Βαθύτερη Ολοκλήρωση; 

 
Στο πλαίσιο του ∆ικτύου Αριστείας EU CONSENT το έργο µας 

επικεντρώθηκε στην “Οικονοµική Ολοκλήρωση: Προσεγγίσεις, 

Μαθήµατα και Οράµατα για το Μέλλον”. Η οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 

µελέτησε διάφορες µεθόδους µε τις οποίες προωθήθηκε η 

πολιτική ολοκλήρωση στο παρελθόν, µε τη βοήθεια οικονοµικών 

εργαλείων, και κατά πόσο µπορεί αυτό να συνεχιστεί σε µια 

Ευρώπη διευρυµένη και διευρυνόµενη. Η οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ 

εργάστηκε για τη µελέτη των προκλήσεων και των ευκαιριών για 

το µέλλον της Κοινωνικής Ευρώπης και επικεντρώθηκε ιδιαίτερα 

στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα και κυρίως στην ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος και την 

πολιτική συνοχής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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RECWOWE -Συµφιλιώνοντας Εργασία και Ευηµερία 
 
 

Το 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε τη συµµετοχή 

του στο ∆ίκτυο Αριστείας RECWOWE 

(Reconciling Work and Welfare), που βρίσκεται 

πλέον στο τρίτο έτος του. Το ∆ίκτυο, το οποίο 

απαρτίζεται από ειδικούς και ακαδηµαϊκούς σε 

θέµατα κοινωνικής πολιτικής και πολιτικής 

απασχόλησης από όλη την Ευρώπη, συγκάλεσε 

την ετήσια σύνοδό του για να παρουσιάσει 

νέες επιστηµονικές εργασίες και να λάβει 

αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση του 

προγράµµατος. Στο συνέδριο που 

πραγµατοποιήθηκε στο Όσλο τη δεύτερη εβδοµάδα του Ιουνίου 2008, το ΕΛΙΑΜΕΠ εκπροσωπήθηκε από τον 

∆ηµήτρη Α. Σωτηρόπουλο, ο οποίος παρουσίασε µία εκτενή µελέτη για τους πολλαπλούς ρόλους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στη διαµόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης των κρατών- µελών της. Η 

µελέτη βασίστηκε σε µία εκτενέστερη έκθεση η οποία είχε υποβληθεί στο δίκτυο ως παραδοτέο το Μάρτιο του 2008. 

Ο κ. Σωτηρόπουλος συµµετείχε στις συνεδριάσεις του Πακέτου Εργασίας Νο.4 του δικτύου, το οποίο εστιάζει στην 

ανάπτυξη και την ισχύουσα κατάσταση των Ευρωπαϊκών κρατών κοινωνικής πρόνοιας που ευνοούν την 

απασχόληση. Το ΕΛΙΑΜΕΠ συµµετέχει επίσης στο Πακέτο Εργασίας Νο.1 που εστιάζει στις εργασιακές σχέσεις στη 

σύγχρονη Ευρώπη. Οι ερευνητές που συµµετείχαν στο πακέτο  αυτό συναντήθηκαν στο Εδιµβούργο το ∆εκέµβριο 

του 2008 για να συζητήσουν την «πολιτική της ευελιξίας και ασφάλειας» στην Ευρώπη. Τα ερευνητικά σχέδια για 

το 2009 περιλαµβάνουν επεξεργασία αυτής της µελέτης για την ευελιξία και ασφάλεια καθώς επίσης µια νέα έρευνα 

για τον εξευρωπαϊσµό της κοινωνικής και εργασιακής πολιτικής. Πιο συγκεκριµένα, η νέα έρευνα θα αναζητήσει το 

βαθµό µέχρι το οποίο οι πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( εργαλεία χάραξης πολιτικής, κανονισµοί, 

χρηµατοδοτήσεις και σχετικά κείµενα) έχουν χρησιµοποιηθεί από τους Έλληνες στη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της 

πρόνοιας και της εργασίας προκειµένου να προωθηθούν µεταρρυθµίσεις. 
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An EU “Fit for Purpose” in a Global Age 
 
 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ενεργό µέλος στο πρόγραµµα 

“An EU ‘Fit for Purpose’ in a Global Age” µαζί 

µε το Policy Network στο Λονδίνο και το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of 

Economics and Political Science. 

 

Το πρόγραµµα επικεντρώνεται σε τέσσερεις 

ερευνητικές θεµατικές πολιτικής: 

• ∆ιεύρυνση, πολιτική γειτνίασης και ταυτότητα 

• Εσωτερική ασφάλεια και µετανάστευση 

• Οικονοµική διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς και της ευρωζώνης 

• Ανταγωνιστικότητα, βιωσιµότητα (δηµογραφική και περιβαλλοντική) και 

κοινωνική συνοχή 

Σε κάθε ένα από τα πεδία αυτά το πρόγραµµα επιλαµβάνεται µε τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

• Είναι έγκυρη η υπόθεση ότι οι τρέχουσες οικονοµικές, κοινωνικές και 

πολιτισµικές τάσεις απαιτούν ένα νέο πλαίσιο πολιτικής στην ΕΕ; 

• Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά της βαθύτερης ολοκλήρωσης για κάθε 

πεδίο; 

• Ποιες είναι οι κρίσιµες αποφάσεις πολιτικής που πρέπει να ληφθούν 

αντικατοπτρίζοντας µία πολιτική εκτίµηση για το πού είναι πιθανή η πολιτική πρόοδος; 

• Ποιος είναι ο βαθµός σύγκλισης συµφερόντων και 

αξιών στην ΕΕ σε αυτούς τους τοµείς; Οι διαφορές 

είναι προϊόν διακρατικών ή 

κοµµατικών/φατριαστικών διαχωρισµών; 

• ∆ύναται να δικαιολογηθούν στο ευρύτερο 

ευρωπαϊκό κοινό µεγαλύτερα βήµατα προς την 

ολοκλήρωση; Και αν ναι, πώς µπορεί να ενισχυθεί η 

νοµιµότητά τους; 

Μέσα από ένα κύκλο σεµιναρίων σε διαφορετικές 

Ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της 

Ελλάδας, δύο συνέδρια υψηλού επιπέδου στο Λονδίνο 

και τις Βρυξέλλες και τη συµµετοχή εξεχόντων Ευρωπαίων ακαδηµαϊκών και πολιτικών, η πρωτοβουλία θα οδηγήσει σε ένα 

συλλογικό τόµο κειµένων πολιτικής σε ένα εύρος πολιτικών στην µετά-2009 ΕΕ.



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 
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JURISTRAS - Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ηµοκρατία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: Η Εκτέλεση 

των ∆ικαστικών Αποφάσεων από τα Κράτη και Εσωτερικές Μεταρρυθµίσεις 

 
Κύριος σκοπός του JURISTRAS είναι η µελέτη των υποθέσεων ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των εσωτερικών διαδικασιών 

εφαρµογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆). Το πρόγραµµα εστιάζει στην 

καταγραφή και ανάλυση των διαφόρων επιπτώσεων που έχουν οι αποφάσεις του Ε∆Α∆ στην εθνική νοµοθεσία και τη 

διαµόρφωση πολιτικής σε µια σειρά κρατών (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουµανία, Τουρκία και 

Ηνωµένο Βασίλειο). Πιο συγκεκριµένα, εξετάζει εάν και υπό ποιες συνθήκες οι 

αποφάσεις του Ε∆Α∆, που αφορούν παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα 

∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α) από κρατικές αρχές, ωθούν τα κράτη να προβούν 

σε ευρύτερες εσωτερικές µεταρρυθµίσεις και να ενισχύσουν την προστασία των 

ατοµικών και συλλογικών δικαιωµάτων. Το πρόγραµµα εστιάζει σε καταγγελίες 

ατόµων κατά κρατών που αφορούν παραβιάσεις των διατάξεων περί ιδιωτικής και 

οικογενειακής ζωής (άρ.8 της ΕΣ∆Α), περί θρησκευτικής ελευθερίας (άρθρο 9 της 

ΕΣ∆Α), περί ελευθερίας της έκφρασης (άρ.10 της ΕΣ∆Α), περί ελευθερίας του 

συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι (άρ.11 της ΕΣ∆Α) και περί της µη-διάκρισης (άρ.14 

της ΕΣ∆Α). Επίσης, εξετάζονται καταγγελίες που υποβάλλονται από αλλοδαπούς και 

µέλη µειονοτήτων, υποθέσεις που εγείρουν ζητήµατα ισότητας µεταξύ των δύο φύλων και υποθέσεις που µε τον ένα ή µε τον 

άλλο τρόπο συνδέονται µε πρακτικές διακρίσεων. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του προγράµµατος, όλες οι οµάδες που συµµετείχαν εκπόνησαν περιπτωσιολογικές 

εκθέσεις ακολουθώντας εµπειρική έρευνα στο κάθε υπό εξέταση κράτος. Οι εκθέσεις 

ανέλυσαν τις πηγές και δοµές της νοµικής υποστήριξης για τα άτοµα που προσφεύγουν 

στο ∆ικαστήριο, περιέγραψαν τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες εφαρµογής των 

αποφάσεων του Ε∆Α∆, εκτίµησαν τα µεµονωµένα και γενικά µέτρα που υιοθετούνται από 

τις τοπικές αρχές για τη συµµόρφωση στις κρίσεις του ∆ικαστηρίου και προσδιόρισαν 

τους παράγοντες που επιφέρουν ή εµποδίζουν την αποτελεσµατική εφαρµογή. Ο τελικός 

στόχος ήταν να επιτύχουν καλύτερη κατανόηση του αντίκτυπου των νοµικών περιπτώσεων του Ε∆Α∆  στον εγχώριο διάλογο 

σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι εκθέσεις έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιµες στην νέα ιστοσελίδα του 

προγράµµατος http://www.juristras.eliamep.gr. 

Οι περιπτωσιολογικές εκθέσεις επέτρεψαν συνοπτικές διακρατικές συγκρίσεις µε έµφαση στα πέντε πεδία 

πολιτικής  που αφορούν στις αξιώσεις δικαιωµάτων στο Στρασβούργο: Ισότητα και µη διάκριση, δικαιώµατα του 

φύλου και σεξουαλικός προσανατολισµός, δικαιώµατα των µειονοτήτων, δικαιώµατα µεταναστών και αιτούντων 

άσυλο και σχέσεις κράτους- εκκλησίας. Επιπλέον, έχει συνταχθεί µια γενική συγκριτική έκθεση µε ποσοτικές και 

ποιοτικές εκτιµήσεις της εφαρµογής των αποφάσεων του Ε∆Α∆. Στη διάρκεια του δεύτερου έτους καταρτίστηκε µια 

συλλογική έκδοση η οποία εκδόθηκε από τις Ντία Αναγνώστου και Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και η οποία 

βασίστηκε στην έρευνα που διεξήχθη στη διάρκεια του πρώτου έτους του προγράµµατος. Η έκδοση έχει τον τίτλο 

«The European Court of Human Rights and the Rights of Marginalised Individuals and Minorities in National 

Context» και θα εκδοθεί από τους Brill/Martinus Nijhoff. 
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Ερευνητική Υποτροφία Σταύρος Κωστόπουλος 

 
 
 
Από το 2007 το ΕΛΙΑΜΕΠ το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοξενεί Ερευνητική Έδρα για Ευρωπαϊκά θέµατα µε την υποστήριξη του 

Ιδρύµατος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. Η έδρα αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και των 

δραστηριοτήτων διαµόρφωσης πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ στα πεδία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του µέλλοντος 

της ΕΕ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ φιλοδοξεί να δηµιουργήσει και άλλες «ερευνητικές έδρες» µε στόχο, µεταξύ άλλων, την 

εκπαίδευση νέων επιστηµόνων, ερευνητών και ειδικών που θα στελεχώσουν διάφορες υπηρεσίες, διεθνείς 

οργανισµούς και πανεπιστηµιακά τµήµατα. Τον Οκτώβριο 2007 ο Γιάννης Εµµανουηλίδης εντάχθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ 

ως ο πρώτος Ερευνητής «Σταύρος Κωστόπουλος». Στη διάρκεια του 2008 ο Γιάννης Εµµανουηλίδης εξέδωσε µια 

σειρά άρθρων και εκθέσεων, και συµµετείχε ενεργά σε πολυάριθµα συνέδρια και σεµινάρια. Υπήρξε επίσης µέλος 

επιστηµονικών και συµβουλευτικών οµάδων όπως για παράδειγµα του L’Esprit de Sel, µιας µικρής συµβουλευτικής 

οµάδας που συστάθηκε έπειτα από προτροπή του Marek Siwiec, Αντιπρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

µιας Αµερικανο-Ευρωπαϊκής οµάδας εργασίας για την Ασφάλεια και Άµυνα η οποία οργανώθηκε µε κοινή 

πρωτοβουλία των Bertelsmann Foundation και RAND Corporation. Επιπλέον, συντόνισε τη συµµετοχή του ΕΛΙΑΜΕΠ 

στο πρόγραµµα Think Global – Act European, που διοργανώθηκε από τα ιδρύµατα Notre Europe και Fondation pour 

l’Innovation Politique (Fondapol) στο πλαίσιο της συνεργασίας 13 καταξιωµένων ευρωπαϊκών ερευνητικών 

ιδρυµάτων µε σκοπό την επεξεργασία προτάσεων  πολιτικής για το τρίο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας µεταξύ Ιουλίου 

2008-∆εκεµβρίου 2009 το οποίο αποτελείται από τη Γαλλία, την Τσεχία και τη Σουηδία. Ο Γιάννης Εµµανουηλίδης, 

τέλος, είναι υπεύθυνος για το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, µια νέα σειρά σύντοµων µελετών που εκδόθηκαν για πρώτη φορά 

το Μάιο του 2008 και καλύπτουν θεµατικές που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ρόλο της ΕΕ στα 

διεθνή θέµατα και τις σηµαντικές εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις. 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 
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Εκδόσεις 

 
 

«Η Αντίληψη µιας ∆ιαφοροποιηµένης Ευρώπης», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, ΕΛΙΑΜΕΠ, 

Κείµενο Πολιτικής, PP010, 2008, (στα αγγλικά) 

Στο παρόν κείµενο πολιτικής ο Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης εξετάζει τις προοπτικές 

διαφοροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και περισσοτέρων κρατών µελών, 

ώστε να µπορέσει η διευρυµένη ΕΕ να παραµείνει αποτελεσµατική. Η αυξανόµενη 

πολιτική, οικονοµική, κοινωνική, και γεωπολιτική ανοµοιογένεια ανάµεσα στις χώρες 

της ΕΕ, οι διαφορετικοί πολιτικοί στόχοι και προσδοκίες των κρατών µελών σχετικά µε 

το µέλλον της Ένωσης και οι πιέσεις που δέχεται η ΕΕ από τρίτες χώρες που 

προσδοκούν να ενταχθούν σε αυτήν, εντείνουν την ανάγκη για µεγαλύτερη 

διαφοροποίηση στους κόλπους της. Το ερώτηµα δεν είναι αν στο µέλλον θα υπάρχει µια 

διαφοροποιηµένη Ευρώπη, αλλά τι µορφή θα λάβει και µε τι τρόπο θα πραγµατοποιηθεί 

αυτή η διαφοροποίηση. Το πλήρες κείµενο είναι διαθέσιµο µόνο στα αγγλικά . 

«∆ιαφοροποιηµένη Ευρώπη: 9 Συστάσεις», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2008, (στα αγγλικά) 

Στο πρώτο τεύχος του Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2008 ο Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης εξετάζει τις προοπτικές για µια 

διαφοροποιηµένη ολοκλήρωση στο πλαίσιο µιας Ευρώπης των 27+. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα χρειαστεί διαφορετικές ταχύτητες, προκειµένου η διευρυµένη και πιο ετερογενής – από πολιτικής, 

οικονοµικής και γεωπολιτικής άποψης – Ένωση να παραµείνει αποτελεσµατική. Ο Εµµανουηλίδης πιστεύει ότι η 

µελλοντική πορεία διαφοροποίησης δεν θα κυριαρχείται από ένα και µόνο µοντέλο διαφοροποίησης. Στην πράξη, 

είναι πιο πιθανό να δούµε πολλές διαφορετικές µορφές ευέλικτης ολοκλήρωσης, που θα κυµαίνονται από τη 

δηµιουργία µιας νέας, ξεχωριστής Ένωσης ως την ανάπτυξη πολύ περιορισµένων µορφών συνεργασίας µεταξύ 

µιας µικρής οµάδας µελών της ΕΕ εντός και εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Αλλά ποια πορεία προς µια πιο 

διαφοροποιηµένη Ευρώπη θα έπρεπε να ακολουθηθεί; Ποιες µορφές διαφοροποιηµένης ολοκλήρωσης θα έπρεπε 

να αποφευχθούν και ποιες να προτιµηθούν; Για να απαντήσει στα ερωτήµατα αυτά ο Εµµανουηλίδης καταθέτει 

εννέα προτάσεις πολιτικής. 

«Πτώση του Τείχους του Βερολίνου 2.0; - Οι Πολιτικές Επιπτώσεις και οι Ευρωπαϊκές Αντιδράσεις στην 

Οικονοµική-Χρηµατοπιστωτική Κρίση», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 4/2008 (στα αγγλικά) 

Στο Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 4/2008 o Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος» στο ΕΛΙΑΜΕΠ, 

αναλύει τις πιθανές πολιτικές συνέπειες και τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις στην τρέχουσα οικονοµική και 

χρηµατοπιστωτική κρίση. Πιο συγκεκριµένα, στο κείµενο αυτό υποστηρίζει ότι η σηµερινή αναταραχή µπορεί να 

οδηγήσει (1) σε µεγαλύτερη παρακµή της αµερικάνικης κυριαρχίας, (2) στον επανασχεδιασµό της παγκόσµιας 

διακυβέρνησης υπέρ των αναδυόµενων δυνάµεων, (3) σε µία αυξανόµενη πίεση στους Ευρωπαίους να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις των παγκόσµιων υποθέσεων, (4) σε µία διαδικασία περισυλλογής στο πλαίσιο µίας 

ατµόσφαιρας αυξανόµενης εσωστρέφειας, (5) στην επαναπολιτικοποίηση της οικονοµίας και (6) σε µία νέα µάχη 

ιδεών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των χωρών για τη φύση της «σωστής» και «λάθος» πολιτικής. Η Ευρώπη ή 

πιο συγκεκριµένα η ΕΕ πρέπει ως απάντηση στις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης, (1) να προωθήσει την 

«αποτελεσµατική πολυµέρεια», (2) να εκπροσωπείται µε µία φωνή στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, (3) να 

εντατικοποιήσει την οικονοµική συνεργασία στο πλαίσιο µίας αποτελεσµατικότερης «Οικονοµικής Ένωσης», (4) να 

αναπτύξει µία πιο ισορροπηµένη και ώριµη σχέση µε τις ΗΠΑ, (5) να εγκαινιάσει µία συνεκτική στρατηγική 

παγκοσµιοποίησης (Παγκόσµια Ευρώπη 2020) και (6) να πολιτικοποιήσει περισσότερο τη διαµόρφωση της 

ευρωπαϊκής πολιτικής. 
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Εκδηλώσεις 

 

 

 

 

Εξευρωπαϊσµός: Νέες Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα: “Europeanisation: New Research Agendas” και κεντρικό οµιλήτη τον 

∆ρ. Paolo Graziano, Επίκουρο Καθηγητή, Istituto di Economia, Πανεπιστήµιο Bocconi, Μιλάνο. Ο ∆ρ. Graziano 

παρουσίασε τις διαφορετικές πλευρές του Εξευρωπαϊσµού, ο οποίος δεν αποτελεί απλά µια θεωρία για την 

ανοικοδόµηση των θεσµών και την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και ένα εργαλείο που µας βοηθάει να 

κατανοήσουµε τι συµβαίνει µετά την υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών πολιτικών 

από τα κράτη µέλη. Κινούµαστε, εποµένως, πέρα από την παραδοσιακή 

προσέγγιση των διεθνών σχέσεων προς τη συγκριτική πολιτική και την 

οικονοµία. Ο ∆ρ. Graziano τόνισε τη συµβολή του εξευρωπαϊσµού στην 

καλύτερη κατανόηση του σχεδιασµού εθνικής πολιτικής της ΕΕ, της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη µεταµόρφωση του κράτους. Ο 

Εξευρωπαϊσµός έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρουσες συζητήσεις και 

αναµένεται να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στον επαναπροσδιορισµό των 

ερευνητικών κατευθύνσεων της Ευρώπης.  

Από αριστερά προς δεξιά: ο ∆ρ. Paolo Graziano και η ∆ρ. Άννα Τριανταφυλλίδου 

 

Η Σερβία και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε διάλεξη του κ. Bozidar Djelić, Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Σερβίας µε θέµα: 

«Σερβία και Ευρωπαϊκή Ένωση». Στη διάλεξή του, ο κ. Djelić ανέφερε δυο κύρια ζητήµατα τα οποία πίστευε πως θα 

καθόριζαν το αποτέλεσµα των επερχόµενων εκλογών στη Σερβία το Μάιο 2008 καθώς και την ευρωπαϊκή της 

πορεία: (1) τη µονοµερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου και (2) την οικονοµική ανάπτυξη της Σερβίας 

συµπεριλαµβανοµένων των βηµάτων προς την εναρµόνιση µε τους στόχους για την προσχώρηση στην ΕΕ. Ο κ. 

Djelić έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι το προοδευτικό φιλοευρωπαϊκό σερβικό κόµµα υφίσταται σκληρή 

εσωτερική κριτική εξαιτίας της στάσης της ΕΕ για την ανεξαρτησία του Κοσόβου και εξαιτίας των βραδυκίνητων 

διαπραγµατευτικών διαδικασιών για τα υποψήφια κράτη. Παρόλα αυτά υποστήριξε πως πιστεύει ότι είναι καλύτερο 

να είναι κανείς παρών και να διαπραγµατεύεται παρά να είναι απών, δηλώνοντας πως η αντιπαράθεση για το 

ζήτηµα αυτό αποτελεί τη µοναδική αιτία για την οποία έπεσε η κυβέρνηση. Αναφερόµενος στη µονοµερή διακήρυξη 

της ανεξαρτησίας από το Κόσοβο, δήλωσε ξεκάθαρα πως η Σερβία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία 

του Κοσόβου ούτε τώρα ούτε στο µέλλον. Ωστόσο τόνισε ότι το Βελιγράδι επιθυµεί να διαπραγµατευτεί µε την 

Πρίστινα µε σκοπό να παραχωρήσει στο Κόσοβο ένα καθεστώς πλήρους αυτονοµίας. Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι 
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παρόλο που η απόφαση της ΕΕ να διατηρήσει διπλωµατική αποστολή 

στο Κόσοβο µείωσε τη δηµοτικότητα της, ο ίδιος εξακολουθεί να 

διατηρεί τον ευρωπαϊκό του προσανατολισµό. Πιστεύει πως η Σερβία 

θα πρέπει να παραµείνει αφοσιωµένη στη ευρωπαϊκή της προοπτική 

καθώς κάτι τέτοιο διασφαλίζει όχι µόνο την µακρόχρονη επιτυχία της 

σε όλα τα πεδία αλλά επίσης αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία να 

διατηρήσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Ο κ. Djelić 

διαβεβαίωσε ότι για αυτό το σκοπό η Σερβία δεν υστερεί από άλλα υποψήφια κράτη και τόνισε τη σηµασία της 

ένταξης της Σερβίας στην ΕΕ και της Ευρωπαϊκής υποστήριξης, ειδικά δεδοµένων των σκληρών συνθηκών που 

υφίσταται το φιλοευρωπαϊκό κίνηµα στη Σερβία. 

 Από αριστερά προς δεξιά: ο κ. Bozidar Djelić και ο Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

«Μας Ενώνει η ∆ιαφορετικότητα» 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2008 

 

Το Ίδρυµα Ελένη Νάκου και τo Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) µε την ευκαιρία 

της έκδοσης του βιβλίου United in Diversity? European Integration and Political Cultures, επιµέλεια Εκάβης 

Αθανασοπούλου, διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση πάνω 

στο θέµα του βιβλίου. Οι καλεσµένοι οµιλητές ήταν ο 

Καθηγητής Vincent Comerford, Εθνικό Πανεπιστήµιο 

Maynooth, Ιρλανδία, ο Καθηγητής George Schöpflin, 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Οµάδα τoυ 

Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόµµατoς (Χριστιαvoδηµoκράτες) 

και των Ευρωπαίωv ∆ηµoκρατώv και ο Καθηγητής 

Λουκάς Τσούκαλης, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόεδρος 

του ΕΛΙΑΜΕΠ. Συντονιστής της συζήτησης ήταν η ∆ρ. 

Εκάβη Αθανασοπούλου, Πανεπιστήµιο Αθηνών. Οι 

οµιλητές, όλοι τους συντελεστές στη συλλογική έκδοση 

United in Diversity? European Integration and Political Culture, επικεντρώθηκαν στα εξής βασικά ζητήµατα: Παρά 

την αποδυνάµωση του έθνους-κράτους, η ΕΕ δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές και το νου των 

Ευρωπαίων. Οι εθνικές πολιτικές κουλτούρες παραµένουν ισχυρές. Μέχρι ποιό σηµείο µπορεί να φτάσει η 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όταν η πολιτική σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αντανακλά µια κοινή πολιτική εµπειρία των 

λαών της Ευρώπης και κατ’ επέκταση µια γενικά αποδεκτή πολιτική κουλτούρα; 

Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Vincent Comerford, ο Καθηγητής George Schöpflin, ο Καθηγητής Λουκάς 

Τσούκαλης, η ∆ρ. Εκάβη Αθανασοπούλου και ο ∆ρ. Erik Holm 

 

 

Τα ∆ικαιώµατα των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο Pόλος των Συνηγόρων του Πολίτη 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση και η Κίνηση Πολιτών για µια Ανοικτή Κοινωνία διοργάνωσαν 

διάλεξη του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή, Καθηγητή Νικηφόρου ∆ιαµαντούρου µε θέµα: «Τα ∆ικαιώµατα των 
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Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο Pόλος των Συνηγόρων του Πολίτη». Ο κ. ∆ιαµαντούρος ενηµέρωσε το 

ακροατήριο για τα δικαιώµατά που προκύπτουν από το 

Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο. Υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο 

είναι ενσωµατωµένο στην εθνική νοµοθεσία και συνεπώς 

η δηµόσια διοίκηση οφείλει να συµµορφώνεται µε 

αυτήν. Τα προβλήµατα τα οποία τα περισσότερα κράτη 

µέλη αντιµετωπίζουν αφορούν κυρίως στην εφαρµογή 

του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου και στην ενσωµάτωσή του στις 

εθνικές νοµικές πολιτικές. Ο Ευρωπαίος 

∆ιαµεσολαβητής είναι ένας ανεξάρτητος εξωτερικός 

µηχανισµός ο οποίος  επιλαµβάνεται καταγγελιών κατά 

των δηµοσίων αρχών. Σε αντίθεση µε ένα δικαστήριο, Ο 

Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει την εξουσία να παράγει νοµικά δεσµευτικές αποφάσεις. Το γεγονός ότι ένας 

Συνήγορος µπορεί µόνο να πείθει και όχι να πειθαναγκάζει, καθιστά µε ποικίλους τρόπους το ρόλο του θεσµού 

συµπληρωµατικό προς τα δικαστήρια. Ειδικά, ανταποκρινόµενος σε καταγγελίες, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί 

να εφαρµόσει ευρύτερα κριτήρια επισκόπησης, να είναι πιο προσιτός και να χρησιµοποιεί πιο ευέλικτες 

διαδικασίες από ένα δικαστήριο. Ο Ευρωπαίος ∆ιαµεσολαβητής προέκυψε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία 

θέσπισε την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Ένα από τα δικαιώµατα των πολιτών (ή των νοµικών προσώπων) της Ένωσης 

είναι η υποβολή καταγγελιών στον Ευρωπαίο ∆ιαµεσολαβητή σχετικά µε θέµατα κακοδιοίκησης εκ µέρους των 

θεσµών και οργάνων της Ένωσης, µε εξαίρεση των δικαστηρίων που δρουν µε την δικαστική τους ιδιότητα. Οι 

περισσότερες καταγγελίες αφορούν στην έλλειψη διαφάνειας, την αποτυχία ανταπόκρισης, πιθανές παράνοµες 

δραστηριότητες ή σε προσωπικά ζητήµατα. Ο ρόλος του Ευρωπαίου ∆ιαµεσολαβητή χαίρει υψηλής εκτίµησης στα 

πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών και θα έπρεπε να ενισχυθεί όχι µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο µε περιφερειακούς και εθνικούς συνηγόρους αντίστοιχα. 

 Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος 

του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Καθηγητής Νικηφόρος ∆ιαµαντούρος 

 

∆έκα Χρόνια ΟΝΕ: Ο Κίνδυνος ∆ύο Ταχυτήτων και η Ελλάδα 

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας µε θέµα: «∆έκα Χρόνια ΟΝΕ: Ο Κίνδυνος ∆ύο Ταχυτήτων 

και η Ελλάδα». Στη συζήτηση συµµετείχαν ο Καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, πρώην Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, ο Καθηγητής Πλούταρχος Σακελλάρης, Πρόεδρος 

Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ο Καθηγητής Γκίκας 

Χαρδούβελης, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Οικονοµικός Σύµβουλος, Eurobank EFG και ο Καθηγητής Γιώργος 

Παγουλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Την συζήτηση συντόνισε ο 

Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Ο κ. Χριστοδουλάκης ξεκίνησε τη συζήτηση κάνοντας µια επισκόπηση στις συνθήκες ίδρυσης της ΟΝΕ και 

επισηµαίνοντας τις τρέχουσες επιτυχίες της, όπως η σύγκλιση των οικονοµικών κύκλων των µελών της ευρωζώνης 

και η αύξηση των επενδύσεων από και προς τις χώρες αυτές. Ωστόσο, τόνισε ότι η ολοκλήρωση της ΟΝΕ 

αντιµετώπισε αυξηµένη κοινωνική ανισότητα και ότι οι τάσεις για εισοδηµατική και περιφερειακή σύγκλιση έχουν 

ανατραπεί. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έναν διαχωρισµό µεταξύ Βορρά-Νότου: Ενώ στο Βορρά παρατηρείται 
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µείωση των επενδύσεων και πλεονάσµατα στο ισοζύγιο πληρωµών, στις χώρες του Νότου, συµπεριλαµβανοµένης 

της Ελλάδας, παρατηρείται αύξηση των επενδύσεων και ελλείµµατα στο ισοζύγιο των πληρωµών. Περνώντας στις 

προτάσεις πολιτικής, ο κ. Χριστοδουλάκης υποστήριξε ότι παρόλο που η ατζέντα της Λισσαβόνας παρέχει γενικές 

κατευθυντήριες γραµµές, δεν αποτελεί µια κεντρικά σχεδιασµένη πολιτική µε στοχευµένες δράσεις π.χ. να 

ενθαρρύνει την παραγωγικότητα. Αντιθέτως, πρότεινε το Σύµφωνο Σταθερότητας να επεκταθεί ώστε να 

περιλαµβάνει µέτρα για ξένες επενδύσεις, εισροές ΑΕΠ και εισοδήµατος και δείκτες κατανοµής εισοδήµατος και 

ανταγωνιστικότητας των αγορών. Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του υποστήριξε ότι το πρόβληµα είναι η ανάγκη 

για αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις περιφερειακές αγορές εντός της ΕΕ και όχι ο πληθωρισµός όπως συχνά 

υποστηρίζεται. Εντούτοις, η νοµισµατική πολιτική που επιδιώκει µέχρι στιγµής η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

αποσκοπεί µόνο στη σταθερότητα των τιµών. 

Ο κ. Σακελλάρης εστίασε στην οικονοµική πτυχή της ΟΝΕ, επικεντρώνοντας στην περίπτωση της Ελλάδας. 

∆ιατύπωσε τη θέση πως όσο η οικονοµική πολιτική παραµένει αποκεντρωµένη και µη συντονισµένη τα προβλήµατα 

θα είναι υπαρκτά. Ισχυρίστηκε, εντούτοις, ότι βραχυπρόθεσµα ο πληθωρισµός πράγµατι δηµιουργεί πρόβληµα 

ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε τα χαµηλά ποσοστά αποταµίευσης και  παραγωγικότητας της 

εργασίας. Γενικά, υποστήριξε πως η βιωσιµότητα της ΟΝΕ εξαρτάται από την εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. 

Ο κ. Χαρδούβελης σηµείωσε ότι ενώ έχει πραγµατοποιηθεί µια σύγκλιση µεταξύ των οικονοµιών της ευρωζώνης, 

ταυτόχρονα υφίσταται µια απόκλιση των εισοδηµάτων εντός και µεταξύ των κρατών. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, 

όπως υποστήριξε, υπάρχουν τρία κύρια ζητήµατα: (1) έλλειµµα δηµοσίων αποταµιεύσεων, (2) κοινωνική ανισότητα 

και (3) έλλειµµα  τρεχουσών συναλλαγών. Καταλήγοντας, ο κ. Χαρδούβελης διαβεβαίωσε ότι ενώ η Ελλάδα θα δει 

στην επόµενη διετία µια αύξηση του πληθωρισµού της τάξεως του 4,5%  και θα υποφέρει λιγότερο από την 

παρούσα οικονοµική κρίση λόγω της πολύ ανταγωνιστικής  χρηµατοοικονοµικής και τραπεζικής της αγοράς. 

Εντούτοις, η τρέχουσα οικονοµική κατάσταση της 

Ελλάδας, που χαρακτηρίζεται από υπερκατανάλωση και 

υποπαραγωγικότητα, δεν προµηνύει µακροπρόθεσµη 

σταθερότητα.  

Ο κ. Παγουλάτος χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα 

παράδειγµα καπιταλισµού της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης στη χειρότερη µορφή του. Η οικονοµία της 

Ελλάδας υποφέρει από υψηλά επίπεδα παράνοµης 

εργασίας, µακροχρόνια ανεργία των γυναικών (σε 

ποσοστό διπλάσιο από το µέσο όρο στην Ευρώπη), 

καθυστέρηση στην είσοδο στην αγορά εργασίας και 

πρόωρη συνταξιοδότηση. Οι κοινωνικές δαπάνες, αποτελούµενες κυρίως από συντάξεις, είναι αναποτελεσµατικές, 

τα επίπεδα έρευνας στην Ελλάδα είναι από τα πιο χαµηλά στην ΕΕ, ενώ η εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση που 

παρέχονται από το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 

Υποστήριξε επίσης ότι προκειµένου να ανακάµψει από αυτή τη δυσµενή θέση, η Ελλάδα χρειάζεται 

µεταρρυθµίσεις. Ορισµένες από αυτές θα µπορούσαν να υλοποιηθούν στα πλαίσια της εφαρµογής της Ατζέντας της 

Λισσαβόνας, υπό τη µορφή των κοινοτικών κανονισµών. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω µεταρρυθµίσεις. 

∆εδοµένης της καχυποψίας της ελληνικής κοινωνίας για µεταρρύθµιση και τη δηµόσια διοίκηση, η εγκαθίδρυση 

ανεξάρτητων και ηµι-αυτόνοµων δηµόσιων υπηρεσιών στην Ελλάδα θα αποτελούσε µια καλή αφετηρία. 

Τις οµιλίες ακολούθησε συζήτηση στην οποία πήραν το λόγο πολλοί επιφανείς συµµετέχοντες, 
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συµπεριλαµβανοµένου του κ. Κωνσταντίνου Σηµίτη, πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ο κ. Σηµίτης υποστήριξε 

πως το πρόβληµα της Ελλάδας είναι µάλλον πολιτικό παρά οικονοµικό, όπως και των άλλων κρατών της Ευρώπης, 

και ότι έξοδος από αυτό θα απαιτούσε πολιτικές αναµετρήσεις. 

                    Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης, ο Καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης, ο 

Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, ο Καθηγητής Πλούταρχος Σακελλάρης και ο 

Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος 

 

Παγκοσµιοποίηση, Ευρώπη και Ελλάδα 

Θεσσαλονίκη, 18 ∆εκεµβρίου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 20 χρόνων από την ίδρυσή του διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη 

Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας µε θέµα «Παγκοσµιοποίηση, Ευρώπη και Ελλάδα», σε συνεργασία µε το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Ο Καθηγητής Αναστάσιος Μάνθος, 

Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, Πρύτανης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, χαιρέτησαν την εκδήλωση. Ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ∆Σ του 

ΕΛΙΑΜΕΠ εκφώνησε την εναρκτήρια οµιλία µε θέµα «Η µάχη των ιδεών και ο ρόλος του ΕΛΙΑΜΕΠ». Ο Καθηγητής 

Λουκάς Τσούκαλης υποστήριξε ότι η Ελλάδα περνάει µια περίοδο προσαρµογής σε ένα διαρκώς εναλλασσόµενο 

ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.  Σε αυτό το πλαίσιο το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι εξωστρεφές προς τον έξω κόσµο ενώ 

παράλληλα διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη µάχη των ιδεών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο Καθηγητής Αντώνης Μόλχο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία, ξεκίνησε την οµιλία του για 

την παγκοσµιοποίηση απορρίπτοντας την ιδέα ότι η παγκοσµιοποίηση αφορά το παρόν και το µέλλον. 

Υπογράµµισε και την ιστορική της σηµασία. Η παγκοσµιοποίηση έχει επηρεάσει βαθειά το ρου της ανθρώπινης 

ιστορίας. Για να υποστηρίξει το επιχείρηµά του ο Καθηγητής Μόλχο έδωσε τρία παραδείγµατα πρωτόγονης µορφής 

παγκοσµιοποίησης: τη χρήση του τόξου και του βέλους, τη χρήση ενός κοινού αριθµητικού συστήµατος και τη 

χρήση του καπνού. Ο Καθηγητής Μόλχο κατέληξε ότι η παγκοσµιοποίηση είναι ένα ευµετάβλητο, µακροπρόθεσµο 

φαινόµενο, του οποίου η αρχή συµπίπτει µε την αρχή της ανθρωπότητας. 

Σύµφωνα µε τον Καθηγητή Θεόδωρο Κουλουµπή, Αντιπρόεδρο ∆.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, η παγκοσµιοποίηση είναι σαν 

ένα µαχαίρι. Μπορεί να αφαιρέσει µια ζωή, µπορεί όµως και να τη σώσει. Υποστήριξε ότι έχουµε φτάσει σε ένα 

κρίσιµο σηµείο, όπου πρέπει να διαχειριστούµε τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης αλλά και να 

εκµεταλλευτούµε τα θετικά της σηµεία. Είναι βέβαιο ότι η κρίση που βιώνουµε θα οδηγήσει σε ολική 

αναπροσαρµογή του διεθνούς οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος. Η έννοια παγκοσµιοποίηση εξοµοιώθηκε µε 

το “laissez-faire”. Συµπέρανε όµως ότι λόγω της τρέχουσας ύφεσης οι αγορές δεν µπορούν να αυτορυθµιστούν. 

Τόνισε ότι κινούµεθα προς ένα σύστηµα κυβερνητικής παρέµβασης εντός των κρατών, αλλά και αναβαθµισµένης 

διεθνούς παρέµβασης µέσω του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Παγκόσµιας Τράπεζας και του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου. Ο εναρµονισµός των αγορών απαιτεί την παγκοσµιοποίηση: διαρκείς διαβουλεύσεις, 

αµοιβαία πληροφόρηση, δηµιουργία και αναβάθµιση αποτελεσµατικών διεθνών θεσµών. Με άλλα  λόγια, τόνισε, 

χρειαζόµαστε περισσότερη δηµοκρατία. 

Η οµιλία του Καθηγητού Ιωάννη Βούλγαρη, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα, επικεντρώθηκε περισσότερο στην 

παγκοσµιοποίηση και την Ελλάδα. Υποστήριξε ότι ζούµε την πρώτη µεγάλη κρίση της τρέχουσας 

παγκοσµιοποίησης, καθώς µέσα σε ελάχιστους µήνες είδαµε όλες τις όψεις της: χρηµατοπιστωτική, διατροφική, 

ενεργειακή, περιβαλλοντική, κοινωνική. Η παγκοσµιοποίηση είναι µια µακροϊστορική διαδικασία, όχι γραµµική 

ούτε µη αναστρέψιµη. Η πορεία της Ελλάδας, τόνισε, ότι ήταν σχετικά καλή από τις αρχές του 19ου αιώνα και 
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ύστερα. Η παγκοσµιοποίηση έχει σηµάνει µια βαθειά µεταβολή στην ελληνική πολιτική και κοινωνία. Το ερώτηµα 

πώς η Ελλάδα θα µπορέσει να προσαρµοστεί, να ενσωµατωθεί, να µην αποκοπεί από τη νέα δυναµική του 

παγκόσµιου καπιταλισµού. Στη συνέχεια, τόνισε τέσσερις 

αλλαγές που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Η πρώτη 

αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τα 

πολυκεντρικά συστήµατα ισχύος, η δεύτερη έχει να 

κάνει µε τη διαµόρφωση µιας υπερεθνικής δοµής 

συσσώρευσης κεφαλαίου µε βασικότερο χαρακτηριστικό 

την περιφερειακή οργάνωση στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, η τρίτη αφορά στην εµφάνιση νέων ταξικών και 

κοινωνικών σχέσεων παραγωγής ενώ η τέταρτη αφορά 

την αλλαγή στους τρόπους σχηµατισµού ταυτοτήτων και 

διαµόρφωσης της υποκειµενικότητας. Ο Καθηγητής Ιωάννης Βούλγαρης συνοψίζοντας κατέληξε ότι «η Ελλάδα 

ταξιδεύει µε το καλύτερο τρένο που υπάρχει στον κόσµο αλλά πάντα είναι επιβάτης του τελευταίου βαγονιού, που 

φτάνει καθυστερηµένα και ανεβαίνει την τελευταία στιγµή». 

Την εκδήλωσε συντόνισε ο κ. Νίκος Ευθυµιάδης, Πρόεδρος του REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology Group 

και Πρόεδρος ε.τ. του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. 

Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, ο Καθηγητής Ιωάννης Βούλγαρης, ο 

Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, ο Καθηγητής Αντώνης Μόλχο και ο κ. Νίκος Ευθυµιάδης 
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Περιφερειακές Εξελίξεις, Εθνική και ∆ιεθνής 
Ασφάλεια 
 

Από την ίδρυση του ΕΛΙΑΜΕΠ, τα παραπάνω πεδία βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και των δραστηριοτήτων 

του ιδρύµατος. Το 2008, το Ίδρυµα ήταν ιδιαίτερα δραστήριο µέσα από προγράµµατα, διασκέψεις, συνέδρια και 

δηµοσιεύσεις στον τοµέα της ασφάλειας, δίνοντας ειδική έµφαση στην ενεργειακή ασφάλεια, σε δράσεις 

οικοδόµησης της ειρήνης και στη µεταρρύθµιση του ενεργειακού τοµέα, στην κλιµατική αλλαγή και τις συνέπειές 

της στην ανθρώπινη ασφάλεια, στην εξάπλωση των πυρηνικών στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη Μέση 

Ανατολή, στις εξελίξεις στα Βαλκάνια και το ρόλο της Ελλάδας, στις Ελληνο-τουρκικές σχέσεις, στο ζήτηµα της 

Κύπρου και τις σχέσεις µεταξύ ΕΕ και Ρωσίας υπό το πρίσµα της κρίσης στον Καύκασο.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.eliamep.gr/category/security/ 
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Ερευνητικά Προγράµµατα 

  

 

Initiative for Peacebuilding (IfP) - Πρωτοβουλία για την Ανοικοδόµηση της Ειρήνης  

H Πρωτοβουλία για την Ανοικοδόµηση της Ειρήνης χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται 

από το International Alert. Το IfP είναι ένα ερευνητικό δίκτυο που αποτελείται από δέκα ερευνητικά κέντρα που 

ειδικεύονται σε θέµατα ασφάλειας και ανοικοδόµησης της ειρήνης και ΜΚΟ 

από διάφορες χώρες της ΕΕ που έχουν παρουσία σε περιοχές συγκρούσεων. 

Τα µέλη του IfP αλληλοσυµπληρώνονται από γεωγραφική και θεµατική 

άποψη, και στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καταγραφή και ανάλυση 

των προκλήσεων για την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιοχές της Ευρώπης, της κεντρικής και της νότιο-

ανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αµερικής και της Αφρικής. Το IfP 

αποσκοπεί στο να προτείνει νέες προσεγγίσεις και µεθόδους για την 

ανοικοδόµηση της ειρήνης και την πρόληψη συγκρούσεων, και να 

εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των ενδιαφεροµένων, 

συµπεριλαµβανοµένων των θεσµικών οργάνων της ΕΕ, σε ανεξάρτητες και 

τεκµηριωµένες µελέτες, καθώς και να οργανώσει µία σειρά εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων, προκειµένου να συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και τη 

χάραξη ενηµερωµένων και τεκµηριωµένων πολιτικών σε θέµατα 

ασφάλειας, ειρήνης, δικαιοσύνης και προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι µέλος του δικτύου αυτού και η οµάδα του 

µε συντονιστή τον ∆ρ. Θάνο Ντόκο, επικεντρώνεται πρωτίστως στην 

αναζήτηση µεθόδων για τη δηµιουργία δυνατοτήτων, στην εκπαίδευση 

σχετικά µε δραστηριότητες και πολιτικές για την ανοικοδόµηση της 

ειρήνης και στη µεταρρύθµιση του τοµέα ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, η 

∆ρ. Ρουµπίνη Γρώπα συνέταξε µια έκθεση για την ελληνική συνεργασία 

για την ανάπτυξη και την ανοικοδόµηση της ειρήνης και τους παράγοντες 

που επηρέασαν την προσέγγιση της Ελλάδας στην ανάπτυξη και την 

ανθρώπινη ασφάλεια. Την περασµένη δεκαετία, η Ελλάδα µετατράπηκε 

από αποδέκτης διεθνούς και ευρωπαϊκής βοήθειας σε χώρα δωρήτρια και είναι ιδιαίτερα ενεργή σε περιπτώσεις 

επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας. Παρόλα αυτά, για να επιτύχει στην υλοποίηση των διακηρυγµένων στόχων 

της µέχρι το 2010, θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη µιας ενιαίας συµµετοχικής προσέγγισης προς 

την Εξωτερική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) και στον τριπλασιασµό της τρέχουσας χρηµατοδότησης σε αυτό το 

πεδίο. Στην παρούσα περίοδο της οικονοµικής ύφεσης, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να µείνουν πιστές στις διεθνείς 

τους δεσµεύσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας και την προώθηση της ανθρώπινης ανάπτυξης, της ειρήνης 

και της ασφάλειας. Η έκθεση αυτή εποµένως προσδιορίζει τις περιοχές όπου υπάρχει ανάγκη για ανάπτυξη 

επιπλέον δυνατοτήτων τόσο στο πλαίσιο του συστήµατος ODA όσο και εντός της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, και 

προτείνει µια σειρά σχετικών προτάσεων για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές και για την ελληνική κοινότητα 

των ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη και της ανοικοδόµησης της ειρήνης.  
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Κλιµατική Αλλαγή και Ανθρώπινη Ασφάλεια (CCHS) 

 

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του ∆ικτύου για την Ανθρώπινη Ασφάλεια 

(Human Security Network-HSN) για το έτος 2007-08, ανέθεσε στο ΕΛΙΑΜΕΠ τον επιστηµονικό συντονισµό τεσσάρων 

επιµέρους µελετών για τις επιπτώσεις της κλιµατική 

αλλαγής στις πιο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και την λήψη 

µέτρων προσαρµογής. 

Η εκπόνηση των µελετών ανατέθηκε σε τέσσερις 

επιστηµονικούς εταίρους αντίστοιχα µε το αντικείµενο 

µελέτης ως κάτωθι: 

• Το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανθρώπινης 

Ασφάλειας του Πανεπιστηµίου των Ηνωµένων Εθνών µε 

έδρα την Βόννη (Γερµανία) ανέλαβε την µελέτη των 

επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής σε σχέση µε την 

µετανάστευση από αναπτυσσόµενες χώρες που 

προβλέπεται σύµφωνα µε την 4η Έκθεση της 

∆ιακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την κλιµατική 

αλλαγή (4th Assessment Report of IPCC, 2007) να πληγούν από ακραία καιρικά φαινόµενα. 

• Η οργάνωση Women’s Environment and Development Organization (WEDO) µε έδρα την Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) 

ανέλαβε την µελέτη των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής σε σχέση µε την επιβάρυνση του γυναικείου φύλου 

σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

• Το Ερευνητικό κέντρο Ιnnocenti της UNICEF µε έδρα την Φλωρεντία (Ιταλία) ανέλαβε την µελέτη των 

επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής σε παιδιά που κατοικούν στον αναπτυσσόµενο κόσµο και κυρίως σε 

ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυσσόµενες χώρες (Least Developed Countries – LCDs). 

• Το Ερευνητικό Τµήµα της Κλιµατικής Αλλαγής (Climate Change Research Group-CCRG) του International 

Institute for Environment and Development (IIED) µε έδρα το Λονδίνο ανέλαβε την µελέτη ανάπτυξης 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση της επίδρασης της κλιµατικής αλλαγής σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Το επίσηµο κείµενο πολιτικής παρουσιάστηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ στην ετήσια σύνοδο του ∆ικτύου για την Ανθρώπινη 

Ασφάλεια το Μάιο 2008. Το κείµενο πολιτικής διανεµήθηκε σε υψηλά ιστάµενους αξιωµατούχους,  σε ιθύνοντες, σε 

εκπροσώπους ΜΚΟ και σε άλλους ενδιαφερόµενους ως µια χρήσιµη κατευθυντήρια γραµµή για τη βοήθεια 

ευάλωτων οµάδων µε τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και µέτρων..  

 

Η Ενεργειακή ∆ιασύνδεση Ελλάδος και Τουρκίας ως Όχηµα Ανταγωνιστικότητας, Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Συνεργασίας 
 

Από 1η Ιανουαρίου έως 14 Ιουνίου 2008, διεξήχθη το δεύτερο µέρος του Προγράµµατος ENTER  

µε τίτλο “Η Ενεργειακή ∆ιασύνδεση Ελλάδος και Τουρκίας ως Όχηµα Ανταγωνιστικότητας, 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνεργασίας”, το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, εξετάσθηκαν η Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Ενεργειακής Ασφάλειας και το θέµα της Ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. Η έρευνα που 

διεξήχθη στηρίχτηκε στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς, την τρέχουσα και 

µελλοντική της σηµασία συγκριτικά µε άλλες πηγές ενέργειας, τις προοπτικές ανάπτυξης και 

επένδυσης και τις οικονοµικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις της διασύνδεσης του Ελληνικού, του Τουρκικού και του 

Ιταλικού δικτύου φυσικού αερίου. Ο τελικός στόχος του προγράµµατος επετεύχθη και συντάχθηκε η τελική έκθεση 

που περιλαµβάνει απαντήσεις για όλα τα ερωτήµατα που τέθηκαν. 
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Εκδόσεις 

 

 

«Kλιµατική Αλλαγή: Αντιµετωπίζοντας τις Συνέπειες για την Ανθρώπινη 

Ασφάλεια», Θάνος Ντόκος (επιµ.), ΕΛΙΑΜΕΠ-Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, 

Μάιος 2008, (στα αγγλικά)  

 

Η µελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην ανθρώπινη 

ασφάλεια µε ειδική αναφορά στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Ειδικότερα, 

εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στα παιδιά, τις γυναίκες και τους πρόσφυγες που 

προέρχονται από περιβαλλοντική υποβάθµιση της χώρας προέλευσης σε σχέση 

µε την κοινωνική αστάθεια και την αποσταθεροποίηση της παγκόσµιας 

ασφάλειας. Τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη για την λήψη ισχυρών µέτρων 

µετριασµού των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής καθώς και η ανάληψη 

πρωτοβουλιών για συνεργατικές δράσεις από τις αναπτυγµένες κυρίως χώρες. 

 

 

 

«Ασφάλεια & Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόµηση Εµπιστοσύνης και Πρόληψη Συγκρούσεων», 

Stephen C. Calleya & ∆ηµήτρης Ξενάκης, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κείµενο Πολιτικής, PP011, 2008, (στα ελληνικά) 

 

Η παρούσα µελέτη παρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα του πεδίου της ασφάλειας και της στρατηγικής συνεργασίας 

στη Μεσόγειο. Εξετάζοντας, το διεθνές και περιφερειακό 

µεταψυχροπολεµικό περιβάλλον ασφάλειας, παράλληλα µε το 

πλαίσιο Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας που έχει διαµορφωθεί µέσα 

από τις διάφορες περιφερειακές πρωτοβουλίες που έχουν δει το φως 

µετά το 1989, κυρίως τη ∆ιαδικασία της Βαρκελώνης, αλλά και την 

πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Σαρκοζί για τη Μεσόγειο, οι 

Stephen Calleya και ∆ηµήτρης Κ. Ξενάκης καταθέτουν συγκεκριµένες 

προτάσεις για την καλλιέργεια µιας κοινής περιφερειακής 

κουλτούρας σε θέµατα ασφάλειας, την ανάπτυξη µηχανισµών 

έγκαιρης προειδοποίησης, την εγκαθίδρυση ενός δικτύου πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς και την ενίσχυση 

της Ευρω-Ατλαντικής συνεργασίας στη Μεσόγειο. 
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«Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και Αγωγοί Φυσικού Αερίου στη Ν.Α. Ευρώπη: Ένα Νέο Πεδίο 

Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας», Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, ΕΛΙΑΜΕΠ, Κείµενο Πολιτικής, PP012, 2008, (στα 

ελληνικά) 

 

Στο παρόν κείµενο πολιτικής ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, εξετάζει τον ρόλο της ελληνο-τουρκικής ενεργειακής 

συνεργασίας ως οχήµατος 

ανταγωνιστικότητας, περιφερειακής 

ανάπτυξης και συνεργασίας. Η µελέτη 

ξεκινά µε την επισκόπηση της ελληνικής 

και τουρκικής αγοράς φυσικού αερίου. 

Συνεχίζεται µε την παρουσίαση της 

ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, 

προπάντων σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

ενεργειακή ασφάλεια. Ιδιαίτερη προσοχή 

δίδεται στα σχέδια κατασκευής αγωγών 

φυσικού αερίου που στοχεύουν να 

µειώσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή 

εξάρτηση από την Ρωσία, να αυξήσουν 

τον εφοδιασµό φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά και να ενισχύσουν επίσης το ρόλο της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης ως κόµβου ενεργειακών µεταφορών. 

Για να ικανοποιήσουν την αυξανόµενη ζήτηση φυσικού αερίου και να µειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση από την 

Ρωσία, οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να προωθήσουν την υλοποίηση των σχεδίων που συµβάλλουν στη 

διαφοροποίηση του εφοδιασµού φυσικού αερίου, παράλληλα µε την βελτίωση της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε τη Ρωσία. Αυτοί οι δύο στόχοι δεν είναι απαραιτήτως αλληλοαναιρούµενοι. 

 

«∆ιάδροµοι Μεταφοράς του Φυσικού Αερίου στην Νοτιανατολική Ευρώπη», Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Θέσεις 

ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2008, (στα αγγλικά) 

 

Στο δεύτερο τεύχος της νέας σειράς εκδόσεων Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Ιωάννης 

Ν. Γρηγοριάδης µελετά τους διαδρόµους µεταφοράς φυσικού αερίου στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το ζήτηµα της ευρωπαϊκής ενεργειακής 

ασφαλείας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον για την στρατηγική σηµασία της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως κόµβου µεταφοράς φυσικού αερίου και 

κρίσιµης περιοχής για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στην εργασία 

του, ο συγγραφέας µελετά τις προοπτικές τριών αγωγών φυσικού αερίου: 

(1) του αγωγού Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας (TGI) (2) του αγωγού Nabucco 

(3) και του αγωγού South Stream. Το κείµενο λήγει µε µία σειρά 

συµπερασµάτων και προτάσεων πολιτικής. 

 

 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 

  
 

 

 26

«Αναζητώντας Λύση στο Παζλ του Πυρηνικού Ιράν», Θάνος Ντόκος, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 3/2008, (στα αγγλικά) 

 

Στο Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 3/2008, µε τίτλο «Αναζητώντας λύση στο παζλ του πυρηνικού Ιράν», ο Θάνος Ντόκος διερευνά 

τις δυνατότητες αντιµετώπισης των προκλήσεων που θέτει το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν. Για το σκοπό αυτό, 

αναλύει τα κίνητρα και τα ζητήµατα ασφάλειας του Ιράν, την Ιρανική εσωτερική πολιτική και το πυρηνικό ζήτηµα, 

τις πιθανές συνέπειες της πυρηνικοποίησης του Ιράν, τις διαθέσιµες επιλογές για την εκτόνωση της κρίσης και το 

ρόλο της Ευρώπης ολοκληρώνοντας µε κάποιες εισηγητικές προτάσεις: (1) Αντεναντίωση του πυρηνικού ζητήµατος 

(2) Αφαίρεση της προϋπόθεσης αναστολής των δραστηριοτήτων εµπλουτισµού [ουρανίου] για τη διεξαγωγή 

ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων µε το Ιράν (3) Υιοθέτηση µίας διττής στρατηγικής: έµφαση στις πιθανές ωφέλειες, 

διερευνώντας παράλληλα το πιθανό κόστος βαρύτερων 

κυρώσεων (4) Βάση του σχήµατος «Το Ιράκ και οι γείτονές 

του», έναρξη διαλόγου επί των αντιλήψεων για τις 

προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας˙ ανάµεσα στους 

συνδιαλεγόµενους πρέπει να περιλαµβάνονται χώρες του 

Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), Ιράν, Ιράκ, 

Υεµένη, ΗΠΑ και η ΕΕ (5) Οι ΗΠΑ πρέπει να χρησιµοποιήσουν 

εναλλακτικά µονοπάτια επικοινωνίας µε το Ιράν ώστε να 

προετοιµάσουν το έδαφος για όποια δηµόσια πρωτοβουλία 

αναλάβει ο πρόεδρος Οµπάµα (6) Ενώ η όποια πρωτοβουλία µπορεί να προέλθει µόνο από τη ∆ύση, το Ιράν πρέπει 

να εγκαταλείψει την εχθρική του ρητορική παρουσιάζοντας το όραµα και τις δικές του προτάσεις για την 

περιφερειακή ασφάλεια (7) Η πρόταση για τη δηµιουργία ενός περιφερειακού/πολυεθνικού κέντρου εµπλουτισµού 

πρέπει να επανεισαχθεί (8) Οι χώρες του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου πρέπει να προάγουν τοπικές 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης στην περιοχή του Κόλπου. 
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Εκδηλώσεις 

 

 

Η Χρήση της Πυρηνικής Ενέργειας για Ειρηνικούς Σκοπούς  

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή οµιλία-συζήτηση του κ. Αχιλλέα Αδαµαντιάδη, Οµότιµο Καθηγητή, Πανεπιστήµιο 

George Washington και Συµβούλου της Παγκόσµιας Τράπεζας σε θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος µε θέµα: 

«Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς». Ο κ. Αδαµαντιάδης παρουσίασε τα αίτια για την 

αναγέννηση του ενδιαφέροντος διεθνώς σχετικά µε την πυρηνική ενέργεια 

και τις οικονοµικές της διαστάσεις. Στη συζήτηση εξετάστηκε η περίπτωση 

της Γαλλίας, ως του πιο πετυχηµένου παραδείγµατος κράτους το οποίο 

χρησιµοποιεί πυρηνική ενέργεια ,και η περίπτωση της Ελλάδας και 

ειδικότερα οι παράµετροι οι οποίες επηρεάζουν τη θέση της ως προς το 

ζήτηµα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για φιλειρηνικούς σκοπούς. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο ρόλο της κοινής γνώµης, στη 

διαθεσιµότητα ανθρώπινων πόρων, τη συµµόρφωση προς το Πρωτόκολλο 

του Κιότο και την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και οι σχέσεις µε τις γειτονικές 

χώρες και ειδικότερα µε την Τουρκία.   

Ο κ. Αδαµαντιάδης συζητάει µε µια οµάδα εµπερογνωµόνων 

 

 

Λήψη Αποφάσεων στον 21ο αιώνα: Η Φιλοσοφία στη Ρίζα των ∆ένδρων Αποφάσεων 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου σε συνεργασία µε το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσαν οµιλία 

µε θέµα: «Λήψη Αποφάσεων στον 21ο αιώνα: Η Φιλοσοφία στη Ρίζα των ∆ένδρων Αποφάσεων». Κεντρικός 

οµιλητής ήταν o Καθηγητής Θεόδωρος Σκαλτσάς, Πανεπιστήµιο Εδιµβούργου, ∆ιευθυντής Σχεδίου 

«Αρχέλογος». Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ µέρους του Συλλόγου Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Εδιµβούργου, ο 

κύριος Γιώργος ∆αυίδ, Πρόεδρος 3Ε ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς, ∆ιευθυντής 

Εφηµερίδας «Καθηµερινή», Γενικός Γραµµατέας ∆.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο κ. Σκαλτσάς τόνισε ότι σκοπός του Σχεδίου 

“Αρχέλογος” είναι η χαρτογράφηση συµφωνιών, επιχειρηµάτων, 

διαφωνιών και αποφάσεων. Βασικό εργαλείο για αυτό είναι ένας 

χάρτης επιχειρηµάτων. Για την επιλογή και κατανόηση της 

πληροφορίας και των εννοιολογικών προτύπων έχουν σχεδιαστεί 

εφαρµογές για την οπτικοποίηση των επιχειρηµάτων µε την 

υποστήριξη υπολογιστικών συστηµάτων. Ο «Αρχέλογος» έχει ιδρύσει 

ένα δίκτυο διεθνούς συνεργασίας που αποτελείται από επιφανείς 

φιλόσοφους, ειδικούς στην ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας και 
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ερευνητές στον τοµέα της τεχνητής νοηµοσύνης από κορυφαία πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο. Το βασικό πεδίο 

εφαρµογής του Σχεδίου “Αρχέλογος” είναι η αρχαία φιλοσοφία. 

Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγ. Θ. Σκαλτσάς, ο κ. Αλέξης  Παπαχελάς και ο κ. Γιώργος ∆αυίδ 

 

 

Πρόσφατες Εξελίξεις στα Βαλκάνια: Επιπτώσεις για την Περιφερειακή Σταθερότητα 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση µε τον κ. John Fraser, Εµπειρογνώµονα για Βαλκανικά Θέµατα, Privy 

Council Office, Οτάβα, Επισκέπτη Καθηγητή στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Ρωσικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο 

Carleton, µε θέµα: «Πρόσφατες εξελίξεις στα Βαλκάνια: Επιπτώσεις για την περιφερειακή σταθερότητα». Ο κ. 

Fraser παρουσίασε σε µια οµάδα ακαδηµαϊκών, διπλωµατών και δηµοσιογράφων την οπτική του Καναδά για τα 

Βαλκάνια. Υποστήριξε ότι οι αντιλήψεις για τα Βαλκάνια που επικρατούν 

σήµερα είναι συναφείς µε εκείνες που διαµορφώθηκαν τον 20ο αιώνα. Η 

κατάσταση ωστόσο έχει αλλάξει σηµαντικά και η περιοχή δεν είναι πλέον 

τόσο ασταθής και εύθραυστη, όπως ίσως πιστεύουν ακόµη κάποιοι. Ο κ. 

Fraser αναφέρθηκε επίσης στο ρόλο των εξωτερικών παικτών στην 

περιοχή και στη σηµασία της περιφερειακής συνεργασίας, ενώ έδωσε 

ιδιαίτερη έµφαση στις επιπτώσεις από την αναγνώριση ή µη του Κοσόβου 

για την περιφερειακή σταθερότητα. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 

Κοσόβου και οι επικείµενες αντιδράσεις των ΗΠΑ, των µελών της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων κρατών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που ακολούθησε. Τέλος, εξετάσθηκε η θέση του 

Καναδά ως προς την ανεξαρτησία του Κοσόβου, ιδιαίτερα από την άποψη της δηµιουργίας προηγούµενου που 

ενδεχοµένως θα επικαλεσθούν άλλες περιοχές συµπεριλαµβανοµένου του Κεµπέκ. 

Ο Καθηγητής John Fraser στο κέντρο συζητάει µε οµάδα ακαδηµαϊκών, διπλωµατών, 

δηµοσιογράφων και εµπειρογνωµόνων του ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

 

Εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2008 

 

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Αθήνα του ∆ρ. Janusz Bugajski, ∆ιευθυντή του Προγράµµατος “New 

European Democracies”, του Κέντρου Στρατηγικών και ∆ιεθνών Σπουδών, 

Ουάσιγκτον, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συνάντηση µε θέµα: «Εξελίξεις στη 

Νοτιο-ανατολική Ευρώπη». Η οµιλία του ∆ρ. Janusz Bugajski επικεντρώθηκε στους 

υποψηφίους του Ρεπουµπλικανικού και του ∆ηµοκρατικού κόµµατος και στις 

συνέπειες για την Αµερικανική εξωτερική πολιτική από την επερχόµενη ∆ιοίκηση. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν επίσης το Ιράκ, η κατάσταση στη Μέση 

Ανατολή και οι σχέσεις µε τη Ρωσία, η ανάγκη προσδιορισµού µιας νέας 

στρατηγικής αντίληψης για το ΝΑΤΟ µέχρι το 2009  καθώς και οι συνέπειες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο 

Βουκουρέστι.  

Από αριστερά προς δεξιά: ο ∆ρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο ∆ρ. Janusz Bugajski 
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Η Σερβία σε Κρίση 

Αθήνα 8 Απριλίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση µε τον κ. Laza Kekic, Regional Director for Central and Eastern 

Europe, Director for Country Forecasting Services - The Economist Intelligence Unit µε θέµα: «Η Σερβία σε 

Κρίση». Ο κ. Kekic υποστήριξε ότι οι εκλογές στη Σερβία σηµατοδότησαν µια περίοδο κρίσης για τη χώρα έπειτα 

από τη µονοµερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου. Επισήµανε ότι οι διαφορές που ανέκυψαν αναφορικά 

µε τη µελλοντική πορεία της Σερβίας µετά την κρίση του Κοσόβου είναι εκείνες που οδήγησαν στην κατάρρευση της 

µέχρι πρότινος, ισχυρής σερβικής κυβέρνησης. Συνεπώς, σύµφωνα µε τον κ. Kekic, η αστάθεια είναι δεδοµένη 

ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα των εκλογών. Περιγράφοντας την κατάσταση, ο κ. Kekic αναγνώρισε ότι το κύριο 

θέµα το οποίο θα καθορίσει το αποτέλεσµα των εκλογών είναι το ζήτηµα του Κοσόβου και ο προσανατολισµός των 

αντίπαλων κοµµάτων ως προς το θέµα. Από τη µία, ο φιλοευρωπαϊκός συνασπισµός εκπροσωπούµενος κυρίως από 

το ∆ηµοκρατικό κόµµα (DS) µαζί µε έναν συνασπισµό µικρότερων κοµµάτων, έχει προσδιορίσει την ένταξη στην ΕΕ 

ως τον πρωτεύοντα στόχο για τη Σερβία. Από την άλλη, τα τρία άλλα βασικά κόµµατα, το Σερβικό Ριζοσπαστικό 

κόµµα, το Σοσιαλιστικό κόµµα και το DSSS, έχουν θέσει το ζήτηµα του Κοσόβου στην κορυφή της εκλογικής τους 

ατζέντας, ως ζήτηµα εθνικής κυριαρχίας. Υποστήριξε πως ο αντιευρωπαϊκός, εθνικιστικός λαϊκός συνασπισµός και 

το σοσιαλιστικό κόµµα συνασπιζόµενοι µε το DS είχαν ίσες πιθανότητες εκλογικής νίκης. Εντούτοις, ο κ. Kekic 

ισχυρίστηκε πως πέρα από το Κόσοβο, οι ατζέντες και των δύο κοµµάτων είναι µάλλον κενές καθιστώντας και τους 

δυο συνασπισµούς ιδιαίτερα ευπαθείς σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Περνώντας στις πιθανές συνέπειες του 

εκλογικού αποτελέσµατος, διαβεβαίωσε ότι ενώ η Σερβία θα υπεισέλθει αναµφίβολα σε µια περίοδο κρίσης, αυτή 

θα είναι κυρίως πολιτική χωρίς να απειλεί τα στέρεα δηµοκρατικά θεµέλια της χώρας. Επιπλέον, τόνισε πως ακόµα 

κι αν η οικονοµία της πιθανόν επηρεαστεί βραχυπρόθεσµα κυρίως εξαιτίας της διστακτικότητας νέων επενδυτών να 

εισέλθουν στην Σερβική αγορά, η Σερβία δε θα αντιµετωπίσει µια 

οικονοµική κρίση. Σε περίπτωση επικράτησης του “εθνικιστικού” 

συνασπισµού, η Ευρωπαϊκή ένταξη θα ανασταλεί. Ωστόσο, σύµφωνα µε 

τον κ. Kekic, δεν είναι προς το συµφέρον κανενός από τα δυο µέρη να 

κλείσουν τις πόρτες. Η προοπτική της απελευθέρωσης της αγοράς και της 

µεγαλύτερης ελευθερίας κίνησης θα µπορούσαν να λειτουργήσουν για τη 

Σερβία ως διαπραγµατευτικό χαρτί για αυτοσυγκράτηση στο Κόσοβο. 

Αναφερόµενος στο ζήτηµα του Κοσόβου, ο κ. Kekic υποστήριξε ότι όσο ο 

αριθµός των κρατών που έχουν αναγνωρίσει το Κόσοβο παραµένει µικρός, 

το ζήτηµα παραµένει ανοικτό για τη Σερβία, αν και µακροπρόθεσµα αποτελεί µια µάλλον χαµένη µάχη, ενώ µένει 

να εξετασθεί και ο ρόλος της ΕΕ στην περιοχή. 

Ο κ. Laza Kekic µε τον Καθηγητή Θεόδωρο Κουλουµπή και άλλους εµπειρογνώµονες στα 

γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ 
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Εξελίξεις στα Βαλκάνια και ο Ρόλος της Ελλάδας 

Αθήνα 10 Απριλίου 2008 

Από αριστερά προς δεξιά: ο κ. Ευάγγελος Κωφός, ο κ. Παναγής 

Βουρλούµης, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Παύλος Τσίµας και 

ο κ. Σταύρος Λυγερός 

 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στα Βαλκάνια και η 

διαµόρφωση νέων πολιτικών ισορροπιών στην 

περιοχή θέτουν την ελληνική εξωτερική 

πολιτική ενώπιον σηµαντικών προκλήσεων. Σε 

αυτό το πλαίσιο το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε 

δηµόσια συζήτηση µε θέµα: «Εξελίξεις στα 

Βαλκάνια και ο Ρόλος της Ελλάδας». Στη 

συζήτηση συµµετείχαν οι: κ. Παναγής 

Βουρλούµης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος, ΟΤΕ, ∆ρ. Ευάγγελος Κωφός, 

Ειδικός Σύµβουλος ΕΛΙΑΜΕΠ, κ. Σταύρος 

Λυγερός, ∆ηµοσιογράφος, «Καθηµερινή», κ. 

Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλευτής Ν.∆. Ο κ. Παύλος Τσίµας συντόνισε την συζήτηση.  

Στις εισαγωγικές του παρατηρήσεις ο κ. Τσίµας υπογράµµισε τις τρεις σηµαντικότερες πρόσφατες εξελίξεις στα 

Βαλκάνια: (1) Τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου, (2) την ένταξη της Αλβανίας και της Κροατίας στο 

ΝΑΤΟ και (3) τον αποκλεισµό της ΠΓ∆Μ από την Βαλκανική διεύρυνση του ΝΑΤΟ.  

Ο ∆ρ. Κωφός επιχείρησε να περιγράψει το νέο Βαλκανικό περιβάλλον, όπου τα κράτη δεν ανήκουν πλέον σε 

διαφιλονικούµενους συνασπισµούς, αλλά διαµορφώνουν τη δική τους ταυτότητα είτε µέσω αιµατηρών 

συγκρούσεων είτε µέσω συµφωνιών συναίνεσης. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα έχει νέους γείτονες οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα και παρουσιάζουν νέες ευκαιρίες. Ο ∆ρ. Κωφός αναφέρθηκε επίσης στη 

συµβολή του ΕΛΙΑΜΕΠ στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας για το καθεστώς του Κοσόβου. Από 

το 1995, πολυάριθµες προτάσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ έχουν συζητηθεί στα πλαίσια διεθνών συζητήσεων και συνεδρίων 

πάνω σε ποικίλα θέµατα περιλαµβανοµένων εκείνων των καντονιών, του ζητήµατος του καθεστώτος, της 

διατήρησης των θρησκευτικών µνηµείων και της προστασίας των µειονοτήτων. Σύµφωνα µε τον ∆ρ. Κωφό, το 

Κόσοβο σήµερα βρίσκεται σε καθεστώς ανεξαρτησίας επιτηρούµενο από τη διεθνή κοινότητα. Παρόλο που το 

Κόσοβο υπογράφει διµερείς συµφωνίες, δεν είναι µέλος διεθνών οργανισµών. Το γεγονός αυτό αποτελεί µια 

σηµαντική πρόκληση τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να 

συνεχίσει να εργάζεται προς µια κοινή προσέγγιση εντός της ΕΕ  

Ο κ. Βουρλούµης παρουσίασε την Ελληνική οικονοµική δραστηριότητα στα Βαλκάνια µέσω των άµεσων 

επενδύσεων, του εµπορίου και της κρατικής βοήθειας. Η οικονοµική συνεργασία συµβάλλει στις καλές σχέσεις 

γειτονίας και στην οικονοµική ανάπτυξη και προωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις στο διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον. Ισχυροί οικονοµικοί δεσµοί µε τις Βαλκανικές χώρες µπορούν να αποδειχτούν χρήσιµο εργαλείο για 

την ελληνική διπλωµατία, υπό την αίρεση των πολιτικών εξελίξεων. Κατά τον κ. Βουρλούµη, οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις δε θα ρισκάρουν να επενδύσουν στο Κόσοβο λόγω των συµφερόντων τους στη Σερβία, της έλλειψης 

επαρκούς υποδοµής στο Κόσοβο και της περίπλοκης ισχύουσας νοµοθεσίας η οποία αποθαρρύνει τις επενδύσεις.  
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Ο κ. Μητσοτάκης επισήµανε την αµφισβητούµενη σταθερότητα ενός ανεξάρτητου Κοσόβου εξαιτίας της εξάρτησής 

του από άλλα κράτη για θέµατα ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας και οικονοµικής επιβίωσης. Η θέση της Ρωσίας 

στο Συµβούλιο Ασφαλείας θα καθορίσει, σύµφωνα µε τον κ. Μητσοτάκη, το µέλλον του Κοσόβου. Όσο η Ρωσία 

ασκεί βέτο, το Κόσοβο δεν θα γίνει δεκτό στα Ηνωµένα Έθνη. Σηµείωσε µε θλίψη την αποτυχία της ΕΕ να 

αγκαλιάσει τα Βαλκανικά κράτη µετά την πτώση του κοµµουνισµού. Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. 

Μητσοτάκης διατύπωσε την άποψη πως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να συνδέει τη διαµάχη για το όνοµα µε την ΠΓ∆Μ 

µε την ανεξαρτησία του Κοσόβου. Τόνισε πως η Ελλάδα δεν είναι αποµονωµένη έπειτα από την Σύνοδο κορυφής 

στο Βουκουρέστι, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να έχει µια ισχυρή διαπραγµατευτική θέση σε σχέση µε την 

ΠΓ∆Μ. Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τις αµφιβολίες του ως προς την αποδοχή µιας λύσης για την 

ονοµασία από την Ελληνική κοινή γνώµη. 

 Ο κ. Λυγερός επανέλαβε πως η µονοµερής διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσόβου δηµιουργεί µια de facto 

κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούµενο. Αµφισβήτησε το ρόλο των ΗΠΑ στα Βαλκάνια σηµειώνοντας πως αυτός 

αποσκοπούσε στην αποτροπή της ρωσικής επιρροής στην περιοχή, υποχρεώνοντας τα κράτη να δεσµεύσουν την 

ασφάλειά τους στο ΝΑΤΟ. Ένας άνισος διαχωρισµός θα µπορούσε να είναι η απάντηση για την κατάσταση του 

Κοσόβου, καθώς η ιδέα ενός πολυεθνικού Κοσόβου δεν µοιάζει λειτουργική. Αναφερόµενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 

ο κ. Λυγερός υποστήριξε πως η Ελλάδα χρησιµοποίησε πολιτικά επιχειρήµατα τα οποία έπεισαν τους Ευρωπαίους 

εταίρους αποφεύγοντας ακραίες θέσεις. Σύµφωνα µε τον κ. Λυγερό, η Ελλάδα θα έπρεπε να δηλώσει την ακριβή 

της θέση ως προς το θέµα της ονοµασίας και να αποφύγει τη διαδικασία απόρριψης προτάσεων. 

 

 

Η Αστυνόµευση σε Μεταβαλλόµενες Κοινότητες 

Αθήνα, 14 Μαΐου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ και η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα διοργάνωσαν κλειστή συζήτηση - οµιλία του Sir Ian Blair QPM, 

Αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνοµίας της Αγγλία, µε θέµα: “Policing 

Changing Communities”. Στην οµιλία του, ο κ. Blair τόνισε ότι σε έναν 

µεταβαλλόµενο παγκοσµιοποιηµένο κόσµο, οι αστυνοµικές αρχές κάθε 

δυτικής χώρας έρχονται αντιµέτωπες µε προκλήσεις και ευκαιρίες οι οποίες 

προκαλούνται από τη µαζική µετανάστευση. Ο µεταβαλλόµενος χαρακτήρας 

των µεταναστευτικών ρευµάτων και οι πιθανές κοινωνικές τους επιπτώσεις 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πιο αποτελεσµατική χρήση των 

αστυνοµικών µέσων και των υπηρεσιών επιβολής του νόµου. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις η σωστή προσέγγιση στα θέµατα ισότητας και διαφορετικότητας καθίσταται περισσότερο σηµαντική 

για την αστυνοµία παρά για οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία.  

Από αριστερά προς δεξιά: ο ∆ρ. Θάνος Ντόκος, ο Sir Ian Blair και 

ο Πρέσβης Simon Gass 
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Κύπρος και ∆ιαιρεµένες Κοινωνίες 

Belfast, 20 Μαΐου 2008 

 

Το Queen’s University του Belfast και το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσαν  διεπιστηµονικό σεµινάριο µε θέµα «Κύπρος και 

∆ιαιρεµένες Κοινωνίες». Στο σεµινάριο συµµετείχαν πάνω από 40 ερευνητές από όλο τον κόσµο που ενδιαφέρονται 

για τους παράγοντες που παρακωλύουν ή συµβάλλουν στην επίλυση συγκρούσεων στις διαιρεµένες κοινωνίες και 

περίπου 80 ακόµη συµµετέχοντες, ανάµεσά τους µια οµάδα καθηγητών από το English School της Λευκωσίας. 

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Επίτιµος Καθηγητής Herbert Kelman, Κοινωνικός Ψυχολόγος µε έδρα τη Βοστώνη, ο 

οποίος για δεκαετίες συµβάλλει στη συµφιλίωση οµάδων από περιοχές όπου επικρατούν συγκρούσεις, κυρίως την 

Κύπρο και Ισραήλ/Παλαιστίνη. Στην εισήγησή του ο ∆ρ. Νεόφυτος Λοϊζίδης, School of Politics, International 

Studies and Philosophy ανέφερε: «Το Queen’s Belfast βρίσκεται ανάµεσα στους πρωτοπόρους της συγκριτικής 

µελέτης των διαιρεµένων κοινωνιών και επί του παρόντος χρηµατοδοτεί τέσσερα προγράµµατα που συγκρίνουν την 

επίλυση διαφορών στην Κύπρο και στη Βόρεια Ιρλανδία. Το συνέδριο είναι µια ευκαιρία ανταλλαγής διδαγµάτων 

ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου εµείς οι Κύπριοι επιζητούµε ένα πλαίσιο για την επίλυση του προβλήµατός µας. 

Βρήκαµε κίνητρο στην επιθυµία µας να ενώσουµε την εµπειρία της Κύπρου µε άλλες εµπειρίες και να διδαχθούµε ο 

ένας από τον άλλον. Μετά την επιτυχία του σεµιναρίου, σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε ένα διεθνές εκπαιδευτικό 

δίκτυο που θα επικεντρώνεται στη συγκριτική µελέτη της Κύπρου και των διαιρεµένων κοινωνιών.» Ο ∆ρ. Ιωάννης 

Ν. Γρηγοριάδης, ΕΛΙΑΜΕΠ και Πανεπιστήµιο Αθηνών υποστήριξε: «Αυτό το σεµινάριο διευκόλυνε την ανταλλαγή 

απόψεων και τη διάδραση µεταξύ Κύπριων, Ελλήνων και Τούρκων υποτρόφων. Το Πανεπιστήµιο Queen’s του 

Belfast εδράζεται σε µια πόλη πληγωµένη από πολυετείς κοινωνικές αναταραχές, παράλληλα όµως αποφασισµένη 

να ξεπεράσει τους διαχωρισµούς και να οικοδοµήσει ένα κοινό µέλλον για όλους τους πολίτες. Το συµβολικό αυτό 

µήνυµα είχε ιδιαίτερη συνάφεια µε τη Λευκωσία και την Κύπρο γενικότερα. Το σεµινάριο ήταν επιπλέον πολύ 

επίκαιρο δεδοµένου του πρόσφατου αυξηµένου ενδιαφέροντος στην επίλυση της σύγκρουσης στο νησί.» Οι 

συµµετέχοντες υπογράµµισαν τις συγκρίσεις µεταξύ της Κύπρου και άλλων διαιρεµένων κοινωνιών αναζητώντας 

τον αντίκτυπο του Εξευρωπαϊσµού και των ΜΜΕ στις 

διαιρεµένες κοινωνίες, το ρόλο των θρησκευτικών 

εκπροσώπων, του θεσµικού σχεδιασµού και των κοινωνικών 

ψυχολογικών διαστάσεων της σύγκρουσης. Το σεµινάριο 

ήταν µέρος µιας σειράς εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν από 

το Πανεπιστήµιο Queen’s του Belfast για τον εορτασµό των 

100 χρόνων του και των 10 χρόνων από τη Συµφωνία της 

Καλής Παρασκευής. Το συνέδριο εξέτασε επίσης το ρόλο της 

κοινωνικο-πολιτικής ψυχολογίας στην κατανόηση των 

συγκρούσεων σε διαιρεµένες κοινωνίες και παρουσίασε ένα 

νέο µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο τµήµα Πολιτικής 

Ψυχολογίας στο Queen’s. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο είναι 

πρώτο στο είδος του στη Βρετανία και στην Ιρλανδία, είναι διαθέσιµο στο Πανεπιστήµιο Queen’s από το Σεπτέµβριο 

2008. Το σεµινάριο χρηµατοδοτήθηκε από το School of Politics, International Studies and Philosophy, School of 

Psychology και το School of Planning, Architecture and Civil Engineering of Queen’s University.  

Η Καθηγήτρια Evanthia Lyons, Queens University Belfast προσκαλεί τον Καθηγητή 

Herbert Kelman,Harvard University, να δώσει την κεντρική οµιλία του σεµιναρίου
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∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για τις Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Άνθρωπο 

Αθήνα, 29-30 Μαΐου 2008 

 

 
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία µε το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσαν στις 29-30 Μαΐου 2008 ∆ιεθνή 

∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή και την Ανθρώπινη Ασφάλεια στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 2007/2008 

του ∆ικτύου για την Ανθρώπινη Ασφάλεια. Στο επίκεντρο της διάσκεψης τέθηκαν οι συνέπειες της κλιµατικής 

αλλαγής και πιο συγκεκριµένα, οι µελλοντικές προκλήσεις για την περιοχή της Μεσογείου. 

Τις εργασίες της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης άνοιξε η Υπουργός Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, την Πέµπτη 29 

Μαΐου, καθώς και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων κ. Σταύρος Καλογιάννης. Ο 

Γενικός Γραµµατέας του ∆ιεθνούς Μετεωρολογικού Οργανισµού, κ. Michel Jarraud και ο Αναπληρωτής 

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Παγκόσµιου Προγράµµατος Σίτισης (WFP) του ΟΗΕ, κ. John Powell παρέθεσαν τις 

βασικές προκλήσεις για τη Μεσόγειο που οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή και αναφέρθηκαν στην πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιοκαύσιµα και τη σχέση της µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης βρέθηκε το ζήτηµα της Κλιµατικής Αλλαγής και της Μετανάστευσης. Ο 

∆ιευθυντής του Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την Ανθρώπινη Ασφάλεια των Ηνωµένων Εθνών, Καθηγητής 

Jamos Bogardi παρουσίασε ένα κείµενο πολιτικής σχετικά µε την «Ανθρώπινη Ασφάλεια, Κλιµατική Αλλαγή και 

Περιβαλλοντική Μετανάστευση». Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Αλέξανδρος Ζαβός, Πρόεδρος του 

Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Rashid Khalikov, ∆ιευθυντής του Γραφείου των Ηνωµένων Εθνών για 

τον Συντονισµό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και ο κ. ∆ηµήτρης Ζεγκέλης, µέλος της επιστηµονικής οµάδας για την 

επισκόπηση των οικονοµικών της Κλιµατικής Αλλαγής (Stern Review on Economics of Climate Change), 

υποστήριξαν πως επικρατεί µια έντονη συζήτηση σχετικά µε το εάν οι «περιβαλλοντικοί µετανάστες» - «κλιµατικοί 

πρόσφυγες» ή «περιβαλλοντικοί πρόσφυγες» ή «περιβαλλοντικά εκτοπισµένοι πληθυσµοί», θα έπρεπε να 

συµπεριληφθούν σε ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις ή εάν χρειάζεται να καταρτιστεί µια νέα διεθνής σύµβαση η 

οποία θα αναγνωρίζει τα άτοµα ή τις κοινότητες που µετακινήθηκαν εξαιτίας κυρίως περιβαλλοντικών 

παραγόντων. 

Στη δεύτερη συνεδρίαση, η Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Προγραµµάτων στη UNICEF, κα Vanessa Tobin, 

παρουσίασε ένα κείµενο πολιτικής µε θέµα «Κλιµατική Αλλαγή και Παιδιά: Μια Πρόκληση Ανθρώπινης Ασφάλειας» 

στο οποίο τόνισε τη σηµασία της εκπαίδευσης και ήγειρε ανησυχίες σχετικά µε την τρωτότητα, τους κινδύνους και 

τους µηχανισµούς προστασίας για τα παιδιά. Ο Καθηγητής Επιδηµιολογίας στο Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ, ∆ρ. 

∆ηµήτρης Τριχόπουλος, σηµείωσε µε τη σειρά του ότι οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής θα επιτείνουν 

περαιτέρω τις δοµικές αδυναµίες του κράτους πρόνοιας στα αναπτυσσόµενα κράτη. 

Η Αντιπρόεδρος της Οργάνωσης Γυναικών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WEDO), κα Irene Dankelman 

ξεκίνησε την τρίτη συνεδρίαση µε ένα κείµενο πολιτικής σχετικά µε το «Φύλο/Γυναίκες, Κλιµατική Αλλαγή και 

Ανθρώπινη Ασφάλεια». Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αναµένεται να 

αντιµετωπίσουν οι γυναίκες στις ασταθείς περιοχές και ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Η Γενική 

Γραµµατέας Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, κα Ευγενία Τσουµάνη, 
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επανέλαβε την αναγκαιότητα µιας διεθνούς οπτικής που θα ενώσει τις ανησυχίες για την ισότητα των φύλων, την 

ανθρώπινη ασφάλεια και τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής. 

Τη δεύτερη µέρα της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσε η αλληλεξάρτηση µεταξύ 

Κλιµατικής Αλλαγής, Ανθρώπινης Ασφάλειας και των πολιτικών Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ο Υφυπουργός 

Εξωτερικών, κ. Πέτρος ∆ούκας, επικεντρώθηκε στις παρενέργειες της κλιµατικής αλλαγής για την κοινωνική 

συνοχή των αναπτυσσόµενων χωρών και ο εκπρόσωπος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη και ∆ιευθυντής της Οµάδας Κλιµατικής Αλλαγής, ∆ρ. Saleemul Huq, συνέταξε εργασία µε τίτλο 

«Κλιµατική Αλλαγή και Ανθρώπινη Ασφάλεια». Αντίστοιχα, η ∆ιευθύντρια του Γραφείου του ΟΗΕ, του Ειδικού 

Εκπροσώπου για τις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες, τις Περίκλειστες Αναπτυσσόµενες Χώρες και τις Μικρές 

Νησιωτικές Αναπτυσσόµενες Χώρες κα Harriet Schmidt, τόνισε την αναγκαιότητα για οικονοµική αρωγή και για 

µεταφορά γνώσεων στις Λιγότερο Αναπτυγµένες Χώρες, ενώ ο Εκτελεστικός Συντονιστής του Παγκόσµιου Ταµείου 

Περιβάλλοντος (GEF) του Αναπτυξιακού Προγράµµατος του ΟΗΕ, κ. Yannick Glemarec σηµείωσε πως µόνο µε την 

υιοθέτηση µια ενιαίας προσπάθειας καταπολέµησης των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, θα µπορέσουν αυτές 

να αντιµετωπιστούν. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος της Γρενάδας στον ΟΗΕ και Πρόεδρος της Συµµαχίας των Μικρών 

Νησιωτικών Κρατών, ∆ρ. Angus Friday, συµφώνησε, ωστόσο υπογράµµισε ότι τα αναπτυγµένα κράτη θα πρέπει να 

ηγηθούν αυτής της πρωτοβουλίας καθότι είναι εκείνα τα οποία ευθύνονται πρωτίστως για το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. Την ανάγκη ανάληψης κοινής δράσης επανέλαβε ο Καθηγητής Ατµοσφαιρικής Φυσικής και Πρόεδρος 

του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Χρήστος Ζερεφός, ο οποίος παρότρυνε την αλλαγή συµπεριφοράς για 

την εξοικονόµηση χαµηλού άνθρακα. Το υλικό της διάσκεψης έχει εκδοθεί και είναι διαθέσιµο από το ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 

Η Ποιότητα της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Εκτίµηση  

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση µε τον Καθηγητή Κώστα ∆ανόπουλο, Political Science Department, 

College of Social Sciences, San José State University, µε θέµα: «Η 

Ποιότητα της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Εκτίµηση». Ο 

Καθηγητής ∆ανόπουλος παρουσίασε την τρέχουσα έρευνά του σχετικά µε 

την ποιότητα της δηµοκρατίας στην Ελλάδα. Αναγνώρισε τρία 

αλληλοσυνδεόµενα επίπεδα στα οποία µπορεί να εγκύψει η ποιότητα της 

δηµοκρατίας: Η ∆ηµοκρατία ως διαδικασία, το περιεχόµενο της 

δηµοκρατίας και η ευθύνη του συστήµατος. Εκτιµώντας αυτές τις 

παραµέτρους συγκριτικά µε την Ελληνική πολιτική κουλτούρα, 

υποστήριξε ότι µε όρους δηµοκρατικού περιεχοµένου, το οποίο µεταφράζεται σε υψηλό επίπεδο ελευθερίας και 

πρότυπα ισότητας, η Ελλάδα κατέχει αρκετά υψηλή θέση. Εντούτοις, σε όρους δηµοκρατικών διαδικασιών και 

υπευθυνότητας, η δηµοκρατία στην Ελλάδα έχει ακόµα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Πιο συγκεκριµένα, 

ισχυρίστηκε ότι το γράµµα του νόµου υφίσταται ακόµα πολλά προβλήµατα στην Ελλάδα καθώς η δικαστική 

ανεξαρτησία δεν είναι πάντοτε εγγυηµένη, ενώ οι κρατικές αρχές και οι εκλεγµένοι είναι συχνά ασυνεπείς ως προς 

την υπευθυνότητα που οφείλουν να επιδεικνύουν. 

Ο Καθηγητής Κώστας ∆ανόπουλος µε τον Καθηγητή Θεόδωρο Κουλουµπή, Αντιπρόεδρο του ∆Σ του ΕΛΙΑΜΕΠ µαζί µε 

άλλους εµπειρογνώµονες  
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Η ∆ιάδοση των Πυρηνικών Όπλων του Ιράν 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε κλειστή συζήτηση µε θέµα: : “Η διάδοση των πυρηνικών όπλων του Ιράν” µε οµιλητή τον 

Πρέσβη Greg Schulte, Μόνιµο Αντιπρόσωπο των Ηνωµένων Πολιτειών στα Ηνωµένα Έθνη, στη Βιέννη. 

Σύµφωνα µε τον Πρέσβη, οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν µια µέγιστη πρόκληση, όχι µόνο επειδή ένα 

«πυρηνικό» Ιράν θα χρησιµοποιούσε αναγκαστικά πυρηνικά όπλα, αλλά επιπλέον επειδή το Ιράν θεωρείται σήµερα 

µια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις για τη Μέση Ανατολή: Ένας βασικός σπόνσορας της τροµοκρατίας, ένας 

εχθρός της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, µια χώρα που υποθάλπει εξεγέρσεις και βία σε περιοχές 

όπως ο Λίβανος και το Ιράκ. Για τους λόγους αυτούς υπάρχει µεγάλη ανησυχία σχετικά µε το πώς θα δράσει η 

ηγεσία του Ιράν σε περίπτωση απόκτησης πυρηνικών όπλων. Ο κ. Schulte εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το εάν 

τα γειτονικά κράτη του Ιράν θα αποφασίσουν να επιδιώξουν µε τη σειρά τους την απόκτηση ή έστω τη δυνατότητα 

απόκτησης πυρηνικών όπλων, καταλήγοντας σε έναν πιθανό αγώνα για πυρηνικά όπλα στην περιοχή. Στόχος της 

κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς και των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι να επιτύχουν µια διπλωµατική διευθέτηση 

πείθοντας την Τεχεράνη να εγκαταλείψει την επιδίωξη των τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή 

πυρηνικών όπλων.  

Επί του παρόντος, οι διαπραγµατεύσεις βασίζονται σε µια στρατηγική δυο τροχιών συνδυάζοντας 

διαπραγµατεύσεις που προβλέπουν κυρώσεις και 

αποµόνωση. Ο Αµερικανός διπλωµάτης 

υπογράµµισε ότι για µια επιτυχηµένη διπλωµατική 

προσπάθεια απαιτούνται και οι δυο προσεγγίσεις. 

Υποστήριξε ότι η διαπραγµατευτική διαδικασία θα 

µπορούσε να ξεκινήσει µε «πάγωµα αντί 

παγώµατος». Η ιδέα αφορά στο πάγωµα της 

εγκατάστασης επιπλέον µηχανών φυγοκεντρισµού 

για τον εµπλουτισµό ουρανίου, ενώ ταυτόχρονα 

το Συµβούλιο Ασφαλείας  θα παγώσει επιπλέον 

κυρώσεις. Ο κ. Schulte ολοκλήρωσε την οµιλία 

του επισηµαίνοντας ότι αυτή η διαφορά δεν 

διεξάγεται µεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά µεταξύ της 

Ιρανικής ηγεσίας και του υπόλοιπου κόσµου. 

Ο Πρέσβης Greg Schulte και ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ∆ρ. Θάνος Ντόκος συζητούν µε 

µια οµάδα εµπειρογνωµόνων στην αίθουσα του ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

 

 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 
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Κίνα και Ινδία: Οι ∆ύο Αναδυόµενοι Γίγαντες της Ασίας 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία µε την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα διοργάνωσαν διάλεξη και συζήτηση µε τον 

Πρέσβη ε.τ. Sakutaro Tanino, Πρώην Πρέσβη της Ιαπωνίας στην Κίνα και την Ινδία, Αντιπρόεδρο του 

Ιαπωνικού-Κινεζικού Κέντρου Φιλίας, Σύµβουλο του Οµίλου Toshiba µε θέµα: «Κίνα και Ινδία: Οι δύο 

αναδυόµενοι γίγαντες της Ασίας και η σηµασία τους για τον κόσµο». 

Η ανάδειξη της Κίνας και της Ινδίας ως νέων οικονοµικών γιγάντων στην Ασιατική ήπειρο αποτέλεσε το κεντρικό 

θέµα της οµιλίας του Πρέσβη, ο οποίος ανέλυσε τρεις βασικές πτυχές: Τα προφίλ των δυο χωρών, τις οµοιότητες 

και τις διαφορές τους και τις πιθανές προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα κληθούν να αντιµετωπίσουν ως 

αναδυόµενες οικονοµικές δυνάµεις. Η Κίνα έχει τον µεγαλύτερο πληθυσµό στον κόσµο και είναι γνωστή για την 

υπεροχή της στον τοµέα της βιοµηχανίας. Η Ινδία, από την άλλη, κατέχει τον τίτλο της µεγαλύτερης δηµοκρατίας 

στον κόσµο και διαπρέπει στην τεχνολογία των υπολογιστικών συστηµάτων. Και οι δυο χώρες έχουν επιδείξει τα 

τελευταία χρόνια υψηλή οικονοµική άνοδο και έχουν στη διάθεσή τους ειδικευµένο και φθηνό εργατικό δυναµικό. 

Ωστόσο, τα δυο κράτη αντιµετωπίζουν επίσης µια υποβάθµιση του περιβάλλοντος και δείχνουν ανησυχητικά 

σηµάδια διαφθοράς και µιας διαρκώς αυξανόµενη ανισότητα µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Αναφορικά µε τις 

διαφορές τους, παρατηρήθηκε ότι ενώ στην Ινδία αίτια ανησυχίας αποτελούν η µαζική φτώχεια και οι διακρίσεις 

κατά των γυναικών, η Κίνα έχει να αντιµετωπίσει την µείωση των 

πηγών νερού, την ανεργία και µια εξαπλωνόµενη αγορά ψεύτικών 

αγαθών. Τέλος, ο κ. Tanino έκανε µια σύντοµη εισήγηση µερικών 

σεναρίων για την µελλοντική ανάπτυξη της Κίνας. Σύµφωνα µε την 

έκθεση Goldman Sachs του 2003, µέχρι το 2050, η Κίνα και η Ινδία θα 

µπορούσαν να γίνουν οι µεγαλύτερες οικονοµίες στον κόσµο. Η 

οικονοµική ανάπτυξη θα µπορούσε να επιφέρει µια πολιτική 

φιλελευθεροποίηση της Κίνας και ενδεχοµένως ακόµα και να 

οδηγούσε σε µετασχηµατισµό της δοµής του πολιτικού συστήµατος- 

ένα ενδεχόµενο, ωστόσο, που µένει να διερευνηθεί.  

Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Πρέσβης 

ε.τ. Sakutaro Tanino και ο κ. Takanori Kitamura, Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα 
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Κρίση στον Καύκασο: Συνέπειες για τις Σχέσεις Ρωσίας-ΕΕ-Ελλάδας 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2008 

 

Τρεις εβδοµάδες µετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευµάτων από τις ουδέτερες ζώνες στη Γεωργία και ενόψει 

της επικείµενης ελληνικής προεδρίας του ΟΑΣΕ, µια οµάδα εµπειρογνωµόνων συµµετείχε στη συζήτηση που 

διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ για τις επιπτώσεις από την κρίση στον Καύκασο στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας-Ελλάδας. Το 

αποτέλεσµα της κρίσης βρίσκει την Ευρώπη διαιρεµένη στις σχέσεις της µε τη Μόσχα έχοντας τεκµηριωµένες 

αξιώσεις για µια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η Γαλλία υποστηρίζει να συνεχιστούν κανονικά οι σχέσεις 

και οι συναλλαγές µε τη Μόσχα και µαζί µε τη Γερµανία, την Ισπανία και την Ιταλία υποστηρίζουν την περαιτέρω 

ένταξη της Ρωσίας στο ευρωπαϊκό σύστηµα εντός των διαπραγµατεύσεων για ένα νέο Σύµφωνο Συνεργασίας. Από 

την άλλη πλευρά, η Πολωνία, η Σουηδία, η Τσεχία και οι χώρες της Βαλτικής τονίζουν τους κινδύνους από την 

εξάρτηση στη Ρωσία για ενεργειακές προµήθειες και συνηγορούν προς µια πιο ανταγωνιστική προσέγγιση προς τη 

Μόσχα. Η τελευταία άποψη εγείρει ερωτήµατα στο πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις ΕΕ-Μόσχας από την Τσέχικη 

Προεδρία της ΕΕ το 2009. Οι οµιλητές συµφώνησαν ότι η Ευρώπη και η Ρωσία είναι µοιραίο να παραµείνουν 

φυσικοί εταίροι, κυρίως επειδή αλληλοεξαρτώνται. Η Ρωσία βρήκε στην Ευρώπη το µεγαλύτερό της εταίρο 

αναφορικά µε τις εξαγωγές φυσικού αερίου και η Ευρώπη βασίζεται στο ρωσικό αέριο που εισρέει στην ευρωπαϊκή 

ήπειρο-µεταφορά αερίου από τη Ρωσία στη Γερµανία, µέσω χωρών Βαλτικής (Nord Stream) και µεταφορά ρωσικού 

αερίου προς την Ελλάδα και την Ιταλία µέσω Βουλγαρίας (South Stream)-καθώς δεν υπάρχει εναλλακτικός πάροχος 

που ανταποκρίνεται επαρκώς στις ενεργειακές ανάγκες της. Οι συµµετέχοντες επίσης συζήτησαν διάφορες 

προτάσεις πολιτικής υπό την Ελληνική Προεδρία του ΟΑΣΕ, συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων:(1) Προώθηση 

της ιδέας για κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική,(2) Ενίσχυση περαιτέρω διαπραγµατεύσεων για το νέο 

Σύµφωνο Συνεργασίας και (3) Ανάπτυξη ουσιαστικού και συνεχούς 

διαλόγου µε τη Ρωσία για ενεργειακά θέµατα.  

Οµιλητές: ∆ρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός ∆ιευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ, 

Καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειµίδης, Πανεπιστήµιο Αθηνών, κ. 

Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ενέργειας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ∆ρ. Χρήστος Κόλλιας, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ∆ρ. Χαράλαµπος 

Τσαρδανίδης, ∆ιευθυντής, Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Σχέσεων, κ. Νικόλαος Τόσκας, Υποστράτηγος ε.α.. O Οµότιµος 

Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισε τη συζήτηση. 

 Από αριστερά προς δεξιά: ο κ. Κωνσταντίνος Μανιατόπουλος, ο ∆ρ. Χαράλαµπος 

Τσαρδανίδης, ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής και ο ∆ρ. Χρήστος Κόλλιας 

 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 
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Κοινά Συµφέροντα µεταξύ των Ευρασιατικών Θαλασσών 

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2008 

 

Με την συνεχιζόµενη παγκόσµια οικονοµική κρίση να ταλανίζει πλέον τη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, 

τη Βόρειο Αφρική καθώς και τη Μαύρη Θάλασσα και µάλιστα σε εποχές αυξανόµενης έλλειψης νερού και ενέργειας, 

χρειάζεται ένας νέος τρόπος πολυµερισµού. Σε οµιλία που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ η Α.Υ. Πρίγκιπας της Ιορδανίας 

Εl Hassan Βin Talal αναφέρθηκε στις δυνατότητες συνεργασίας και ανάπτυξης µεταξύ χωρών της ευρύτερης 

περιοχής της Μεσογείου. H Α.Υ. πρότεινε την δηµιουργία περιφερειακής χάρτας για την περιοχή των Ευρασιατικών 

Θαλασσών υπό τύπον κοινότητας διαχείρισης νερού και ενέργειας στην 

Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία. Αυτή η νέα µορφή 

πολυµερισµού θα απευθύνεται στην κοινή διαχείριση και αναδιαµόρφωση 

των κοινών στην περιοχή. Σηµαντικός παράγοντας µιας τέτοιας 

διαδραστικής πολιτικής είναι η προώθηση της έρευνας και της χρήσης 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακής, υδάτινης και αιολικής). 

Προγράµµατα όπως το DESERTEC συνιστούν θετικά βήµατα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Επιπλέον ήδη υπάρχουσες µονάδες παραγωγής ενέργειας 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την αφαλάτωση νερού, που θα 

µπορούσε να προσφέρει πόσιµο νερό και να ενισχύσει την άρδευση στην 

ευρύτερη περιοχή. Με βάση την προοπτική της ανάπτυξης περιφερειακών κοινών η Α.Υ. χαιρέτησε τις προσπάθειες 

δηµιουργίας µιας Περιφερειακής Τράπεζας Ανάπτυξης που θα πρέπει να έχει ασύµµετρο χαρακτήρα, δηλαδή να 

επικεντρώνεται στην ενίσχυση των φτωχών, βασιζόµενη στο παράδειγµα του Zakat Fund. Τέλος ο οµιλητής έκανε 

έκκληση για την ίδρυση ενός «µη κυβερνητικού οργανισµού», ενός δικτύου ανθρώπων στην περιοχή των 

Θαλασσών της Ευρασίας, το οποίο θα µπορούσε να χρησιµεύσει σαν µηχανισµός πρόληψης συγκρούσεων. Η 

πρόταση του Πρίγκιπα El Hassan Bin Talal ανταποκρίνεται σε τρεις από τους Στόχους Χιλιετίας, συγκεκριµένα στην 

αντιµετώπιση της πεινάς και της ανέχειας, στην εξασφάλιση περιβαλλοντικής βιωσιµότητας και στην παγκόσµια 

συνεργασία για ανάπτυξη. 

Οι βασικές προτάσεις πολιτικής συνοψίζονται ως εξής:(1) Προώθηση της έρευνας και αξιοποίηση πηγών 

ανανεώσιµης ενέργειας, (2) Ανάπτυξη µιας περιφερειακής Χάρτας ενέργειας και υδάτων στην περιοχή των 

Θαλασσών της Ευρασίας, εστιαζόµενη στον τοµέα ανθρώπινης ασφάλειας και (3) Ίδρυση µιας Περιφερειακής 

Τράπεζας Ανάπτυξης.  

Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, Αντιπρόεδρος του ∆Σ του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Από αριστερά προς δεξιά: ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής και 

η Α.Υ. Πρίγκιπας της Ιορδανίας Εl Hassan Βin Talal  
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Προτεραιότητες της Εξωτερικής Πολιτικής της Γεωργίας µετά τον Πόλεµο του Αυγούστου 

Αθήνα, 6 Νοεµβρίου 2008 

 

Η κρίση του Αυγούστου που εκτυλίχθηκε στον Καύκασο αναδιοργάνωσε την πολιτική σκέψη στη ∆ύση, αναφορικά 

µε τα µελλοντικά βήµατα που πρέπει να γίνουν στις σχέσεις µε τη Ρωσία, αλλά επίσης έγειρε ερωτήµατα στο πώς 

θα διαµορφωθεί η εξωτερική πολιτική της Γεωργίας ως επακόλουθο του πολέµου. Η Υπουργός Εξωτερικών της 

Γεωργίας, κα Eka Tkeshelashvili, ανέλυσε τον αντίκτυπο της κρίσης στην πορεία της εξωτερικής πολιτικής της 

χώρας της, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ. Μέχρι σήµερα η Μόσχα δεν έχει ολοκληρώσει την απόσυρση 

των στρατευµάτων της από τις ουδέτερες ζώνες, που δηµιουργήθηκαν γύρω από τις αποσχισθείσες περιοχές της 

Νότιας Οσετίας και της Αµπχαζίας, αφήνοντας τη Γεωργία σε δύσκολη θέση. Σύµφωνα µε την κα Tkeshelasvili, ο 

µόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Μόσχα την αξιοπιστία της ως διπλωµατικός εταίρος, είναι να εκπληρώσει εξ 

ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές ορίζονται στην συµφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάµεσα στις δύο 

χώρες. Επιπλέον, η Γεωργία θα χρειαστεί εγγυήσεις ότι η Μόσχα σέβεται την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της. 

Αναφορικά µε την ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ, η κα Tkeshelashvili ανέφερε ότι παρόλο που η Γεωργία δεν 

εισήχθη στο Ενταξιακό Σχέδιο ∆ράσεως (Membership Action Plan) στην 

τελευταία Σύνοδο του Βορειοατλαντικού Συµφώνου στο Βουκουρέστι, ο 

Γενικός Γραµµατέας του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι και η Γεωργία και η 

Ουκρανία θα γίνουν τελικά µέλη. Η Γεωργία θα συνεχίσει τις προσπάθειές 

της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, καθώς ελπίζει να δει την ασφάλεια και την 

εδαφική της ακεραιότητα να κατοχυρώνονται µέσω της συνεργασίας. 

Επιπρόσθετα, µια θέση στη Συµµαχία θα σήµαινε πολλά στην Τιφλίδα µε την 

έννοια ότι θα απολάµβανε αποδοχής για «το δρόµο που διάλεξε η Γεωργία». 

Η κα Tkeshelasvili, απαντώντας στο ακροατήριο-που υποστήριξε ότι η 

ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν θα προσφέρει κάτι στη Γεωργία και ότι η ΕΕ θα 

συνιστούσε καλύτερο πλαίσιο µε τη δύναµη ήπιας πολιτικής και την εγγύηση ασφαλείας- παρατήρησε ότι πριν από 

τον πόλεµο η ΕΕ ποτέ δεν «έστειλε σήµατα» προς αυτήν την κατεύθυνση. Χαιρέτησε όµως τις προσπάθειες της ΕΕ 

για τερµατισµό των εχθροπραξιών. 

Η Γεωργία θα συνεχίσει στο δρόµο της ανεξαρτησίας και δεν θα εκφράσει τη διαφωνία της σε περίπτωση νέας 

Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (Partnership and Cooperation Agreement) µεταξύ της Ευρώπης και 

της Ρωσίας, το οποίο θα συζητηθεί στη Νίκαια την ερχόµενη εβδοµάδα. Παρόλα αυτά η ΕΕ θα πρέπει να 

διευκρινίσει στη Ρωσία ότι «δεν θα περάσει απαρατήρητη η δυσανάλογη αντίδραση της Μόσχας στον πόλεµο του 

Αυγούστου». 

Προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Γεωργίας:(1) Η Γεωργία θεωρεί ως πρώτη προτεραιότητά της να 

εκπληρώσει η Ρωσία τις υποχρεώσεις της για την κατάπαυση του πυρός και να αποχωρήσει πλήρως από τις 

ουδέτερες ζώνες και (2) Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι προτεραιότητα για τη Γεωργία και ένας τρόπος να κατοχυρώσει 

την ασφάλειά της. 

Η κα Eka Tkeshelashvili και ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, 

Αντιπρόεδρος ∆Σ του ΕΛΙΑΜΕΠ 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 
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∆ιατλαντικές Σχέσεις 
 

Για το ΕΛΙΑΜΕΠ µια υγιής διατλαντική σχέση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την Ευρωπαϊκή και παγκόσµια 

σταθερότητα. Το 2008 υπήρχαν υψηλές προσδοκίες για αλλαγή στις διατλαντικές σχέσεις, ως αποτέλεσµα των 

προεδρικών εκλογών του Νοεµβρίου στις ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώθηκαν µια σειρά από συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης και άλλες εκδηλώσεις επικεντρώνοντας, µεταξύ άλλων, στο ρόλο της Αµερικής στο 

παγκόσµιο σύστηµα, στις εναλλακτικές απόψεις για τον κόσµο από Αµερικανούς και Ρώσους ακαδηµαϊκούς, στην 

πράσινη διπλωµατία των ΗΠΑ, στις ∆ιατλαντικές τάσεις σε σχέση µε την κρίση ΗΠΑ-Ρωσίας και τις Αµερικανικές 

προεδρικές εκλογές. Τα ετήσια ∆ιεθνή Σεµινάρια της Χάλκης 2008, τα οποία διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ για 19η 

χρονιά, είχαν ως κεντρικό θέµα το ρόλο των διατλαντικών οργανισµών στη διαχείριση κρίσεων και στην επίλυση 

περιφερειακών διενέξεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Καύκασο και στην ευρύτερη 

Μέση Ανατολή.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.eliamep.gr/category/transantlantic/ 
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Εκδηλώσεις 

 

 

Οι Νέες Προκλήσεις της Αµερικής στον Κόσµο της Μοναδικής Υπερδύναµης 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008 

 

To ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση µε τον Καθηγητή G. Calvin Mackenzie, The Goldfarb Family Distinguished 

Professor of American Government Colby College, Waterville, Maine µε θέµα: «Οι Νέες Προκλήσεις της Αµερικής 

στον Κόσµο της Μοναδικής Υπερδύναµης». Αµφισβητώντας από την αρχή τον τίτλο της παρουσίασής του, ο 

Καθηγητής Mackenzie υποστήριξε ότι ο κόσµος ο οποίος αναδύεται στον 21ο αιώνα είναι ένας κόσµος διάχυτων 

δυνάµεων µεταξύ διαφορετικών δυνάµεων παρά ένας µονοπολικός κόσµος. Εκτόξευσε τη συζήτηση απαριθµώντας 

τέσσερις παραµέτρους οι οποίες πιστεύει πως θα καθορίσουν τις διεθνείς σχέσεις τον 21ο αιώνα. Η πρώτη 

παράµετρος είναι η αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη επιτείνοντας τις φυσικές πηγές. Η δεύτερη είναι η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι ευκαιρίες τις οποίες δηµιουργεί για διακρατικές σχέσεις, καθιστώντας τες ωστόσο 

πολύ λιγότερο ουσιαστικές. Η τρίτη παράµετρος είναι η «επανάσταση της πληροφόρησης», η οποία έχει 

δηµιουργήσει µοναδικές συνθήκες για την εύκολη παραγωγή, επικοινωνία και κατανάλωση της πληροφορίας. Η 

τελευταία παράµετρος είναι το γόητρο της Αµερικής ως στρατιωτικής υπερδύναµης, το οποίο, τουλάχιστον στο 

προβλεπόµενο µέλλον, θα παραµείνει αδιαµφισβήτητο ακόµα κι αν ο κόσµος γίνει ενδεχοµένως  πολυπολικός στα 

πεδία της οικονοµικής και τεχνολογικής ανάπτυξης. 

Χαρακτηριστικά, σηµείωσε ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισµός έχει προγραµµατιστεί να τριπλασιαστεί την 

ερχόµενη δεκαετία. Παράλληλα, ο Καθηγητής Mackenzie υποστήριξε ότι θα παρατηρήσουµε µια περεταίρω τάση 

προς την ιδιωτικοποίηση της στρατιωτικής µάχης προερχόµενη από την ανάγκη αντεπίθεσης στα τροµοκρατικά 

δίκτυα. Εποµένως, ο ρόλος των ΗΠΑ ως στρατιωτικής υπερδύναµης θα πρέπει να είναι διττός: (1) να προστατευτεί 

από την τροµοκρατία και (2) να δράσει ως σταθεροποιητική δύναµη στον κόσµο. Εντούτοις, το τελευταίο δεν θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως µια συµπεριφορά του ισχυρού για να τροµοκρατήσει 

αλλά για να προστατέψει τα ασθενέστερα κράτη από απειλητικές δυνάµεις. 

Τέλος, υποστήριξε ότι η Αµερική θα έπρεπε επίσης να επικεντρωθεί στη 

χρήση της διπλωµατίας για την προώθηση της ειρήνης και των κεντρικών 

αξιών των ΗΠΑ µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της 

χώρας. Σύµφωνα µε τον κ. Mackenzie, η ξένη βοήθεια αποτελεί ένα 

αποτελεσµατικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση. Για το σκοπό αυτό, 

υποστήριξε πως οι επερχόµενες προεδρικές εκλογές θα καθόριζαν την 

πορεία της Αµερικανικής στρατηγικής, η οποία αναµένεται να αλλάξει τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 

πολιτική. 

Από αριστερά προς δεξιά: Η ∆ρ. Ρουµπίνη Γρώπα, Ερευνήτρια Α’ ΕΛΙΑΜΕΠ και ο Καθηγητής G. Calvin Mackenzie 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 

  
 

 

 42

Εναλλακτικές Απόψεις για τον Κόσµο 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε προς τιµήν του κ. Μίνωα Ζοµπανάκη, µέλους του ∆Σ του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη συζήτηση 

συντόνισε ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, Αντιπρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ο Πρέσβης Robert D. Blackwill, 

πρώην ανώτατος αξιωµατούχος του Εθνικού Συµβουλίου Ασφαλείας και Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Κέντρου Belfer για την Επιστήµη και τις ∆ιεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστηµίου του Harvard, ανέλυσε τις 

προκλήσεις, µε τις οποίες θα βρεθεί αντιµέτωπη η επόµενη Αµερικανική κυβέρνηση σε διεθνές επίπεδο, καθώς και 

τις αλλαγές που ενδέχεται να επέλθουν στην εξωτερική πολιτική της χώρας, κυρίως ως προς την τεταµένη 

κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Κατέληξε λέγοντας ότι, παρά τις αντιλήψεις περί του αντιθέτου, στη 

σηµερινή εποχή υφίσταται µια δυναµική προόδου και ότι µια επιτυχής έκβαση θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του 

επόµενου προέδρου να επιλέξει κατάλληλους ανθρώπους για κρίσιµες θέσεις. 

Ο ∆ρ. Andrei Kokoshin, µέλος της Ρωσικής ∆ούµας και Πρόεδρος της Επιτροπής για Θέµατα ΚΑΚ και Ρωσικής 

∆ιασποράς, παρουσίασε µια άποψη του κόσµου από την οπτική γωνία της Ρωσίας, περιγράφοντας πώς η Ρωσία 

διαρκώς βελτιώνει την πολιτική, στρατιωτική και οικονοµική της θέση και επανακτά τον ηγετικό της ρόλο στη 

διεθνή αρένα. Κατέληξε λέγοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιµη να 

συνεργαστεί µε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε θέµατα παγκόσµιου 

ενδιαφέροντος, εφόσον επιλυθούν κάποια ακανθώδη ζητήµατα, 

όπως η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. 

Ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναφέρθηκε στην Ευρώπη και το 

Σύνδροµο «πλούτος-ευηµερία-αδυναµία» από το οποίο φαίνεται 

να πάσχει και το οποίο µειώνει το βάρος και το ρόλο της σε 

έναν κόσµο που αλλάζει µε γοργούς ρυθµούς. Κατέληξε 

λέγοντας ότι, προκειµένου οι Ευρωπαίοι να πάρουν τη θέση που 

τους αξίζει στη διεθνή σκηνή, θα πρέπει να προσδιορίσουν τις 

αξίες και τα συµφέροντα που τους ενώνουν και να καθιερώσουν το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο για να τα 

υπερασπιστούν. Εάν, ωστόσο, ο κοινός αυτός παρονοµαστής δεν αποδειχθεί αρκετός για να τους επιτρέψει να 

αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τις προκλήσεις του µέλλοντος, η προοπτική µιας Ευρώπης των δύο ταχυτήτων 

ενδέχεται να έρθει πιο κοντά. 

Από αριστερά προς δεξιά: ο Πρέσβης Robert D. Blackwill, ο ∆ρ. Andrei Kokoshin, ο Καθηγητής Θεόδωρος 

Κουλουµπής, ο κ. Μίνωας Ζοµπανάκης και ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης 
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Συζητώντας τις ∆ιατλαντικές τάσεις 2008* σε Σχέση µε την Κρίση ∆ύσης-Ρωσίας και τις Αµερικάνικες Εκλογές 

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2008 

 Ο ∆ρ. Θάνος Ντόκος και ο ∆ρ. Ian Lesser 

συζητούν µε µια οµάδα εµπειρογνωµόνων 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε στις 16 Σεπτεµβρίου 2008 κλειστή συζήτηση µε 

τον ∆ρ. Ian Lesser, Senior Transatlantic Fellow, The German Marshall 

Fund, Ουάσινγκτον. 

«Η κοινή γνώµη παραµένει επιφυλακτική σχετικά µε τις διατλαντικές 

σχέσεις παρά την επίσηµη βελτίωση» ήταν ένα από τα κύρια 

συµπεράσµατα της έρευνας κοινής γνώµης Transatlantic Trends 2008*, 

τα βασικά πορίσµατα της οποίας παρουσιάστηκαν από τον ∆ρ. Lesser.  

Η έκθεση η οποία εξετάζει τις στάσεις Αµερικανών και Ευρωπαίων προς 

τις διατλαντικές σχέσεις, επικεντρώθηκε σε τέσσερις θεµατικές: (1) Την 

κληρονοµιά της διοίκησης  Bush και τις επερχόµενες Αµερικανικές εκλογές, (2) τις διατλαντικές προτεραιότητες και 

προκλήσεις, (3) στους Αµερικανούς ψηφοφόρους µπροστά στην προεδρική εκλογή και (4) στις τουρκικές 

προοπτικές. Αναφορικά µε το πώς οι διατλαντικές σχέσεις θα επηρεαστούν από την επερχόµενη αλλαγή της 

διοίκησης στις ΗΠΑ, το κοινό και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού πιστεύει ότι οι σχέσεις θα σηµειώσουν βελτίωση 

κάτω από τη διοίκηση του Obama ενώ θα παραµείνουν ίδιες υπό τον McCain. Σχετικά µε τις διατλαντικές 

ανησυχίες, φαίνεται να υπάρχει συµφωνία ως προς το ότι ζητήµατα οικονοµικής και ενεργειακής ασφάλειας έχουν 

προτεραιότητα έναντι άλλων. Επιπλέον, σύµφωνα µε την έρευνα, «η ανησυχία για την Ρωσία έχει αυξηθεί- πριν 

ακόµα τη Γεωργία- και το ΝΑΤΟ εκτιµάται κάπως πιο θετικά». Περίπου το 80% των Αµερικανών ψηφοφόρων που 

υποστηρίζουν τον Barack Obama πιστεύουν πως είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από την αύξηση της 

θερµοκρασίας στα επόµενα δέκα χρόνια ενώ µόλις το 28% αυτών θεωρεί την κλιµατική αλλαγή ως προτεραιότητα 

για τον επόµενο πρόεδρο. Από την άλλη, το 50% των ψηφοφόρων που είναι υπέρ του McCain θεωρούν τη διεθνή 

τροµοκρατία ως το βασικό ζήτηµα µε το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούν οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. 

Τέλος, παρέχοντας µια οπτική του πώς οι Τούρκοι αντιλαµβάνονται τις διατλαντικές σχέσεις, η έρευνα συµπέρανε 

ότι έπειτα από ένα χρόνο αντιπαραθέσεων είναι λίγο πιο ένθερµοι προς τις ΗΠΑ και την ΕΕ, αλλά παράλληλα 

εσωστρεφείς και δύσπιστοι όσον αφορά στις διεθνείς δεσµεύσεις. 

 

*Transatlantic Trends: ετήσια έρευνα κοινής γνώµης που εξετάζει τις Αµερικανικές και Ευρωπαϊκές θέσεις 

αναφορικά µε τις διατλαντικές σχέσεις. 
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Πολιτιστική Κληρονοµιά των ΗΠΑ και Πράσινη ∆ιπλωµατία 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2008 

 

Η κα Colleen Graffy, Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών για τη ∆ηµόσια ∆ιπλωµατία παρουσίασε µια 

άλλη άποψη της πολιτικής των ΗΠΑ για την πράσινη διπλωµατία, ένα θέµα για το οποίο οι Ηνωµένες Πολιτείες 

έχουν κατακριθεί πάρα πολύ, κυρίως λόγο της άρνησης τους να υπογράψουν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Σε κλειστή 

συζήτηση που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ και η Ελληνική Εταιρεία, η κα Graffy εξήγησε το ρόλο της δηµόσιας 

διπλωµατίας. Πρώτος άξονας της δηµόσιας διπλωµατίας: στρατηγική επικοινωνίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η δηµόσια διπλωµατία είναι ο οδικός χάρτης για τον τρόπο µε τον οποίο «οι κυβερνήσεις επικοινωνούν µε τους 

ανθρώπους άλλων χωρών, τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούν τις πολιτικές, τις αξίες και την κουλτούρα τους». 

Σήµερα, το διαδίκτυο και η τηλεόραση παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στη διαµόρφωση τέτοιων πολιτικών. Κλειδί σ’ αυτή τη διαδικασία 

είναι ο τρόπος µε τον οποίο λαµβάνεται το µήνυµα από τον έξω 

κόσµο. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δηµιούργησε ένα 

τεράστιο µηχανισµό ΜΜΕ στις Βρυξέλλες, ως το κέντρο της εισροής 

και εκροής πληροφοριών στην Ευρασία. ∆εύτερος άξονας της 

δηµόσιας διπλωµατίας: διεθνής συνεργασία για περιβαλλοντικά 

θέµατα. Εξίσου σηµαντικός είναι και ο δεύτερος άξονας της 

δηµόσιας διπλωµατίας, το χτίσιµο σχέσεων. Οι ΗΠΑ το επιδιώκουν 

µέσω της πολιτιστικής διπλωµατίας, της αθλητικής διπλωµατίας, 

των εκπαιδευτικών ανταλλαγών και της πράσινης διπλωµατίας. 

Σχετικά µε την τελευταία, η κα. Graffy επισήµανε ότι οι ΗΠΑ πράττουν πολλά, χωρίς να τα επικοινωνούν µε τον 

αποτελεσµατικότερο τρόπο. Όταν οι εσωτερικές αποφάσεις γίνονται αντιληπτές µε διαφορετικό τρόπο στον 

εξωτερικό κόσµο, η δηµόσια διπλωµατία έρχεται ώστε να καλύψει το κενό και να τις προωθήσει σωστά. Στο 

πλαίσιο αυτό, παρουσίασε µια σειρά πρωτοβουλιών, όπως η εκµετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, η 

ανάκτηση µεθανίου, η Συνεργασία Ασίας – Ειρηνικού στην καθαρή ανάπτυξη και το κλίµα. Κλείνοντας, κάλεσε τις 

σηµαντικότερες οικονοµίες και βιοµηχανίες να επενδύσουν στην καινοτοµία και τη τεχνολογία για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη, προβάλλοντας έτσι το ενδιαφέρον της αµερικανικής διοίκησης για ένα περισσότερο πράσινο µέλλον. 

Η κα Colleen Graffy συζητάει µε µια οµάδα 

εµπειρογνωµόνων στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ 
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Αµερικανικές Προεδρικές Εκλογές 2008: Η Ψήφος των Αλλαγών 

Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2008 

 

Η εκλογή του Barack Obama ως νέου προέδρου των ΗΠΑ έχει χαρακτηριστεί από πολλές πρωτοτυπίες. Είναι ο 

πρώτος Αφροαµερικάνος πρόεδρος, πρώτη φορά που ένας υποψήφιος απορρίπτει τη δηµόσια επιχορήγηση για την 

προεκλογική του εκστρατεία, µία από τις µακρύτερες και πιο πολυέξοδες εκστρατείες. Με αφορµή την ολοκλήρωση 

των Αµερικανικών προεδρικών εκλογών το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση µε τον κ. Rick Ridder, Πρόεδρο και 

συνιδρυτή της RBI Strategy and Research µε θέµα «Αµερικανικές Εκλογές 2008: Η 

Χρονιά της Προσωπικής Ψήφου». Ήταν η πρώτη εκστρατεία που είναι ουσιαστικά 

επικεντρωµένη στην προσωποποίηση της πολιτικής. 

Η πρώτη πράξη ξεκίνησε ήδη από τις εκλογές για το χρίσµα του δηµοκρατικού 

κόµµατος και την αντιπαράθεση µεταξύ της Hillary Clinton και του Barack Obama. Η 

εκστρατεία του Obama διαφοροποιήθηκε παραµένοντας προσηλωµένη στο µήνυµά της, 

‘αλλαγή’, προσαρµόζοντας το σύνθηµα µε την πάροδο του χρόνου από ‘η αλλαγή που 

πιστεύουµε’ στο ‘η αλλαγή που χρειαζόµαστε’. Η στρατηγική αυτή βοήθησε τον Obama να παγιώσει τη θέση ότι 

αντιπροσωπεύει την πραγµατική αλλαγή, σε σχέση µε τη Hillary Clinton, ενώ παράλληλα υποδείκνυε ότι είναι 

ικανός να πραγµατοποιήσει την αλλαγή αυτή, σε σχέση µε τον ρεπουµπλικανό υποψήφιο, John McCain. Επιπλέον, 

ο Obama επικεντρώθηκε στο στοιχείο της ορθής κρίσης ως σηµαντικότερο χαρακτηριστικό για τον Πρόεδρο των 

ΗΠΑ, σε σχέση µε την εµπειρία στην πολιτική. Η επιλογή αυτή τον δικαίωσε, κυρίως κατά την εξέλιξη της 

οικονοµικής κρίσης. Με την κλιµάκωση της προεκλογικής εκστρατείας ο εκλογικός µηχανισµός του Obama 

επιβεβαίωσε το ‘πνεύµα της αλλαγής’ εµπλέκοντας ενεργά τους πολίτες, περισσότερο από κάθε άλλο υποψήφιο. 

∆εν προσπάθησαν να ελέγξουν τις εκφράσεις υποστήριξης στον Obama, ακόµα και όταν ήταν ανορθόδοξες, όπως 

το περίφηµο τραγούδι “I’m in love with Obama”. Ενώ εφάρµοσαν τη στρατηγική ενηµέρωσης από πόρτα σε πόρτα, 

η εκστρατεία επικεντρωνόταν στις απόψεις των ίδιων των πολιτών ενθαρρύνοντάς τους να δηλώσουν τις απόψεις 

τους για το πρόγραµµα που ο επόµενος Πρόεδρος θα έπρεπε να ακολουθήσει. Επιπλέον, εργαλεία κοινωνικής 

δικτύωσης όπως το “facebook”, “My Space”, blogs και e-mails, χρησιµοποιήθηκαν ευρέως σε συνδυασµό µε τα πιο 

παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας. Με αυτή τη στρατηγική ο Obama διαφοροποιήθηκε από τον αντίπαλό του και 

τελικά έδωσε στην εκστρατεία του ένα µεγάλο συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ο Barack Obama φαίνεται να είναι 

χαρισµατικός, πράγµατι, αλλά πώς αυτό θα µεταφερθεί στην προεδρία του; Όπως συζητήθηκε κατά τη διάρκεια 

της οµιλίας, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος δεν αναµένεται να πραγµατοποιήσει µεγάλες κινήσεις εξωτερικής πολιτικής 

µέχρι τη σταθεροποίηση της αµερικανικής οικονοµίας. Και όταν τελικά τις πραγµατοποιήσει µάλλον δεν θα 

αποκλίνει εξαιρετικά από την παραδοσιακή γραµµή του δηµοκρατικού κόµµατος. Ο Obama κατάφερε να ανακινήσει 

το ενδιαφέρον τον Αµερικανών για την πολιτική, ένα επίτευγµα που έχει δηµιουργήσει µεγάλες προσδοκίες, µπορεί 

να κρύβει απογοητεύσεις αλλά σίγουρα αποτελεί µία δυναµική πρόκληση. 

    Από αριστερά προς δεξιά: ο ∆ρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός 

∆ιευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και ο κ. Rick Ridder 
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Μετανάστευση 
 

Εδώ και πέντε χρόνια, το ΕΛΙΑΜΕΠ συµβάλει ενεργά στις συζητήσεις που διεξάγονται πανευρωπαϊκά µε σκοπό να 

βρεθούν απαντήσεις πολιτικής για τις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις από τη µετανάστευση στις ταχέως 

µεταβαλλόµενες Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το 2008 σηµειώθηκαν εξελίξεις και περεταίρω παγιοποίηση στον τοµέα της 

µετανάστευσης. Επεκτείναµε και διαφοροποιήσαµε τα ερευνητικά µας προγράµµατα στους τοµείς της 

µεταναστευτικής πολιτικής, της µη κανονικής µετανάστευσης και της ενσωµάτωσης µέσα από τα τρία τρέχοντα 

ερευνητικά προγράµµατά , ένα ∆ιερευνητικό Σεµινάριο που χρηµατοδοτήθηκε από το European Science 

Foundation, πολυάριθµες συµµετοχές σε διεθνή συνέδρια, επιστηµονικές εκδόσεις και µέσα από µια σειρά 

εκθέσεων πολιτικής. Επιπλέον, διευρύναµε την πρόσβαση στις τρέχουσες έρευνες µέσα από διαδικτυακές 

συζητήσεις τις οποίες επιδιώξαµε µε µέλη της Ελληνικής ακαδηµαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους της κοινωνίας των 

πολιτών, εκπροσώπους συλλόγων µεταναστών και κοινωνικά ενεργούς πολίτες µέσω του ελληνικού και αγγλικού 

ιστολογίου του ΕΛΙΑΜΕΠ.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.eliamep.gr/category/migration/ 
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Ερευνητικά Προγράµµατα 

 

 

Ένταξη και Πολυπολιτισµικότητα  

 
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος EMILIE σχετικά µε την πολυπολιτισµικότητα και τις προκλήσεις της 

µετανάστευσης, το οποίο συντονίζεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ, η οµάδα µας επικεντρώθηκε σε τρία 

διαφορετικά πεδία πολιτικής σε 9 κράτη µέλη της ΕΕ στη διάρκεια του 2008. Μελετήσαµε την 

διαπολιτισµική διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τις 

νοµικές προκλήσεις που εγείρονται από την πολιτισµική ποικιλία που προκύπτει από τη 

µετανάστευση, µε ιδιαίτερη αναφορά στον τόπο εργασίας και στην εφαρµογή των δυο Ευρωπαϊκών οδηγιών για τη 

µη διάκριση και τις ίσες ευκαιρίες και τις προκλήσεις από την συµµετοχή µεταναστών στην πολιτική στο Βέλγιο, τη 

∆ανία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ελλάδα, τη Λετονία, την Πολωνία, την Ισπανία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο. 

Τα πορίσµατα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Think&Act µε θέµα «Κοινωνική 

Συνοχή στην Ευρώπη» το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη, σε επιστηµονικά συνέδρια 

σε διαφορετικά κράτη µέλη της ΕΕ και στο σεµινάριο “Talks on the Hill” του Asia-Europe Foundation στη 

Σιγκαπούρη µε θέµα: «Κινητοποιηµένη Εθνότητα: Το ∆ίληµµα της Πολυπολιτισµικής Πολιτικής».  

Το πρόγραµµα EMILIE - Μια Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στο Θέµα της Πολυπολιτισµικής 

Υπηκοότητας: Νοµικές, Πολιτικές και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις χρηµατοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, 6ο Πρόγραµµα 

Πλαίσιο και είναι τριετούς διάρκειας (Ιούλιος 2006-Ιούνιος 2009). Συντονίστριες του προγράµµατος στο ΕΛΙΑΜΕΠ 

είναι η Άννα Τριανταφυλλίδου και η Ρουµπίνη Γρώπα. Για εκθέσεις του προγράµµατος και κείµενα πολιτικής 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του EMILIE http://emilie.eliamep.gr ή τα blogs http://blogs.eliamep.gr και 

http://blogs.eliamep.gr/en/ . 
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Μεταναστευτική Πολιτική  

 

Η δηµιουργία µιας Ευρωπαϊκής µεταναστευτικής πολιτικής είναι αρκετά πολύπλοκη, ιδιαίτερα αν λάβουµε υπόψη 

τη διαφορετικότητα µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Το γεγονός ότι διάφορες περιοχές της Ευρώπης έχουν 

µετατραπεί από χώρες προέλευσης σε χώρες προορισµού µεταναστών στη διάρκεια διαφόρων περιόδων και στα 

πλαίσια διαφορετικών συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων και των γεωγραφικών τους θέσεων, καθιστά την 

διαδικασία αυτή ακόµα πιο δύσκολη. Οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες αυτής της µετάβασης καθώς και οι 

αντιδράσεις στη νέα κατάσταση υπήρξαν διαφορετικές µεταξύ των χωρών της Βορειο-δυτικής, Νοτίου και 

Ανατολικής Ευρώπης, και οδηγούν σε µια ποικιλία µεταναστευτικών δοµών και συνεπειών στις αγορές εργασίας. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι εταίρος στο Ερευνητικό Πρόγραµµα IDEA στο οποίο συµµετέχουν 11 Πανεπιστήµια και ερευνητικά 

κέντρα από εννέα κράτη µέλη µε στόχο την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που τέθηκαν παραπάνω. Συγκεκριµένα, 

το πρόγραµµα ερευνά τα αίτια, τα χαρακτηριστικά και τον αντίκτυπο των µεταναστευτικών ροών στους νέους 

Ευρωπαϊκούς µεταναστευτικούς προορισµούς -Νότια και Ανατολική Ευρώπη- συγκρίνοντας τις προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν χώρες προορισµού µεταναστών τις τελευταίες δεκαετίες, «νέες» χώρες υποδοχής στη Νότια 

Ευρώπη και  αναδυόµενες χώρες υποδοχής µεταναστών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το πρόγραµµα 

µελετά τους ιστορικούς, πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν µεταναστευτικές 

διαδικασίες. Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να παρέχει ένα πρότυπο πρόβλεψης µεταναστευτικών 

τάσεων σε επιλεγµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αναφορικά µε την ανάλυση πολιτικής, η οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ έχει εκτιµήσει τόσο τις πολιτικές διαχείρισης όσο και 

ελέγχου οι οποίες έχουν εφαρµοστεί στην Ελλάδα τα τελευταία 15 

χρόνια. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής µεταναστευτικής 

πολιτικής όπως αναδείχθηκαν συµπεριλαµβάνουν την έλλειψη 

προληπτικών µέτρων, τα γραφειοκρατικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν 

οι µετανάστες, τις προεκτάσεις της ανεπίσηµης αγοράς εργασίας για 

την απασχόληση των µεταναστών και τον αµφίσηµο ρόλο των πολιτικών κοµµάτων και της κοινής γνώµης στην 

ανάπτυξη της Ελληνικής µεταναστευτικής πολιτικής και εξετάσθηκαν σε µια Ερευνητική Έκθεση και σε ένα κείµενο 

πολιτικής που συντάχθηκαν από την Άννα Τριανταφυλλίδου και τη Μικαέλα Μαρούφωφ. 

Η ερευνητική οµάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ ασχολήθηκε επίσης µε µια εκτενή εµπειρική µελέτη συγκεκριµένων οµάδων 

µεταναστών, των κοινωνικών και δηµογραφικών τους χαρακτηριστικών, των δικτύων τους και των µηχανισµών 

εισόδου τους στην Ελληνική αγορά εργασίας. Η Ντάρια Λαζαρέσκου και η Μαρίνα Νικόλοβα ολοκλήρωσαν µια 

µελέτη σχετικά µε τη µετανάστευση στην Ελλάδα από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία µε στόχο την αξιολόγηση του 

εάν και µε ποιόν τρόπο η ένταξη στην ΕΕ έχει αλλάξει τα µεταναστευτικά προγράµµατα και τις συνθήκες 

διαβίωσης/ εργασίας των Ρουµάνων και Βούλγαρων πολιτών στη χώρα. Η Μικαέλα Μαρούφωφ µελέτησε την 

Πολωνική µετανάστευση και την ανάπτυξή της στα πρόσφατα χρόνια εκτιµώντας επίσης εάν και µε ποιόν τρόπο η 

Ευρωπαϊκή ένταξη και η ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας έχει διαµορφώσει αυτήν την οµάδα. Κατά την 

παρούσα περίοδο, η Μικαέλα Μαρούφωφ και η Μαρίνα Νικόλοβα µελετούν πρότυπα µετανάστευσης Ουκρανών και 

Γεωργιανών ανδρών και γυναικών που διαµένουν στην Ελλάδα ενώ η Ντάρια Λαζαρέσκου και η Francesca 

Broersma ερευνούν τη µετανάστευση από την Νοτιοανατολική Ασία στην Ελλάδα (Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί 

πολίτες). 

Το παραπάνω ερευνητικό πόνηµα σχετικά µε τη µεταναστευτική πολιτική και τις συγκεκριµένες κοινότητες 

µεταναστών έχει παρουσιαστεί σε επιστηµονικά δίκτυα, στο δικτυακό τόπο (www.eliamep.gr/category/migration) 

και στα blogs του ΕΛΙΑΜΕΠ (http://blog.eliamep.gr και http://blog.eliamep.gr/en) 
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Το ερευνητικό πρόγραµµα IDEA - Οι Χώρες της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης ως Νέοι 

Μεταναστευτικοί Προορισµοί στην ΕΕ χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας 

και Τεχνολογίας, 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο και διαρκεί 30 µήνες (2007-2009). Το πρόγραµµα συντονίζεται από το 

Κέντρο Μεταναστευτικής Έρευνας του Πανεπιστηµίου της Βαρσοβίας. Συντονίστρια της ερευνητικής οµάδας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ για το πρόγραµµα IDEA είναι η Άννα Τριανταφυλλίδου. 

Στη διάρκεια του 2008 επεκτείναµε το ερευνητικό µας έργο στη σύγχρονη διεθνή µετανάστευση κυρίως στο πεδίο 

της ανάπτυξης της µεταναστευτικής πολιτικής και της διακυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε 

ένα διερευνητικό σεµινάριο µε χρηµατοδότηση του European Science Foundation (ESF) τον Οκτώβριο του 2008 

σχετικά µε τις µεταναστευτικές πολιτικές. Στο σεµινάριο συµµετείχαν κοινωνιολόγοι, πολιτικοί επιστήµονες, 

ανθρωπολόγοι και διεθνολόγοι ειδήµονες σε µεταναστευτικά θέµατα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Το 

διερευνητικό σεµινάριο για τη µετανάστευση, επικεντρώθηκε στο πώς και πόσο µπορούν συγκεκριµένες πολιτικές 

(π.χ. πολιτικές διαχείρισης/ ελέγχου και ενσωµάτωσης µεταναστών) να επηρεάζουν τα σχέδια και τις 

δραστηριότητες των µεταναστών (και των οικογενειών τους). Επιπλέον, εξετάσαµε εάν και µε ποιόν τρόπο 

διαφορετικοί τύποι µεταναστών (οικονοµική µετανάστευση, οικογενειακή επανένωση, προσωρινή εργασία, 

παλινδροµική µετανάστευση, νόµιµη και µη κανονική µετανάστευση) επηρεάστηκαν από συγκεκριµένες πολιτικές 

στον Καναδά, τη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.  

Επίσης, διεξήχθη µια συγκριτική µελέτη, υπό το συντονισµό του ΕΛΙΑΜΕΠ, σχετικά µε τη διασύνδεση των σχεδίων 

και των στρατηγικών των µεταναστών για την κινητικότητα, την προσαρµογή και την επιβίωσή τους από τη µια 

πλευρά και των διαφόρων πολιτικών σε 14 χώρες υποδοχής από την άλλη. Τα συµπεράσµατα της µελέτης 

συµπεριλήφθησαν σε µια Ειδική Έκδοση που εκδόθηκε από το Journal of Immigrant and Refugee Studies µε θέµα: 

«Οι Στρατηγικές των Μεταναστών και οι Μεταναστευτικές Πολιτικές: Συγκρίνοντας την Ευρωπαϊκή και την Βορειο-

αµερικανική Εµπειρία» (Vol.1: 3, 2008, επιµέλεια: Άννα Τριανταφυλλίδου). 
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Μη Κανονική Μετανάστευση 

 

Η µη κανονική µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο το οποίο σχετίζεται µε την διεύρυνση των συνοριακών ελέγχων και τους 

αυστηρότερους κανονισµούς εισόδου στις µετακινήσεις πληθυσµών. Η αποφασιστικότητα των µεταναστών να εισέλθουν στην 

ΕΕ, πιο συγκεκριµένα, δεν µπορεί να αναχαιτιστεί ούτε από νοµικά πλαίσια της µετακίνησής τους ούτε από αυστηρότερα 

µέτρα εξαναγκασµού τα οποία θέτουν σε αµφισβήτηση τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πάνω στις οποίες βασίζεται η 

σύγχρονη δηµοκρατία. Οι οικονοµίες υποδοχής, από την άλλη, λίγο πολύ χρειάζονται και απορροφούν τους µη κανονικούς 

µετανάστες γελοιοποιώντας τη ρητορική των κυβερνήσεων στο θέµα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών τους. Σε 

αυτό το σκηνικό απουσιάζει µια ξεκάθαρη εικόνα του πόσοι είναι οι µη κανονικοί µετανάστες και του πώς δηµιουργείται η µη 

κανονικότητα. 

Για την ακρίβεια, εκτιµήσεις και υποθέσεις για τον αριθµό των µη κανονικών µεταναστών «ταξιδεύουν» ελεύθερα και 

αβασάνιστα µεταξύ εµπειρογνωµόνων, δηµοσιογράφων και διαµορφωτών πολιτικής χωρίς να είναι ξεκάθαρο το ποιός τις 

παρήγαγε πρώτος και µε ποιόν τρόπο. Εντούτοις, παρόλο που η πηγή τους δεν είναι αποσαφηνισµένη, η κατεύθυνσή τους 

σίγουρα είναι: τα νούµερα αυτά χρησιµοποιούνται συνήθως ως µέσο καλλιέργειας ανησυχίας στην κοινή γνώµη σχετικά µε τη 

µετανάστευση και άσκησης πίεσης για τη θέσπιση πολιτικών. 

Η ανάπτυξη ενός επιστηµονικού πλαισίου εντός του οποίου θα 

µπορούν να ερµηνεύονται και να εκτιµώνται οι πληροφορίες και 

οι υπολογισµοί αναφορικά µε τους παράνοµους µετανάστες 

αποτελεί αντικείµενο του ερευνητικού προγράµµατος 

CLANDESTINO το οποίο διεξάγεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ.  

Στην προσπάθειά του να παρέχει στους φορείς λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ περισσότερο αξιόπιστα στοιχεία, το 

πρόγραµµα CLANDESTINO αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας βάσης δεδοµένων για την µη κανονική µετανάστευση ενώ 

ταυτόχρονα προτείνει µια νέα µέθοδο εκτίµησης και ταξινόµησης των δεδοµένων/εκτιµήσεων σχετικά µε την παράνοµη 

µετανάστευση στην ΕΕ. Κεντρικής σηµασίας σε αυτό το εγχείρηµα υπήρξε ο εννοιολογικός ορισµός της µη κανονικής 

µετανάστευσης, ο οποίος περικλείει τους διάφορους τρόπους ζωής µέσα και έξω από τον µη κανονικό του χαρακτήρα σε 

διάφορες χώρες.  

Το 2008 επικεντρώσαµε το έργο µας, πρώτον, στην χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των µεθοδολογιών και των κανόνων 

συµπεριφοράς σχετικά µε τη δηµιουργία και τη χρήση εκτιµήσεων για την παράνοµη µετανάστευση. Στη συνέχεια, 

διενεργήθηκαν περιπτωσιολογικές µελέτες σε 12 κράτη µέλη της ΕΕ και 3 χώρες διέλευσης µεταναστών. Στόχος ήταν να 

διερευνηθούν κριτικά οι πηγές των πληροφοριών και των εκτιµήσεων για την µη κανονική µετανάστευση και, πιο 

συγκεκριµένα, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των µεθόδων µε τις οποίες παράγονται. Σε αυτήν την προσπάθεια, έγιναν 

αναλύσεις του γιατί και πώς οι µετανάστες γίνονται µη κανονικοί και του εάν και πώς µπορούν να αποκτήσουν νοµική 

υπόσταση, αγγίζοντας εποµένως το πολιτικό και το οικονοµικό καθεστώς το οποίο πλαισιώνει την µετανάστευση. Οι 

εκτιµήσεις που δηµιουργήθηκαν και αξιολογήθηκαν σε αυτές τις περιπτωσιολογικές µελέτες ταξινοµήθηκαν αναλόγως και 

ενσωµατώθηκαν στις προαναφερόµενες βάσεις δεδοµένων.  

Το ερευνητικό πρόγραµµα CLANDESTINO: Μη Κανονική Μετανάστευση: Μετρώντας το µη Μετρήσιµο. Στοιχεία και Τάσεις του 

Φαινόµενου στην Ευρώπη χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας, 6ο 

Πρόγραµµα Πλαίσιο. Η Άννα Τριανταφυλλίδου είναι η κεντρική συντονίστρια της ερευνητικής οµάδας CLANDESTINO η οποία 

απαρτίζεται από 5 ακόµα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. 

Βασικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ για το πρόγραµµα είναι ο Θάνος Μαρούκης. 
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Κριτική(έκδοση προσεχώς) 
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Routledge (έκδοση προσεχώς), (στα αγγλικά) 

- «Οικονοµική Μετανάστευση στην Ελλάδα: Αγορά Εργασίας και Κοινωνική Ένταξη», Θάνος Μαρούκης, 

Εκδόσεις Παπαζήση (έκδοση προσεχώς), ( στα ελληνικά) 

 

 

 

 

 
∆ιαδικτυακός ∆ιάλογος 

 
Τα δύο blog που κατασκευάστηκαν από το ΕΛΙΑΜΕΠ το 2008 δηµιούργησαν έναν επιπλέον χώρο στην οµάδα µας για 

τη µετανάστευση όπου µπορεί να διαδίδει τα ερευνητικά της ευρήµατα και τις προτάσεις πολιτικής και να 

πραγµατοποιεί ένα διαδραστικό διάλογο µε εκπροσώπους της Ελληνικής κοινωνίας των πολιτών για θέµατα 

µετανάστευσης και την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Κάποια από τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν οι προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν οι µετανάστες δεύτερης γενιάς, οι πολιτικές για την πολυπολιτισµικότητα και την πολιτογράφηση, 

οι συνέπειες της µετανάστευσης στην οικονοµία και η µη κανονική µετανάστευση. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://blogs.eliamep.gr και http://blogs.eliamep.gr/en/      
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 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

 

Επέτειος των 20 Χρόνων του ΕΛΙΑΜΕΠ και 
Ετήσια ∆ιάλεξη 2008 
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008 
 
 

 ο Καθηγητής Mario Monti 
 
Το 2008 σηµατοδότησε την 20η επέτειο του ΕΛΙΑΜΕΠ, που γιορτάσαµε στις 22 

Οκτωβρίου µε αφορµή το θεσµό της ετήσιας διάλεξης, µία από τις πάγιες 

δραστηριότητες του Ιδρύµατος. Τη διάλεξη για το 2008 πραγµατοποίησε ο Καθηγητής 

Mario Monti, Πρόεδρος του Πανεπιστηµίου Bocconi στο Μιλάνο και πρώην 

Ευρωπαίος Επίτροπος µε θέµα «Οι Προκλήσεις που Αντιµετωπίζει η Ευρώπη και ο 

Ρόλος των ∆εξαµενών Σκέψης». Προηγήθηκε εισήγηση του Καθηγητή Λουκά 

Τσούκαλη, Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, µε θέµα « Η Μάχη των Ιδεών και ο Ρόλος του 

ΕΛΙΑΜΕΠ». 

Σήµερα η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24η θέση του ∆είκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, µεταξύ των πιο 

αναπτυγµένων χωρών. Ωστόσο, αυτός ο βαθµός ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των κοινωνικών και 

πολιτικών εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο, δεν αντανακλάται πάντοτε επαρκώς στον τρόπο διακυβέρνησης και 

στους κρατικούς θεσµούς, ενώ η πολιτική τείνει να απαξιωθεί. Το φαινόµενο αυτό, ωστόσο, δεν περιορίζεται µόνο 

στην Ελλάδα αλλά,  σύµφωνα µε τον κ. Τσούκαλη, αποτελεί την πηγή της διαµάχης µεταξύ ιδεών και ισχύος που 

αποκτά πλέον µια νέα  τροπή έπειτα από τις πρόσφατες πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις. Η µετάδοση των 

διεθνών εξελίξεων στην ελληνική κοινωνία αποτελεί µια από τις κεντρικές δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ ως 

ερευνητικού Ιδρύµατος που δραστηριοποιείται στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.  

Ο ρόλος των ερευνητικών ιδρυµάτων στην Ευρώπη αποτέλεσε τον άξονα της διάλεξης του Καθηγητή Monti, ο 

οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της παγκοσµιοποίησης 

και πιο συγκεκριµένα της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Αναφορικά µε την οικονοµική κρίση και την αντίδραση 

της ΕΕ, ο Καθηγητής Monti τόνισε πως η Ευρώπη ανταποκρίθηκε, ίσως όχι τόσο γρήγορα αλλά αποτελεσµατικά, 

κατά τρόπο που σύµφωνα µε τους New York Times ξεπέρασε και τις ΗΠΑ. Αυτή η αποτελεσµατικότητα ήταν 

αποτέλεσµα ισχυρής πολιτικής βούλησης, και προήλθε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, υπό τη συγκυριακή µεν, 

αποφασιστικής σηµασίας δε, γαλλικής προεδρίας του Nichola Sarkozy. Η σηµασία αυτής της συγκυρίας δεν είναι 

αµελητέα  καθώς υποδεικνύει τη σηµασία που έχει η ενδυνάµωση των Ευρωπαϊκών θεσµών και κανόνων. Ευλόγως, 

η αµεσότητα των αντιδράσεων δεν µπορεί να εξαρτάται από την τύχη αλλά να προέρχεται από οργανωµένες 

διαδικασίες και θεσµούς. Η πολιτική πρωτοβουλία λοιπόν εν µέσω κρίσεων, όπως και στο παρελθόν έχει 

αποτελέσει βασικό συντελεστή στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έτσι και σήµερα πρέπει να αποτελέσει 
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στοιχείο προόδου και ανάπτυξης των ευρωπαϊκών θεσµών. Τυχόν αποδόµησή τους θα σήµαινε τη σταδιακή 

απώλεια του καθεστώτος εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών-µελών και την αποδόµηση τελικά της ΕΕ, δεδοµένου 

ότι το ευρωπαϊκό σύστηµα διακυβέρνησης τοποθετεί όλα τα κράτη µέλη σε µία ισοδύναµη πλατφόρµα. 

Στο προσεχές διάστηµα, η οικονοµική κρίση θα φέρει στο προσκήνιο ένα µεγαλύτερο ρίσκο, σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα και την αξία της οικονοµίας της αγοράς. Πράγµατι, ενώ υπάρχει ανάγκη για περισσότερη 

κυβερνητική παρέµβαση ιδίως στον δηµοσιονοµικό τοµέα, οι κυβερνήσεις δε θα έπρεπε να θέσουν σε κίνδυνο τις 

τεράστιες επενδύσεις και τις µεταρρυθµίσεις οι οποίες έχουν καταστήσει τις εγχώριες αγορές πιο ελαστικές και 

ανταγωνιστικές και οι οποίες διαφυλάσσουν την κοινωνική ισότητα. Στην πραγµατικότητα, µεγαλύτερη απειλή για 

το σύστηµα της παγκοσµιοποίησης µπορεί να αποτελέσει η άνιση κατανοµή του πλούτου και η αδυναµία των 

κυβερνήσεων να στηρίξουν τους «προσωρινά χαµένους της παγκοσµιοποίησης». Οι δοµές και η επιτυχία της ΕΕ 

µπορούν να λειτουργήσουν σαν όχηµα περαιτέρω συνεργασίας για την ανάπτυξη κοινής φορολογικής πολιτικής σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και παράδειγµα για την επιτυχή ανάπτυξη ενός παγκόσµιου συστήµατος διακυβέρνησης, 

η αναγκαιότητα του οποίου φαίνεται σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, όπως 

σηµείωσε ο Καθηγητής Monti, το έργο του ΕΛΙΑΜΕΠ και άλλων ερευνητικών ιδρυµάτων για τη διοργάνωση και την 

ανάλυση της πολιτικής σκέψης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις θα συµβάλει σηµαντικά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης. 

Πριν τις διαλέξεις προηγήθηκε η προβολή ενός σύντοµου βίντεο για την 20η Επέτειο του Ιδρύµατος (διαθέσιµο 

στο http://www.eliamep.gr/frontpage/top-story-2/vinteo-afieroma-20-chronia-eliamep/, ενώ ακολούθησε µια 

εκδήλωση µε µουσική από τα Βαλκάνια και τον κόσµο. Πολλοί επιφανείς προσκεκληµένοι, παλιοί και νέοι 

συνεργάτες και φίλοι του ΕΛΙΑΜΕΠ τίµησαν τους διοργανωτές µε την παρουσία τους. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε µε την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
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∆ιεθνή Σεµινάρια Χάλκης 2008  
 

Περιφερειακές ∆ιενέξεις και ∆ιατλαντικές Πολιτικές 
 

Χάλκη-Ελλάδα, 25-29 Ιουνίου 2008 
 
 

Τα ∆ιεθνή Σεµινάρια Χάλκης 2008 ξεκίνησαν µε την εξέταση της διατλαντικής συµµαχίας σε γενικότερο πλαίσιο και 

ειδικότερα, την «υψηλή» πολιτική και τις προτεραιότητες της. Η πρώτη συνεδρία αξιολόγησε παλιότερες πολιτικές 

και µελλοντικές προτεραιότητες των διατλαντικών συµµάχων ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε σε εξωτερικές 

αντιλήψεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αµφισβητώντας το βαθµό στον οποίο η διατλαντική συµµαχία συµβάλλει σήµερα 

στην περιφερειακή και παγκόσµια ασφάλεια. 

Το κύριο µέρος των σεµιναρίων ήταν αφιερωµένο στις περιφερειακές προκλήσεις και στο ρόλο της διατλαντικής 

συµµαχίας, ξεκινώντας µε την κατάσταση στο Κόσοβο και στα ∆υτικά Βαλκάνια υπό το φως των εξελίξεων που 

έλαβαν χώρα στην αρχή του έτους. Μια κοινή άποψη ήταν ότι η σταθερότητα και η µελλοντική ανάπτυξη των 

χωρών της περιοχής εξαρτώνται τόσο από την Ευρωπαϊκή τους προοπτική και την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ όσο και 

από την εσωτερική ενδυνάµωση των θεσµών τους και της δηµοκρατικής τους νοµιµότητας. Έγινε επίσης αναφορά 

στην επιρροή της Ρωσίας ως κρίσιµου παράγοντα για την µελλοντική διαµόρφωση των ∆υτικών Βαλκανίων λόγω 

των οικονοµικών επενδύσεων και της παροχής ενέργειας καθώς και εξαιτίας της θέσης της στο ζήτηµα του 

Κοσόβου. Οι συζητήσεις της δεύτερης µέρας επικεντρώθηκαν στις «παγωµένες συγκρούσεις» στην περιοχή της 

Μαύρης Θάλασσας και του Καυκάσου και σκιαγραφήθηκαν οµοιότητες µε την κατάσταση στα Βαλκάνια. Επιπλέον, 

οι συζητήσεις των πάνελ αφιερώθηκαν στις περιφερειακές προκλήσεις στην Μέση Ανατολή και πιο συγκεκριµένα 

στο Κουρδικό ζήτηµα και στη διαµάχη µεταξύ Ισραήλ-Παλαιστίνης. Στη συζήτηση για το παλαιστινιακό και τις 

προοπτικές για ειρήνευση οι συµµετέχοντες µοιράστηκαν µια µάλλον απαισιόδοξη άποψη ως προς την προοπτική 

λύσης στο εγγύς µέλλον. Φυσικά, όπως υποδεικνύει και η ευαίσθητη φύση των ζητηµάτων, οι απόψεις που 

εκφράστηκαν ήταν ποικίλες τόσο ως προς το χαρακτήρα όσο και ως προς την ένταση. Χαρακτηριστικά, ενώ όλοι οι 

συµµετέχοντες συµφώνησαν στο γεγονός ότι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δεσµευτεί ενεργά 

προκειµένου να βρεθεί µια πραγµατικά ειρηνική λύση, σε περιφερειακό επίπεδο υποστηρίχθηκε ότι και οι δυο 

πλευρές πρέπει να επικεντρωθούν στα εσωτερικά τους προβλήµατα για την ανεύρεση κοινής βάσης για την 

αποκατάσταση των σχέσεών τους. Η τελική µέρα του σεµιναρίου ξεκίνησε µε µια συζήτηση για την ανάγκη 

οικοδόµησης περιφερειακής ασφάλειας στις περιοχές του Ιράκ, του Ιράν και του Περσικού Κόλπου. Ένα κοινό θέµα 

που ανέκυψε ήταν το ότι ο πόλεµος στο Ιράκ επηρέασε την ισορροπία δυνάµεων στην περιοχή δίνοντας τη 

δυνατότητα στο Ιράν να ενισχύσει σηµαντικά τη θέση του. Εντούτοις, υποστηρίχτηκε πως και το Ιράν κατευθύνεται 

σε µια περίοδο αλλαγών στην εσωτερική ισορροπία δυνάµεων, διαθέτοντας µια νέα µεταβατική γενιά πολιτικών η 

οποία αναµένεται να φέρει αλλαγή του συστήµατος. Αυτή η επικείµενη διαδικασία αλλαγής, παρόλο που είναι 

κρίσιµης σηµασίας, δεν έχει γίνει ακόµα αντιληπτή από τους αναλυτές έξω από το Ιράν. Η τελευταία συνεδρία του 

σεµιναρίου αφιερώθηκε εκ νέου στις διατλαντικές πρωτοβουλίες, στις περιφερειακές συγκρούσεις οι οποίες 

συζητήθηκαν και κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου, συµπεριλαµβανοµένου απόψεων τόσο από τις Βρυξέλλες όσο 

και από τις περιφέρειες. Κατά αυτόν τον τρόπο, έγινε µια γενική επισκόπηση των τρεχουσών και µελλοντικών 

πολιτικών από την οπτική της ΕΕ, της Μέσης Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας που περιλάµβανε επίσης 
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παρατηρήσεις για τις µελλοντικές προκλήσεις που θα κληθεί να αντιµετωπίσει το ΝΑΤΟ. Παρόλο που η επιτυχία 

κάποιων προγραµµάτων όπως η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 

«Μεσογειακή Ένωση» µένει να εξετασθεί, εκτιµήθηκε ότι οι όποιες 

προοπτικές για την επίλυση συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εξαρτώνται 

τόσο από την υιοθέτηση κοινών πρωτοβουλιών από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 

όσο και από την υιοθέτηση της ιδέας της πολιτικής φιλελευθεροποίησης από 

καθεστώτα στην Μέση Ανατολή. 

Τα ∆ιεθνή Σεµινάρια Χάλκης διοργανώθηκαν σε συνεργασία µε το Balkan 

Trust for Democracy στο Βελιγράδι και µε την υποστήριξη του German Marshall Fund of the United States (GMFUS) 

στην Ουάσιγκτον, την Υ∆ΑΣ του Υπουργείου Εξωτερικών, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τον ΟΤΕ Α.Ε., το 

Public Diplomacy Division του ΝΑΤΟ, και τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου. 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις από τον ∆ρ. Θάνο Ντόκο, Γενικό ∆ιευθυντή ΕΛΙΑΜΕΠ, και τον ∆ρ. Ivan Vejvoda, 

Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Balkan Trust of Democracy στο Βελιγράδιe 
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Ευρωπαϊκό Σεµινάριο 2008 
 

 

 

 
The EU and its Neighbours:  
In Search of New Forms of Partnership 

 

Η ΕΕ και οι Γείτονές της: 
Προς Ανεύρεση Νέων Μορφών Συνεργασίας 
 
Σούνιο-Αθήνα, 3-6 Ιουλίου 2008 
 
 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυµα Bertelsmann διοργάνωσαν από κοινού συνέδριο µε 

θέµα: «Η ΕΕ και οι Γείτονες της: Προς Ανεύρεση Νέων Μορφών Συνεργασίας». 

Σε αυτή τη κρίσιµη συγκυρία, 45 διακεκριµένοι διανοούµενοι, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και δηµοσιογράφοι 

αντάλλαξαν απόψεις σχετικά µε τη µελλοντική σχέση µεταξύ της ΕΕ και των εξ ανατολάς και εκ νότου γειτόνων 

της. Οι συµµετέχοντες συζήτησαν το εάν η ΕΕ και οι γειτονικές χώρες κατάφεραν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες 

τους και ανέλυσαν τους στρατηγικούς στόχους που οδηγούν στη συνεργασία και τη σύµπραξη. Επίσης εξετάστηκε η 

τρέχουσα κατάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης. Αυτό το µέρος του σεµιναρίου επικεντρώθηκε στα 

ελλείµµατα και τις δυνατότητες των υπαρχόντων οργάνων και έθεσε το ερώτηµα του εάν χρειάζονται πρωτότυπες 

προσεγγίσεις ή εάν απλώς πρέπει να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες. Ειδικότερα, το συνέδριο διερεύνησε τις 

προοπτικές της νέας «Ένωσης για τη Μεσόγειο» και πιο συγκεκριµένα έθεσε το ερώτηµα εάν αυτή η νέα ένωση έχει 

τη δυνατότητα να αυξήσει τη συνεργασία µεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της στο Νότο ή εάν δεν θα είναι τίποτα 

παρά η παλιά «∆ιαδικασία της Βαρκελώνης» σε νέα µορφή. Μελετήθηκαν επίσης πιθανά πεδία συνεργασίας µεταξύ 

της ΕΕ και των γειτονικών περιοχών της. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στους τοµείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, 

της γεωργίας και της µετανάστευσης και στα προγράµµατα που θα µπορούσαν να 

αποφέρουν κοινά οφέλη. Στην τελευταία συνεδρία συζητήθηκαν οι προοπτικές 

πιθανών εναλλακτικών µεταξύ πλήρους ένταξης και µη ένταξης. Σε αυτό το µέρος 

τέθηκε το ερώτηµα εάν έννοιες όπως «προνοµιακή ένταξη», «µερική ένταξη», 

«περιορισµένη ένταξη» ή µια «Πανευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία» αποτελούν βιώσιµες 

επιλογές. 

Το Συνέδριο υποστηρίχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης και Πολιτισµού, Πρόγραµµα Jean Monnet. 

Οι σύνεδροι συζητώντας θέµατα σχετικά µε την ΕΕ και τους γείτονές της στην 

υψηλόβαθµη συνάντηση στο Σούνιο 
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 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 
 

 

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). Επιπλέον, στο έργο του Ιδρύµατος περιλαµβάνεται ένας αριθµός από βιβλία που εκδόθηκαν είτε από το 

ΕΛΙΑΜΕΠ είτε σε συνεργασία µε άλλους εκδότες, καθώς επίσης και τρεις σειρές µελετών και µονογραφιών γνωστές 

ως Κείµενα Πολιτικής, Κείµενα Εργασίας (παλιότερες Ειδικές Μελέτες και Μεταπτυχιακές Εργασίες) και Θέσεις 

ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίες σχετίζονται µε σύγχρονα διεθνή ζητήµατα. 

 

Κείµενα Πολιτικής 

 

• «Η αντίληψη µιας διαφοροποιηµένης Ευρώπης», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, ΕΛΙΑΜΕΠ, PP010, 2008, (στα 

αγγλικά) 

• «Ασφάλεια & Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόµηση Εµπιστοσύνης και Πρόληψη 

Συγκρούσεων», Stephen C. Calleya και ∆ηµήτρης Κ. Ξενάκης, ΕΛΙΑΜΕΠ, PP011, 2008, (στα ελληνικά) 

• «Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια και Αγωγοί Φυσικού Αερίου στη Ν.Α. Ευρώπη: Ένα Νέο Πεδίο 

Ελληνοτουρκικής Συνεργασίας», Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, ΕΛΙΑΜΕΠ, PP012, 2008, (στα ελληνικά) 

 

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

Τον Μάιο του 2008, το ΕΛΙΑΜΕΠ ξεκίνησε µια νέα εκδοτική σειρά, το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ. Η νέα αυτή σειρά καλύπτει 

θέµατα σχετικά µε την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το ρόλο της Ευρώπης στο παγκόσµιο γίγνεσθαι και σηµαντικές 

εξελίξεις από το χώρο των διεθνών σχέσεων. Το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ εκδίδεται αρκετές φορές το χρόνο και η έκτασή 

του δεν ξεπερνά τις 5-7 σελίδες. Η νέα αυτή σειρά έρχεται να συµπληρώσει τα Κείµενα Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ στο 

πλαίσιο µιας προσπάθειας παραγωγής σύντοµων και επίκαιρων αναλύσεων και προτάσεων πολιτικής σε σηµαντικά 

θέµατα. Το 2008 εκδόθηκαν τα ακόλουθα: 

 

• «∆ιαφοροποιηµένη Ευρώπη: 9 Συστάσεις», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2008 (στα αγγλικά) 

• «∆ιάδροµοι Μεταφοράς Του Φυσικού Αερίου στην Νοτιανατολική Ευρώπη», Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Θέσεις 

ΕΛΙΑΜΕΠ 2/2008, (στα αγγλικά) 

• «Αναζητώντας Λύση στο Παζλ του Πυρηνικού Ιράν», Θάνος Ντόκος, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 3/2008, (στα αγγλικά) 

• «Πτώση του Τείχους του Βερολίνου 2.0; - Οι Πολιτικές Επιπτώσεις και οι Ευρωπαϊκές Αντιδράσεις στην 

Οικονοµική-Χρηµατοπιστωτική Κρίση», Γιάννης Α. Εµµανουηλίδης, Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 4/2008, (στα αγγλικά) 

 



ΓΝΩΣΗ 
ΠΡΙΝ 
ΤΗ 
∆ΡΑΣΗ 

  
 

 

 58

Κείµενα Εργασίας 

 

• «Η Εξέλιξη του Franchise της Τροµοκρατίας: Αλ-Κάιντα», Katya Leney-Hall, ΕΛΙΑΜΕΠ, WP01, 2008, (στα 

αγγλικά) 

• «Το ∆όγµα του Προληπτικού Πολέµου και ο Πόλεµος στο Αφγανιστάν: ∆ιαχείριση Κρίσεων ή Πολεµική 

Αναµέτρηση;», Αλέξανδρος Κουτσούκης, ΕΛΙΑΜΕΠ, WP02, 2008, (στα ελληνικά) 

•  «Κοινή Ασφάλεια στο Εξώτερο ∆ιάστηµα: Σκιαγραφώντας ένα Αποτελεσµατικό Καθεστώς Ελέγχου 

Εξοπλισµών», Ιωάννης Τζιουράς, ΕΛΙΑΜΕΠ, WP03, 2008, (στα αγγλικά) 

 

Ειδικές Μελέτες 

 

• «Απλά Μαθήµατα ∆ανικής ή Η Εύρυθµη Λειτουργία της Αγοράς Εργασίας», Σοφία Μιχαλάκη, Κυριάκος Φιλίνης, 

ΕΛΙΑΜΕΠ, OP08.001, 2008, (στα ελληνικά) 

• «Εθνοτικές Οµάδες Πίεσης και Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική», Αλέξανδρος Κεντικελένης, ΕΛΙΑΜΕΠ, OP08.002, 

2008, (στα ελληνικά)  

• «Η Επαναφορά των ∆ορυφορικών Όπλων», Αλέξανδρος Κολοβός, ΕΛΙΑΜΕΠ, OP08.003, 2008, (στα ελληνικά) 
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ΒΙΒΛΙΑ 

“Climate Change: Addressing the Impact on Human Security”, Θάνος Ντόκος (επιµ.),

ΕΛΙΑΜΕΠ-Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Μάιος 2008, (στα αγγλικά) 

 

 

 

 

Εκδόσεις Ερευνητών ΕΛΙΑΜΕΠ 

 

• «Αντιµετωπίζοντας την Εξάπλωση των Όπλων Μαζικής Καταστροφής», Θάνος 

Ντόκος (επιµ.), Routledge, 2008  

• “United in Diversity?: European Integration and Political Cultures”, Εκάβη 

Αθανασοπούλου (επιµ.), I.B. Tauris, 2008 

• “Trials of Europeanization: Turkish Political Culture and the European Union”, 

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Palgrave Macmillan, 2008 

• “The Governance of International Migration in Europe and North America: Do 

Migration Policies Meet the Migrants?”, Άννα Τριανταφυλλίδου (επιµ.), Theme Issue 

in Journal of Immigrant and Refugee Studies, vol. 6, no. 3, 2008  

• “Religious America, Secular Europe?: A Theme and Variations”, Peter Berger, 

Grace Davie και Έφη Φωκά, Ashgate 2008 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Επιθεώρηση Μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Journal of Southeast European and Black Sea Studies 

 

Το 2008 είχαµε την ευκαιρία να εµπλουτίσουµε και να επεκτείνουµε περεταίρω το 
διεπιστηµονικό πεδίο της Επιθεώρησης Μελετών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μαύρης 
Θάλασσας και να διευρύνουµε σηµαντικά τον αριθµό των συνδροµητών και αναγνωστών 
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µας. Στο ένατο πλέον έτος έκδοσής της, η Επιθεώρηση έχει θεµελιωθεί ως µια βασική ακαδηµαϊκή αναφορά για 
τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
Κάποια από τα θέµατα που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της Επιθεώρησης ήταν: ο Ατλαντισµός και Ευρωπαϊσµός 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ζητήµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων, φυλετικές όψεις της µετανάστευσης, 
µετασχηµατισµοί στο Ρωσικό και Ουκρανικό τοµέα της αλιείας, προκλήσεις στη µεταρρύθµιση της δηµόσιας 
διοίκησης στη Ρουµανία καθώς και ιστορικά άρθρα αναφορικά µε τη βία στα Βαλκάνια κατά την Οθωµανική και 
Μετα-οθωµανική εποχή, η επαναθεώρηση του Καυκάσου, και µια σειρά κειµένων σχετικά µε τις εµπορικές και 
οικονοµικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και ΠΓ∆Μ. 
Εκδόθηκαν, επιπλέον, δυο ειδικά τεύχη. Η Παναγιώτα Μανώλη εξέδωσε το ειδικό τεύχος µε θέµα “Revisiting 
the Black Sea Region” (V8N2,Ιούνιος 2008) το οποίο περιλαµβάνει κριτικές εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτνίασης και της Αµερικανικής πολιτικής στην περιοχή καθώς επίσης επικεντρώνεται σε ειδικά 
θέµατα όπως οι σχέσεις ΕΕ µε το Αζερµπαϊτζάν. Ο Γιώργος Γεωργιάδης εξέδωσε το ειδικό τεύχος µε τίτλο 
“Europe’s Unfinished Transitions: The Convergence-Divergence Debate Revisited” (V8N4, December 2008) το 
οποίο παρουσιάζει µια εµπεριστατωµένη ανάλυση και συγκριτική άποψη της µετάβασης των ∆υτικών 
Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Στα κείµενα που εκδόθηκαν σε αυτό το ειδικό τεύχος διατυπώνεται η 
άποψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ προς την περιφέρειά της ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό παλιότερες τακτικές και 
αντανακλούν τις επιλογές πολιτικής που διαµορφώθηκαν στα κρίσιµα χρόνια µεταξύ 1989 και 1993 και στην 
πραγµατικότητα µόνο µερική σύγκλιση έχει προωθηθεί διότι οι Ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν διαφοροποιηθεί 
τόσο γεωγραφικά όσο και γεωπολιτικά από την απαρχή της µεταβατικής διαδικασίας. Τα κείµενα 
επικεντρώνονται στην µεταβαλλόµενη φύση της Ευρωπαϊκής αιρεσιµότητας, το ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας για την Ανασυγκρότηση (European Agency for Reconstruction), τη σταθερότητα των πολιτικών 
θεσµών µέσω της εξέτασης των δεικτών της διεθνικής δηµοκρατίας και διακυβέρνησης, τη µεταρρύθµιση του 
ποινικού συστήµατος στην Αλβανία, τη µετάβαση της Ουκρανίας και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτνίασης, και το 
ρόλο των εξωτερικών προσδιοριστικών παραγόντων ως επεξηγηµατικών µεταβλητές της σύγκλισης ή της 
έλλειψης αυτών. 
Όλα τα άρθρα που εκδόθηκαν στην Επιθεώρηση υποβάλλονται σε αυστηρή κριτική και η Επιθεώρηση 
περιλαµβάνεται από το 2007 στο παρακάτω ευρετήριο αναφορών ISI Social Science Citation Index. 
 
Χρήσιµες πληροφορίες για το JSEEBSS 
Για υποβολή χειρογράφων επικοινωνήστε µε: 
∆ρ. Ρουµπίνη Γρώπα, 
ΕΛΙΑΜΕΠ, 
Βασιλίσσης Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα 
ruby@eliamep.gr 
ELIAMEP,  
49 Vas. Sofias Avenue, 106 76 Athens, Greece 
ruby@eliamep.gr 
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 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκµηρίωσης 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι η δηµιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης και τεκµηρίωσης για την 

ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια, µε πολιτικά και οικονοµικά δεδοµένα. Έτσι, δηµιουργήθηκε µία ειδική βιβλιοθήκη ως 

βάση του κέντρου τεκµηρίωσης. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνει επιστηµονικά βιβλία και περιοδικά (έντυπα 

και ηλεκτρονικά), ανάτυπα, φυλλάδια, CD-ROMs, DVDs, κείµενα εργασίας, και επετηρίδες γύρω από το γνωστικό 

αντικείµενο των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών. Ειδικότερα, η συλλογή αποτελείται κατά προσέγγιση από 

περίπου 7.000 τίτλους βιβλίων και 45 τίτλους ξένων και ελληνικών περιοδικών, όπως και από 360 τίτλους ξένων και 

ελληνικών περιοδικών που προκύπτουν από την ανταλλαγή εκδόσεων µε αντίστοιχα ινστιτούτα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια του 2008, η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ επικεντρώθηκε στην ηλεκτρονική καταλογογράφηση των 

µονογραφιών της σύµφωνα µε τα διεθνή βιβλιογραφικά πρότυπα, καθώς και στον εµπλουτισµό της συλλογής της. 

Συνέχισε επίσης να συνεργάζεται και να ανταλλάσει δηµοσιεύσεις µε άλλα συγγενή ιδρύµατα από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Επιπλέον, τη βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς πάνω από 150 επισκέπτες, µεταξύ αυτών 

ερευνητές, φοιτητές και ακαδηµαϊκοί.  

Η βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι µέλος του δικτύου ΕINIRAS (European Information Network on International Relations 

and Area Studies). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αναλάβει τη δηµιουργία ενός πολύγλωσσου 

θησαυρού πολιτικής επιστήµης, την τακτική ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 

International Security Network (ISN), σχετικά µε τις δηµοσιεύσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ, την ανάρτηση µέρους των πληροφοριών 

της βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑΜΕΠ στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Βάσεων ∆εδοµένων και την επικοινωνία µε το Συµβούλιο του 

EINIRAS για το συντονισµό µελλοντικών δράσεων. 

 

 

Χρηµατοδότηση 

 

Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης της Βιβλιοθήκης προέρχεται από την ετήσια χορηγία του 

Κοινωφελούς Ιδρύµατος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, η οποία κυρίως χρησιµοποιείται µε για τον 

εµπλουτισµό της συλλογής της Βιβλιοθήκης µε βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές πηγές 

πληροφόρησης καθώς και για τα λειτουργικά της έξοδα.  
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 ∆ΙΚΤΥΑ 
 

 

Το 2008 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνέχισε τη θεσµική δικτύωσή του και ενίσχυσε τη διεθνή παρουσία του µέσω της 

συµµετοχής του σε µια σειρά δικτύων όπως: το Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), το 

Initiative for Peacebuilding (IfP), το Arab Reform Initiative (ARI), στο European Information Network on 

International Relations and Area Studies (EINIRAS), το European Policy Institute Network (EPIN), το 

International Relations Security Network (ISN) και το Black Sea Research Network. Από το 2008, το ΕΛΙΑΜΕΠ 

συµµετέχει επίσης στο Think Global – Act European, ένα δίκτυο του European Institutes of International 

Relations. Επιπλέον το ΕΛΙΑΜΕΠ παραµένει εταίρος των χρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ ∆ικτύων Αριστείας EU-

CONSENT και RECWOWE. 
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 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 

Κολλέγιο της Ευρώπης   

Το ΕΛΙΑΜΕΠ παρέχει στους Έλληνες φοιτητές την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραµµα του Κολλεγίου της Ευρώπης, φιλοξενώντας την Επιτροπή Ελλήνων Υποψηφίων για το Κολλέγιο της 

Ευρώπης. Το Κολλέγιο της Ευρώπης ανήκει στην ελίτ των ακαδηµαϊκών κέντρων της Ευρώπης και προσφέρει 

πέντε µονοετή προγράµµατα που οδηγούν στην απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. 

Λειτουργεί σε δύο πανεπιστηµιακούς χώρους, αυτόν της Bruges (στο Βέλγιο) και αυτόν 

της Natolin (στην Πολωνία). Τα προγράµµατα που διδάσκονται στην Bruges αφορούν τους 

τοµείς της Πολιτικής Επιστήµης/∆ιοίκησης, της Νοµικής και των Οικονοµικών, ενώ το 

πρόγραµµα στη Natolin είναι διεπιστηµονικού χαρακτήρα.  

Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Bilgi 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ µέσω της Ελληνικής Επιτροπής Επιλογής για το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), την 

οποία και φιλοξενεί, λειτουργεί ως δίοδος για την επιλογή Ελλήνων φοιτητών για το ΠΜΣ στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 

µε έµφαση στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Bilgi της 

Κωνσταντινούπολης. Το ΠΜΣ στις ∆ιεθνείς Σχέσεις στόχο έχει να προσφέρει στους 

φοιτητές µια στέρεη βάση στην επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων και ταυτόχρονα 

εξειδίκευση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το πρόγραµµα είναι έτσι σχεδιασµένο 

ώστε να αντικατοπτρίζει τους δύο κύριους αυτούς στόχους εµπλουτίζοντας τις 

γενικές γνώσεις των φοιτητών για τη 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 σχέσεων, την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, την 

πολιτική στην Ελλάδα και την Τουρκία, και τον εθνικισµό από συγκριτικής άποψης. Το διετές αυτό ΠΜΣ 

απευθύνεται σε µελλοντικούς πανεπιστηµιακούς, διπλωµάτες, δηµοσιογράφους και δηµόσιους λειτουργούς 

που ασχολούνται ή σχεδιάζουν να ασχοληθούν µε ποικίλες πλευρές των Τουρκικών και Νεοελληνικών 

Σπουδών.  

Το τµήµα Ελληνο-τουρκικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Istanbul Bilgi όπως και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 

είναι τα µοναδικά στο είδος τους όχι µόνο στην Ελλάδα και την Τουρκία αλλά και εκτός των δύο χωρών. Το 

Πρόγραµµα έχει καταστεί ήδη σηµείο αναφοράς για τις Ελληνο-τουρκικές σπουδές τόσο στις δύο πλευρές του 

Αιγαίου αλλά και ευρύτερα και αποσκοπεί στην προώθηση της θεσµικής συνεργασίας µεταξύ ακαδηµαϊκών και 

πολιτικών κοινοτήτων στις δύο χώρες. Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται µε σκοπό την ενδυνάµωση του 

πνεύµατος συµφιλίωσης που χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση των διµερών σχέσεων περιλαµβάνουν 

οµαδικά σεµινάρια, συνέδρια, καλοκαιρινά προγράµµατα και ανταλλαγές φοιτητών και ακαδηµαϊκών. Σε αυτό 
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το πλαίσιο, το Πρόγραµµα φιλοξένησε το 2008 τον Πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Καθηγητή Κώστα 

Σηµίτη, ο οποίος έδωσε δηµόσια διάλεξη για τη «∆ηµοκρατία και Ποικιλοµορφία στην Ευρώπη». 

 

Πρόγραµµα Marshall Memorial Fellowship (MMF) 2008 

 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργανώνει από το 2000 το πρόγραµµα American Marshall Fellowship στην Ελλάδα, 

ανταποκρινόµενο στην πρόταση του German Marshall Fund OF THE United States (GMFUS). Το 2008, 10 

Αµερικανοί υπότροφοι του Marshall Memorial Fellowship (MMF) επισκέφθηκαν την Ελλάδα σε δυο οµάδες, στις 

18-22 Φεβρουαρίου 2008 και στις 13-17 Οκτωβρίου 2008. Το πρόγραµµα συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη από 

τα επαγγελµατικά ενδιαφέροντα των υποτρόφων και περιλαµβάνει µια σειρά από οµαδικές συναντήσεις µε 

υψηλόβαθµους κρατικούς αξιωµατούχους και κυβερνητικά στελέχη, αρχηγούς ΜΚΟ και εκπροσώπους τοπικών 

αρχών. Επιπλέον, κάθε υπότροφος παρίσταται σε ατοµικές συναντήσεις ανάλογα µε τις προτιµήσεις που έχει 

δηλώσει.  

Χαρακτηριστικά, µεταξύ άλλων, το 2008 διοργανώθηκαν επισκέψεις µε τον ∆ρ. Κώστα Καρρά, Πρόεδρο της 

Ελληνικής Κοινότητας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, τον κ. 

Θεόδωρο Σκυλακάκη, Γενικό Γραµµατέα, Γενική 

Γραµµατεία ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και 

Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο 

Εξωτερικών και εκπροσώπους της Αµερικανικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα. Πέρα από τις επίσηµες 

συναντήσεις, σηµαντική πτυχή του προγράµµατος είναι η πραγµατοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων στις δύο 

πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο χωριό Νυµφαίο, ενώ στην Αθήνα επίσκεψη στην 

Ακρόπολη και την Αρχαία Αγορά. 

Το έτος 2008 σηµατοδότησε επίσης την δεκάτη επέτειο του Προγράµµατος American Marshall Memorial 

Fellowship. Με την ευκαιρία αυτή, το ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στην οποία συµµετείχαν οι Έλληνες 

υπότροφοι του προγράµµατος, µέλη της Ελληνικής Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων και ο κ. Craig Kennedy, 

Πρόεδρος του GMFUS. Οι οµιλίες έδωσαν την ευκαιρία σε πρώην και νυν υποτρόφους να ανταλλάξουν απόψεις 

σχετικά µε το πρόγραµµα διατυπώνοντας προτάσεις για το σχεδιασµό του προγράµµατος για µελλοντικούς 

υποτρόφους. 
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Πρόγραµµα Υποτροφιών του Ιδρύµατος Ωνάση για Αλλοδαπούς 

 

Από το 2001 το ΕΛΙΑΜΕΠ συνεργάζεται µε το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. 

Ωνάσης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος Υποτροφιών του Ιδρύµατος Ωνάση για 

Αλλοδαπούς. Στο πλαίσιο της συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο Ιδρυµάτων, οι 

Υπότροφοι του Ιδρύµατος Ωνάση χρησιµοποιούν τους χώρους εργασίας και τη 

βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

 

 

ngo.gr  

Σε συνεργασία µε µια οµάδα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ) και Ιδρυµάτων, µεταξύ των οποίων και τo ΕΛΙΑΜΕΠ, 

δηµιουργήθηκε η κοινή Ιστοσελίδα ngo.gr µε σκοπό η κάθε ΜΚΟ 

να έχει την δυνατότητα αν το επιθυµεί, να αναζητεί και να 

εντοπίζει άλλη ή άλλες ΜΚΟ µε όµοιες ή παραπλήσιες επιδιώξεις, 

µε σκοπό τη συνεργασία κάθε µορφής, ευκαιριακής ή διαρκείας 
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 Το ΕΛΙΑΜΕΠ στον Τύπο 
 

 

Ένας από τους κύριους στόχους του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι να ευαισθητοποιεί και να ενηµερώνει την κοινή γνώµη 

για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδηµαϊκό και ερευνητικό 

προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ είχε µια συνεχή και δυναµική παρουσία στα ΜΜΕ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό σε όλη τη διάρκεια του 2008. 

Πολυάριθµα άρθρα ερευνητών και συνεργατών του ΕΛΙΑΜΕΠ δηµοσιεύθηκαν σε γνωστές καθηµερινές 

ελληνικές εφηµερίδες, όπως την Καθηµερινή, τα Νέα, την Ελευθεροτυπία, το Βήµα, και άλλα έντυπα 

υψηλής κυκλοφορίας, αλλά και στον διεθνή τύπο, όπως στο πρωτοποριακό ηλεκτρονικό περιοδικό 

ειδήσεων Real Clear World. 

Εκπρόσωποι του ΕΛΙΑΜΕΠ εµφανίστηκαν ως προσκεκληµένοι σε ξένα δίκτυα, όπως στην Ολλανδική 

Ραδιοφωνία, τη Γερµανική Κρατική Τηλεόραση, τους New York Times, την ηλεκτρονική έκδοση του Der Spiegel, 

το Russia Today, τη Deutsche Welle και το Sueddeutsche Zeitung, καθώς και σε σηµαντικό αριθµό ελληνικών 

ραδιοφωνικών σταθµών και τηλεοπτικών δικτύων, σε εφηµερίδες και περιοδικά, για να σχολιάσουν κρίσιµα 

ζητήµατα και εξελίξεις στο χώρο της Ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Το 

γεγονός ότι, τόσο Έλληνες όσο και ξένοι δηµοσιογράφοι στρέφονται στο ΕΛΙΑΜΕΠ για  ενηµέρωση και ανάλυση 

πάνω σε ζητήµατα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, πιστοποιεί το κύρος του Ιδρύµατος και τη 

σηµαντική συµβολή του στην ανεξάρτητη πληροφόρηση και ανάλυση.  
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 Το ΕΛΙΑΜΕΠ στο ∆ιαδίκτυο 
 

www.eliamep.gr 

http://blogs.eliamep.gr/ 

 

Ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛΙΑΜΕΠ για την περασµένη χρονιά ήταν η ανανέωση της διαδικτυακής 

του παρουσίας. Σε έναν κόσµο που κατευθύνεται συνεχώς προς τα ψηφιακά µέσα, το ΕΛΙΑΜΕΠ ξανασχεδίασε 

την δικτυακή του παρουσία προσφέροντας µεγαλύτερη λειτουργικότητα για τους χρήστες. Σταδιακά, η επίσηµη 

παρουσία του Ιδρύµατος στο διαδίκτυο εµπλουτίστηκε µε νέες πρωτοβουλίες κυρίως στο συλλογικό τµήµα του 

ιστολογίου του, όπως οι συνεισφορές ακαδηµαϊκών για ειδικά θέµατα, βίντεο µε συνεντεύξεις µε ειδικούς ή 

διαµορφωτές πολιτικής και αναλύσεις για αµφιλεγόµενα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής. Επιπλέον, το 

ΕΛΙΑΜΕΠ δηµιούργησε το “Ambassadors’ Discussion Forum”, ένα φόρουµ συζήτησης για θέµατα διεθνών 

σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής και δύο  στήλες στο ιστολόγιό του. Η «Στήλη Παρουσίασης Βιβλίου» 

περιλαµβάνει περιλήψεις πρόσφατων δηµοσιεύσεων σε θέµατα κοινωνικών επιστηµών και η «∆ιεθνής Στήλη» 

περιλαµβάνει µια συλλογή από ενδιαφέροντα άρθρα ή συνεντεύξεις δηµοσιευµένα σε άλλα διεθνή ή ευρωπαϊκά 

µέσα. 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ αποσκοπεί επιπλέον στην καθιέρωση συνεργασιών µε ελληνικές διαδικτυακές εφηµερίδες και µε 

ευρωπαϊκές και διεθνείς πύλες πληροφόρησης. Οι συνεργασίες αυτές θα είναι ζωτικής σηµασίας στη διάδοση 

και την πρόσβαση στις ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Αυτή η δυναµική έχει ήδη επιφέρει αύξηση του µέσου αριθµού των µοναδικών επισκεπτών µας. Σύµφωνα µε τα 

τελευταία στατιστικά στοιχεία, ο µέσος όρος µοναδικών επισκεπτών ανά µήνα είναι 13.000, οι περισσότεροι 

προερχόµενοι από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Η βελτιστοποίηση της παρουσίας του ΕΛΙΑΜΕΠ στο διαδίκτυο είναι µια διαδικασία στην οποία συµβάλλουν 

ενεργά όλα τα µέλη του Ιδρύµατος. Κύριος στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

όπου παράγονται δηµιουργικές/ βιώσιµες ιδέες και προοπτικές δράσης και να προωθήσουµε ένα είδος 

«ακαδηµαϊκού ακτιβισµού». 
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 Οµάδα ΕΛΙΑΜΕΠ 
 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Πρόεδρος 
Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 
 
Αντιπρόεδρος 
Θάνος Βερέµης, Καθηγητής Ιστορίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
Αθήνα 
 
Αντιπρόεδρος 
Θεόδωρος Κουλουµπής, Οµότιµος Καθηγητής Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Αθήνα 

Γενικός Γραµµατέας 
Αλέξης Παπαχελάς, ∆ιευθυντής Εφηµερίδας “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 
Αθήνα 
 
Ταµίας 
Παναγής Βουρλούµης, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Α.Ε., Αθήνα 

Μέλη  

Γεώργιος Αντωνετσής, Πτέραρχος ε.α., Πρώην 
Αρχηγός της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας 

Γιώργος ∆αυίδ, Πρόεδρος ∆.Σ., Coca Cola 3Ε, Αθήνα 

Θάνος Ντόκος, Γενικός ∆ιευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ 

Παναγιώτης K. Ιωακειµίδης, Καθηγητής Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Αχιλλέας Μητσός, Πρώην Γενικός ∆ιευθυντής, Γενική 
∆ιεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ελένη Παπακωσταντίνου, Nοµική σύµβουλος, Αθήνα 

Αλέξανδρος Φίλων, Πρέσβης ε.τ./ ∆ιευθυντής, 
Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασµού (ΚΑΣ), Υπουργείο 
Εξωτερικών, Αθήνα 

Μίνως Ζοµπανάκης, Πρόεδρος, GISE A.G., Αθήνα 
 

Τιµητικό Συµβούλιο 

 
Στάθης Ευσταθιάδης, ∆ηµοσιογράφος, TO BHMA, Αθήνα 

Νίκη Γουλανδρή, Πρόεδροs Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας, Αθήνα 

Κώστας Ιορδανίδης, ∆ηµοσιογράφος, H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
Αθήνα 

Ιωάννης Καρτάλης, ∆ιευθυντής Σύνταξης “ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ” 

Πάνος Καζάκος, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ευάγγελος Κωφός, Ιστορικός / Επιστηµονικός Σύµβουλος 
σε Βαλκανικά θέµατα, Αθήνα 

Νικόλαος Λαζαρίδης, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιµος Γενικός 
Επιθεωρητής Στρατού, Αθήνα 

Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Σύµβουλος ∆ιοίκησης ΤΙΤΑΝ 
Α.Ε., Αθήνα 

Στέφανος Σταθάτος, Πρέσβης ε.τ., Αθήνα 

Βύρων Θεοδωρόπουλος, Πρέσβης ε.τ. / Πρώην Γενικός 
Γραµµατέας, Υπουργείο Εξωτερικών, Αθήνα 

Κωνσταντίνος Ζέπος, Πρέσβης ε.τ., Αθήνα 
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Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Θάνος Ντόκος, Γενικός ∆ιευθυντής 

Ελισάβετ Φωκά, Υποδιευθύντρια 

Ερευνητές A’ 

Εκάβη Αθανασοπούλου, Λέκτορας ∆ιεθνών Σχέσεων, Τµήµα 
Πολιτικών Επιστηµών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 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, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, Απασχόληση και Πολιτική αγοράς 
εργασίας, Κοινωνική Πολιτική, ΟΝΕ και Μακροοικονοµική 
Πολιτική 

Γιώργος Παγουλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής 
Επιστήµης, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
Σπουδών, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, και Επισκέπτης 
Καθηγητής στο College of Europe, Bruges 
Ευρωπαϊκή ∆ηµόσια Πολιτική, Πολιτική Οικονοµία 

Άννα Τριανταφυλλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα 
Κοινωνικής ∆ιοίκησης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, και 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο College of Europe, Bruges 
Μετανάστευση, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Εθνικισµός 

Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος» 

Γιάννης Εµµανουηλίδης 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, Κοινή Εξωτερική Πολιτικής και Πολιτική 
Ασφάλειας 

Ερευνητές Β’ 

Daniel Faas 
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∆ραστηριότητες της Οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ

 

Το Φεβρουάριο του 2008, η Ντία Αναγνώστου, Ερευνήτρια 

Α’ παρουσίασε τα αποτελέσµατα του ερευνητικού 

προγράµµατος EUROREG στο Συνέδριο για την Κοινωνική 

Συνοχή που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Charles 

II στη Μαδρίτη και έδωσε διάλεξη µε θέµα: 

‘Εξευρωπαϊσµός και η Προστασία των ∆ικαιωµάτων των 

Μειονοτήτων: Θεσµικοί Μηχανισµοί και Εγχώριες 

Συνέπειες» στο Hertie School of Government στο Βερολίνο. 

Στις αρχές Μαΐου, συµµετείχε στην τέταρτη συνάντηση της 

κοινοπραξίας του προγράµµατος JURISTRAS στο Βερολίνο 

που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Bielefeld. Από τα 

µέσα Μαΐου µέχρι το τέλος Ιουνίου, η Ντία ήταν Επισκέπτης 

Συνεργάτης στο Τµήµα της Νοµικής του European 

University Institute (EUI) στη Φλωρεντία. Στις 25-26 

Σεπτεµβρίου 2008, παρουσίασε εργασία µε τίτλο  “Does 

European Human Rights Law Matter?” στο συνέδριο του 

EUI “The European Legal Field” στη Φλωρεντία. Στις 30 

Οκτωβρίου-2 Νοεµβρίου έλαβε µέρος στην πέµπτη 

συνάντηση της κοινοπραξίας του προγράµµατος JURISTRAS 

στην Κωνσταντινούπολη και στις 16 ∆εκεµβρίου, 

παρουσίασε τα αποτελέσµατα του παραπάνω 

προγράµµατος στο συνέδριο µε θέµα: “Human Rights in 

European and Global Perspectives” που διοργανώθηκε από 

το Centre for European and Policy Studies σε συνεργασία 

µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Η Ντία 

Αναγνώστου έλαβε την υποτροφία Fernand Braudel Senior 

Fellowship από το EUI για το εαρινό εξάµηνο 2009 και την 

υποτροφία Marie Curie Fellowship για το 2009-2011. 

 

Η Εκάβη Αθανασοπούλου, Ερευνήτρια Α’, έλαβε µέρος 

στις 2-3 ∆εκεµβρίου σε συνάντηση σχετικά µε το κείµενο 

πολιτικής των TESEV-ELIAMEP µε θέµα: “Turkey-Greece 

Co-operation in the 21st Century”. 

 

Ο Καθηγητής Θεόδωρος Κουλουµπής, Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, συµµετείχε σε µια σειρά από 

εκδηλώσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ. Στις 3 Νοεµβρίου 2008 συντόνισε 

τη δηµόσια διάλεξη της Α.Υ. Πρίγκιπα της Ιορδανίας  Εl 

Hassan Βin Talal µε θέµα: «Κοινά Συµφέροντα µεταξύ των 

Ευρασιατικών Θαλασσών» στην Αθήνα. Ο κ. Κουλουµπής 

συνέχισε να γράφει την µηνιαία στήλη του µε τίτλο «Τρίτη 

Γνώµη» στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή». 

Η Λία ∆εληγιάννη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, 

συµµετείχε στο ∆ιεθνές Συνέδριο Βιβλιοθηκών µε θέµα: 

«Σχεδιάζοντας τις Βιβλιοθήκες του Μέλλοντος» που 

διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe στην Αθήνα στις 

10-11 Ιουνίου. 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ ∆ρ. Θάνος Ντόκος,  

συµµετείχε τον Ιανουάριο του 2008,  στο Gulf Forum 2008 

µε θέµα: “Gulf Security: Views and Options,” το οποίο 

διοργανώθηκε από το Gulf Research Center (GRC) στο 

Ριάντ. Αργότερα τον ίδιο µήνα έλαβε µέρος στη συνάντηση 

της Οργανωτικής Οµάδας και της Οργανωτικής Επιτροπής 

του EuroMeSCo στη Ρώµη. Το Μάρτιο του 2008, συµµετείχε 

στο 2008 Brussels Forum του German Marshall Fund of the 

Uniter States. Επίσης, έδωσε διάλεξη στο «Σεµινάριο 

Αµερικανικών Σπουδών 2008» το οποίο διοργάνωσαν η 

Αµερικανική Πρεσβεία και το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων, 

στην Αθήνα. Τον Απρίλιο συµµετείχε σε σεµινάριο του EU 

Institute for Security Studies στο Παρίσι µε θέµα: “Iran 

after the Elections” και λίγο αργότερα, τον ίδιο µήνα, στο 

συνέδριο µε θέµα: “The Western Balkans in 2008” που 

συντόνισε το Friedrich Ebert Stiftung στο Τούτζινγκ της 

Βαυαρίας. Τον Μάιο, ο Θάνος Ντόκος συµµετείχε στη 

συνάντηση του Greek-Turkish Forum στην 

Κωνσταντινούπολη και διοργάνωσε διεθνή διάσκεψη στην 

Αθήνα, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Υπουργείο 

Εξωτερικών, µε θέµα: “Climate Change and the Impact on 

Human Security”. Επίσης, εξέδωσε βιβλίο µε κείµενα 

πολιτικής υπό τον ίδιο τίτλο. Τον Ιούνιο συντόνισε ένα 

εκπαιδευτικό σεµινάριο στην Αθήνα σχετικά µε τη 

Μεσογειακή ασφάλεια για νέους διπλωµάτες από την 

Ελλάδα και από τους Μεσογειακούς Εταίρους Συνεργασίας 

του ΟΑΣΕ, στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας του ΟΑΣΕ. 

Επίσης, έλαβε µέρος στο συνέδριο µε θέµα: «Ο ρόλος των 

Υπηρεσιών Πληροφοριών» που διοργανώθηκε από την 

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και στο τέλος του ίδιου 

µήνα, συντόνισε τα ∆ιεθνή Σεµινάρια Χάλκης 2008 που 

διοργανώθηκαν για 19η συνεχή χρονιά από το ΕΛΙΑΜΕΠ στο 

νησί της Χάλκης. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, έδωσε 

διαλέξεις στη ∆ιπλωµατική Ακαδηµία, στη Σχολή Εθνικής 

Ασφάλειας και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, στην 

Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και συνέβαλε στη 

µελέτη µε θέµα: “Arms Race in the Mediterranean” της 

ετήσιας έκδοσης Mediterranean Yearbook του 2008 που 

εκδόθηκε από τα CIDOB και IEMed µε έδρα τη Βαρκελώνη. 

Τον Ιούλιο και το ∆εκέµβριο του 2008, ο Θάνος Ντόκος 

συµµετείχε σε διεθνείς διασκέψεις για την Περιφερειακή 

Ασφάλεια και Συνεργασία στη Μέση Ανατολή, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα. Το Σεπτέµβριο 

συµµετείχε στο ‘2008 Global Strategic Review’ που 

διοργανώθηκε από το IISS στη Γενεύη, και αργότερα τον 

ίδιο µήνα, σε συνέδριο του Balkan Trust of Democracy στο 

Βελιγράδι και στο Advanced Research Workshop του ΝΑΤΟ 

στα Σκόπια. Τον Οκτώβριο, έλαβε µέρος στη Γενική 
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Συνέλευση της EuroMeSCo στο Αµµάν, στη συνάντηση των 

∆ιευθυντών του προγράµµατος Initiative for Peacebuilding 

(IfP) στις Βρυξέλλες, και ήταν ένας από τους οµιλητές στο 

ετήσιο συνέδριο CFSP του EU Institute for Security Studies 

στο Παρίσι. Το Νοέµβριο, συµµετείχε σε διάσκεψη του 

Arab Reform Initiative Secretariat στη Μαδρίτη και ήταν 

οµιλητής στο συνέδριο µε θέµα: «Ενέργεια και Εξωτερική 

Πολιτική» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα. Επιπλέον, 

ενηµέρωσε µια οµάδα αντιπροσώπων του National 

Resilience Institute της Ινδονησίας, που επισκέφθηκαν την 

Αθήνα, σχετικά µε τις εξελίξεις της περιφερειακής 

ασφάλειας και συντόνισε µια συνεδρία µε θέµα: «Κλιµατική 

Αλλαγή και οι Συνέπειες στην Ανθρώπινη Ασφάλεια» στο 

ετήσιο συνέδριο του Transparency International στην 

Αθήνα. Σε αυτήν την περίοδο έδωσε διαλέξεις στη Σχολή 

Εθνικής Ασφάλειας, στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας 

και στη Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, συντόνισε δύο εκπαιδευτικά 

σεµινάρια για αξιωµατούχους του Υπουργείου Άµυνας και 

δηµοσίευσε ένα Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα: «Αναζητώντας 

Λύση στο Παζλ του Πυρηνικού Ιράν». 

 

Τον Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο 2008, ο Γιάννης Α. 

Εµµανουηλίδης, Υπότροφος «Σταύρος Κωστόπουλος», 

συµµετείχε σε τρεις διασκέψεις του US-European Working 

Group για την Ασφάλεια και Άµυνα, ένα πρόγραµµα που 

διοργανώθηκε µε κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύµατος 

Bertelsmann και του RAND Corporation. Τον Ιανουάριο, 

συµµετείχε στο δεύτερο EU Governance Forum που 

διοργανώθηκε από το European Policy Centre (EPC) µε 

συντονιστή τον Simon Hix. Τον Απρίλιο 2008, έλαβε µέρος 

σε σεµινάριο µε τίτλο “Exploring the Scope of the 

European Neighbourhood Policy (ENP): Towards New Forms 

of Partnership?” που διοργανώθηκε από το Netherlands 

Institute of International Relations (Clingendael). Το Μάιο 

εξέδωσε την πρώτη έκδοση της νέας σειράς εκδόσεων του 

ΕΛΙΑΜΕΠ Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα: «∆ιαφοροποιηµένη 

Ευρώπη: 9 Συστάσεις». Σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα 

µέλη του L'Esprit de Sel Group, µιας µικρής οµάδας 

συµβούλων του Marek Siwiek, Αντιπροέδρου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Γιάννης Εµµανουηλίδης 

παρουσίασε την έκθεση µε θέµα: “Giving Globalisation a 

European Face” στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 14 Μαΐου 

2008. Στις 23 Μαΐου 2008 συµµετείχε στην προώθηση της 

έκθεσης “Think Global – Act European” (www.tgae.eu) στο 

Παρίσι. Τον Ιούνιο, εξέδωσε το Κείµενο Πολιτικής του 

ΕΛΙΑΜΕΠ µε τίτλο “Η Αντίληψη µιας ∆ιαφοροποιηµένης 

Ευρώπης”. Τον Ιούλιο 2008, συµµετείχε ως οµιλητής στη 

διεθνή διάσκεψη µε τίτλο «Η ΕΕ και οι Γείτονες της: Προς 

Ανεύρεση Νέων Μορφών Συνεργασίας» που διοργανώθηκε 

από το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ίδρυµα Bertelsmann. Σε αυτό το 

πλαίσιο, εξέδωσε επίσης ένα κείµενο εξετάζοντας 

εναλλακτικές µορφές συνεργασίας και ενσωµάτωσης 

γειτονικών Ευρωπαϊκών κρατών στην ΕΕ κάτω από το 

επίπεδο της πλήρους ένταξης. Το Σεπτέµβριο 2008, µίλησε 

στο 18th Economic Forum στην Κρυνίκα, Πολωνία και στο 

3rd Think Tank Forum που διοργανώθηκε από το Notre 

Europe, το Institut Aspen France και το Fondation pour 

l'Innovation politique (Fondapol) σε συνεργασία µε τον 

ΟΟΣΑ στο Παρίσι. ΤΟ Νοέµβριο 2008, ο Γιάννης 

Εµµανουηλίδης συµµετείχε και µίλησε σε διεθνές συνέδριο 

στην Τιφλίδα της Γεωργίας για τη διερεύνηση των 

προοπτικών µιας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το Νότιο 

Καύκασο. Στις 21 Νοεµβρίου συµµετείχε ως οµιλητής στο 

12th Europaforum που διοργανώθηκε από το Austria 

Institute for European and Security Policy (AIES) στη 

Βιέννη. Στις 27-28 Νοεµβρίου 2008, ο Γιάννης 

Εµµανουηλίδης έλαβε µέρος σε συνέδριο του L'Esprit de 

Sel Group στο Κίεβο, Ουκρανία. Το ∆εκέµβριο 2008 

δηµοσίευσε το Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ µε τίτλο «Πτώση του 

Τείχους του Βερολίνου 2.0;» όπου αναλύει τις πολιτικές 

επιπτώσεις της τρέχουσας χρηµατοπιστωτικής και 

οικονοµικής κρίσης για την ΕΕ. 

 

Ο Daniel Faas, Υπότροφος Marie Curie (6ο Πρόγραµµα-

Πλαίσιο), συντόνισε στις 28 Μαρτίου µια συνεδρία µε 

θεµατική “Sociocultural Dimensions in International 

Settings” στο American Educational Research Association 

Conference στη Νέα Υόρκη. Στην ίδια διοργάνωση 

παρουσίασε εργασία µε θέµα “Toward a Multicultural 

Europe? Analysing Geography, History and Civic Education 

Curricula in Greece, Germany and England”. Στις 30 
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Απριλίου, έδωσε µια διάλεξη µε θέµα “Citizenship and 

Cultural Diversity in Europe and North America” στο 

College Year στην Αθήνα – ένα πρόγραµµα εκµάθησης στο 

εξωτερικό για Αµερικανού Φοιτητές. Ο ∆ρ. Faas συµµετείχε 

επίσης στην τέταρτη συνάντηση του προγράµµατος EMILIE 

στη Ρίγα στις αρχές Μαΐου και παρουσίασε δυο εργασίες 

στο Children’s Identity and Citizenship in Europe 

Conference στην Κωνσταντινούπολη τέλη του ίδιου µήνα. 

Μαζί µε τον Νικόλαο Σαββίδη του Oxford University 

συνέγραψε ένα κείµενο µε θέµα “European Identities: A 

Comparative Analysis of Young People’s Responses at a 

State School and a European School in England”. Τα 

τελευταία του άρθρα εκδόθηκαν στο British Journal of 

Sociology of Education, Vol. 29, No. 1 (January 2008) και 

στο European Educational Research Journal, vol. 7, no. 1 

(March 2008). 

 

Ο Ιωάννης Γρηγοριάδης, Ερευνητής Β’, παρουσίασε στις 

12-15 Μαρτίου 2008 την εργασία µε τίτλο “Politics of 

Secularism in Turkey: On the Redefinition of a Contested 

Concept” στο 9th Mediterranean Research Meeting στην 

Τοσκάνη. Συµµετείχε επίσης στη ∆ιάσκεψη του Wilton Park 

“Turkey’s Accession Process to the European Union” που 

πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 31 

Μαρτίου-3 Απριλίου 2008. Επίσης παρουσίασε εργασία µε 

τίτλο “Europeanisation of Minority Rights: The Cases of 

Greece and Turkey” στο CES-METU Workshop 

“Experiencing Europeanisation” που διοργανώθηκε από το 

Middle East Technical University (METU) στην Άγκυρα στις 

24 Απριλίου 2008 και έκανε µια παρουσίαση για τον 

διαπολιτισµικό διάλογο στο Σεµινάριο του EuroMeSCo µε 

θέµα “Capitalising on Euro-Syrian Relations: From Tensions 

to Cooperation” στη ∆αµασκό στις 15-17 Μαΐου 2008. 

∆ηµοσίευσε τα εξής κεφάλαια βιβλίων: “Greek and Greek 

Cypriot Views of Turkey's Accession to the European 

Union: On the Endurance of a Spectacular Paradigmatic 

Shift” στην έκδοση των Meltem Müftüler-Bac και Γιάννη Α. 

Στιβαχτή (επιµ.), “Turkey and the European Union: 

Dilemmas, Constraints and Opportunities” (Lanham MD: 

Lexington Books, 2008) και “Europe Overshadowed: 

Reciprocity as a Race to the Bottom in Religious Freedom” 

στην έκδοση των Όθωνα Αναστασάκη, Καλυψούς 

Νικολαΐδη και Kerem Oktem (επιµ.), “Under the Long 

Shadows of Europe: Greeks and Turks in the Era of Post-

Nationalism” (Leiden: Brill, 2009). Είναι επίσης εκδότης 

του Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ  «∆ιάδροµοι Μεταφοράς του Φυσικού 

Αερίου στην Νοτιανατολική Ευρώπη», Ιούλιος 2008. 

Συµµετείχε ακόµα στο EuroMeSco Annual Conference, 

Αµµάν 15-16 Οκτωβρίου 2008, στο EU-Turkey Observatory 

Conference στο Βερολίνο στις 5-6 ∆εκεµβρίου 2008 και σε 

ένα συνέδριο για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας το οποίο 

διοργανώθηκε στη Λευκωσία από το Ινστιτούτο Ευρω-

∆ηµοκρατίας «Γλαύκος Κληρίδης» στις 18 ∆εκεµβρίου 

2008. 

 

Η Ερευνήτρια Β’ Ρουµπίνη Γρώπα παρουσίασε τα 

ευρήµατα από την έρευνα για τη διαπολιτισµική 

εκπαίδευση στην ΕΕ του προγράµµατος EMILIE στο 

συνέδριο Think&Act στη Μαδρίτη για την «Κοινωνική 

Συνοχή στην Ευρώπη». Το Φεβρουάριο συµµετείχε σε δυο 

διασκέψεις του EU-ISS στο Παρίσι µε θέµατα “European 

Interests and Strategic Options. Bringing together EUISS & 

EU Think Tanks” και “Democracy, Transition & Reform: 

What Role for the EU?” Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

Initiative for Peacebuilding,  η Ρουµπίνη συµµετείχε στις 

αρχές Μαρτίου σε µια συνάντηση συντονισµού στις 

Βρυξέλλες και στην εκπαίδευση για το Peacebuilding and 

Transitional Justice. Έδωσε ακόµη µια διάλεξη σχετικά µε 

την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη σειρά σεµιναρίων Jean 

Monnet στο Πανεπιστήµιο Αθηνών που διοργανώθηκε από 

το Κέντρο Συγκριτικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής και 

Επικοινωνίας το Μάρτιο του 2008 και µια οµιλία για την 

ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ στο πλαίσιο της σειράς 

σεµιναρίων του Ι∆ΟΣ για τα ∆υτικά Βαλκάνια στην Αθήνα 

(Μάιος 2008). Τον Απρίλιο του 2008, συµµετείχε σε διεθνές 

συνέδριο που διοργανώθηκε από το CEREM στο Παρίσι µε 

θέµα “Comment Sécuriser le Développement Durable en 

Méditerranée? – l’Union pour la Méditerranée”. Επίσης 

έλαβε µέρος στην πρωτοβουλία των Notre Europe και 

Fondation pour l’ Innovation Politique “Think Global - Act 

European”, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ευρωπαϊκών 

Ερευνητικών Ιδρυµάτων για τη διατύπωση προτάσεων για 
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την επόµενη Τρόικα του Συµβουλίου και συνέγραψε µαζί 

µε τον Γιάννη Α. Εµµανουηλίδη εργασία µε θέµα 

“Combining Pragmatism and Vision – The Future of EU 

Εnlargement”. Τον Ιούνιο, η Ρουµπίνη έδωσε οµιλία µε 

θέµα “Pax Europaea: EU Challenges and Prospects in 

Eurasia, Africa and the Middle East” στο Woodrow Wilson 

International Center for Scholars στην Ουάσιγκτον και 

πήρε µέρος στο συνέδριο “Transatlantic Perspectives on 

the Wider Black Sea Region” το οποίο επίσης 

διοργανώθηκε από το Wilson Center. Τον Ιούλιο του 2008, 

συµµετείχε στη διάσκεψη που διοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ 

µαζί µε το Ίδρυµα Bertelsmann µε θέµα “The EU and its 

Neighbours: In Search of New Forms of Partnership”. Στο 

πλαίσιο του δικτύου Initiative for Peacebuilding, η 

Ρουµπίνη δηµοσίευσε εργασία για την Ελληνική 

Αναπτυξιακή Βοήθεια µε θέµα “Ten Years of Greek 

Development Cooperation and Peacebuilding: Challenges 

and Recommendations”. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

EMILIE συνέταξε µαζί µε την Άννα Τριανταφυλλίδου δυο 

εκθέσεις για τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο στην 

Ελλάδα, τις προκλήσεις της µετανάστευσης και για τις 

πολιτικές προκλήσεις που προκύπτουν από τη 

µετανάστευση. Συµµετείχε επίσης στη συνάντηση 

συντονισµού του προγράµµατος EMILIE στο Παρίσι στα 

τέλη Νοεµβρίου και στο σεµινάριο του European Science 

Foundation που διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ σχετικά µε 

τις µεταναστευτικές πολιτικές. Επίσης, µαζί µε τους Α. 

Λυµπεράκη, Μ. Πετρονώτη και Α. Τριανταφυλλίδου, 

συνέγραψε εργασία για το Journal of Immigrant and 

Refugee Studies µε θέµα τη σύγκριση της Ευρωπαϊκής και 

της Αµερικανικής εµπειρίας στο θέµα των 

µεταναστευτικών πολιτικών. Την ίδια περίοδο, έδωσε µια 

οµιλία σχετικά µε τις επιπτώσεις της χρηµατοπιστωτικής 

κρίσης για το µέλλον των ∆υτικών Βαλκανίων σε σεµινάριο 

σχετικά µε τις προκλήσεις της επερχόµενης Προεδρίας της 

ΕΕ που διοργανώθηκε από το Ίδρυµα Bertelsmann και το 

Υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας. Στις αρχές 

∆εκεµβρίου, συµµετείχε σε ένα από τα σεµινάρια “Talks on 

the Hill” του Asia-Europe Foundation στη Σιγκαπούρη µε 

θέµα “Ethnicity Mobilised: The Dilemma of Multicultural 

Politics”. 

Ο Θάνος Μαρούκης, Ερευνητής Β’, ασχολείται µε το 

ερευνητικό πρόγραµµα CLANDESTINO σχετικά µε την 

παράνοµη µετανάστευση. Τον Ιανουάριο του 2008, 

ολοκλήρωσε µια περιπτωσιολογική µελέτη σχετικά µε τα 

κανάλια ενσωµάτωσης και αποκλεισµού των νέων 

µουσουλµανικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Τον ίδιο µήνα 

συµµετείχε στη συνάντηση για το πρόγραµµα IDEA. Το 

Μάρτιο, έλαβε µέρος στο συνέδριο µε θέµα «Η 

∆ιαπολιτισµική ∆ιάσταση στη ∆ια Βίου Μάθηση και 

Εκπαίδευση» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο 

Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(ΕΚΕΠΙΣ) και το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Την ίδια περίοδο 

συµµετείχε σε ακόµα δυο σεµινάρια που διοργανώθηκαν 

από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα σχετικά µε το 

ζήτηµα της αντιµετώπισης του εξτρεµισµού στις 

µεταβαλλόµενες Ευρωπαϊκές κοινότητες. Τον Απρίλιο, 

έλαβε µέρος στο σεµινάριο µε θέµα “(Irregular) Transit 

Migration in Europe: Theory, Politics, Research 

Methodology and Ethics” το οποίο διοργάνωσαν το 

COMPAS στην Οξφόρδη και το Koc University στην 

Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, συνέγραψε µαζί µε την Άννα 

Τριανταφυλλίδου την εργασία “Ιmmigration Flows and the 

Management of the EU’s Southern Maritime Borders: The 

Case of the Greek Islands” το οποίο θα εκδοθεί στη 

συλλογική έκδοση του CIDOB Foundation (Ισπανία): 

“Immigration Flows and Management of the EU’s Southern 

Maritime Border”. Τον Ιούνιο του 2008 παρουσίασε 

εργασία µε θέµα “Europe’s Policies on Migration” στο 

Seminar for Young Diplomats from the OSCE Mediterranean 

Partners and OSCE Members του OSCE Chairmanship 

Quintet. Το ∆εκέµβριο του 2008, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράµµατος CLANDESTINO ολοκλήρωσε τη 

µελέτη σχετικά µε τις εκτιµήσεις της µη κανονικής 

µετανάστευσης στην Ελλάδα. Η µελέτη αυτή πρόκειται να 

δηµοσιευτεί το 2009 στο βιβλίο που θα εκδοθεί από την 

Άννα Τριανταφυλλίδου µε τίτλο “Irregular Migration in 

Europe: Myths and Realities”. Το Σεπτέµβριο 2008, 

συµµετείχε στη 2η συνάντηση του προγράµµατος 

CLANDESTINO στο Αµβούργο. Το Νοέµβριο έδωσε διάλεξη 

για τη Μη Κανονική Μετανάστευση στη Νότια Ευρώπη στο 
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College Year στην Αθήνα. Στα µέσα Νοεµβρίου, 

γνωστοποίησε τα ευρήµατα αυτής της έρευνας στην 

εργασία µε θέµα “Social Capital in Low Status Jobs: 

Staying In, Moving Out and How? Reflections on the 

Migrant-supplied Care and Domestic Services Industry in 

Greece” την οποία παρουσίασε στο συνέδριο “Post-

Immigration Minorities, Religion and National Identities” 

που διοργανώθηκε από το Centre for the study of 

Ethnicity and Citizenship του Πανεπιστηµίου του Bristol. 

Το ∆εκέµβριο του 2008, εξέδωσε την εργασία: Maroukis, T. 

& Triandafyllidou, A., “Ιmmigration Flows and the 

Management of the EU’s Southern Maritime Borders: The 

Case of the Greek Islands” στο Documentos CIDOB 

Migraciones, No. 17, Immigration Flows and the 

Management of the EU’s Southern Maritime Borders, 2008, 

Barcelona: CIDOB, σσ. 63-83. Τον ίδιο µήνα, ο Θάνος 

Μαρούκης µαζί µε την Martina Fava της ΜΚΟ Platform for 

International Cooperation on Undocumented Migrants 

συζήτησαν µαζί µε Έλληνες Κυβερνητικούς αξιωµατούχους, 

ΜΚΟ και επιλεγµένους δηµοσιογράφους στον τοµέα της 

µετανάστευσης, τα ευρήµατα και τις προτάσεις πολιτικής 

από τη µελέτη της Ελληνικής περίπτωσης για τη µη 

κανονική µετανάστευση. 

 

Στις 25-27 Σεπτεµβρίου 2008, ο Καθηγητής Γιώργος 

Παγουλάτος, Ερευνητής Α’, παρουσίασε εργασία, την 

οποία έγραψε σε συνεργασία µε τον Σπύρο Μπλαβούκο, µε 

θέµα “Coalition Building in the EU: The Rise and Decline of 

the ‘Southern Bloc” στο ECPR Standing Group on the EU, 

Fourth Pan-European Conference on EU Politics του 

Πανεπιστηµίου της Λετονίας, στη Ρίγα. Στις 17-18 

Οκτωβρίου, έλαβε µέρος στη συνάντηση του 

προγράµµατος “An EU ‘Fit for Purpose’ in the Global Age” 

που συντόνισαν από κοινού το LSE/Policy Network µε το 

ΕΛΙΑΜΕΠ στην Ύδρα και παρουσίασε εργασία µε θέµα 

“What Role for the EU in the Regulation of Financial 

Capitalism?”. Οι αναθεωρηµένες εργασίες του 

προγράµµατος θα εκδοθούν σε µια συλλογική έκδοση το 

2009-2010. Τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο 2008, ο 

Καθηγητής Παγουλάτος ήταν ένας από τους πολλούς 

διεθνείς εµπειρογνώµονες οι οποίοι συνέβαλλαν στο 

κείµενο εργασίας της Ισπανικής ‘Fundacion Ideas’ µε τίτλο 

“New Ideas on Facing the Financial Crisis” που 

παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό Zapatero πριν τη 

συνάντηση της οµάδας G-20 στην Ουάσιγκτον. Στις 30 

Οκτωβρίου 2008, Ο Γιώργος Παγουλάτος συµµετείχε σε 

ανοιχτή συζήτηση στο Αµφιθέατρο Καρατζά της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας που διοργανώθηκε από το 

European Union Studies Association της Ελλάδας (EUSA-

Greece), µε θέµα: “International Financial Crisis and 

Europe: Tentative Conclusions”.  Το Νοέµβριο 2008, 

εµφανίστηκε σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθµούς για το 

σχολιασµό των Αµερικανικών εκλογών. Στις 2 ∆εκεµβρίου 

µίλησε στην πρώτη παρουσίαση της Ελληνικής έκδοσης 

του βιβλίου του Mark Leonard “What China Thinks”. 

 

Τον Ιανουάριο 2008, η Ελισάβετ Φωκά, Υποδιευθύντρια 

του ΕΛΙΑΜΕΠ, συµµετείχε στην προπαρασκευαστική 

συνάντηση του Balkan Communication Network η οποία 

διοργανώθηκε από το TASAM στο Τεκιρντάγ της Τουρκίας. 

 

Η Ερευνήτρια Β’ Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου, στο πλαίσιο 

του προγράµµατος JURISTRAS, διεξήγαγε µια σειρά 

συνεντεύξεων µε κυβερνητικά στελέχη, Έλληνες δικαστές, 

βουλευτές, συµβουλευτικές επιτροπές για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα και ανεξάρτητες αρχές καθώς και µε 

δικηγόρους και εκπροσώπους ΜΚΟ. Στις 8-9 Μαΐου 2008 

συµµετείχε στην τέταρτη συνάντηση της κοινοπραξίας 

JURISTRAS στο Βερολίνο και έκανε παρουσίαση σχετικά µε 

τη δίκη ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆) τριών κρατών µελών του Ε∆Α∆: 

Ελλάδα, Αυστρία, Ιταλία. Το άρθρο της µε τίτλο “Accessing 

Culture at the EU level: An Indirect Contribution to 

Cultural Rights Protection?” δηµοσιεύθηκε στο ‘Cultural 

Human Rights’, µια έκδοση που εκδόθηκε από τους 

Καθηγητές Francesco Francioni και Martin Scheinin. Στο 

τέλος Μαΐου, η Ευαγγελία άρχισε συνεργασία ως 

σύµβουλος στην UNESCO στο πλαίσιο του προγράµµατος 

που πραγµατοποίησε το Section of the Diversity of 

Cultural Expressions και συµµετείχε στην προετοιµασία της 

δεύτερης τακτικής συνόδου του Intergovernmental 

Committee of the 2005 Convention on the Protection and 
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Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Επίσης, 

ασχολείται µε την εκπόνηση µελέτης σχετικά µε την 

προνοµιακή µεταχείριση των αναπτυσσόµενων χωρών, 

υπό το πρίσµα του Άρθρου 16 της Σύµβασης. Στο πλαίσιο 

του προγράµµατος JURISTRAS και από κοινού µε την Ντία 

Αναγνώστου, η Ευαγγελία ολοκλήρωσε την 

περιπτωσιολογική µελέτη µε τίτλο “Supranational Rights 

Litigation, Implementation and the Domestic Impact of the 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights 

(ECtHR) in Greece”. Η τελική έκθεση (1) διερευνά τη δίκη 

και τη νόµιµη δράση ενώπιον του Ε∆Α∆, (2) περιγράφει 

τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες της εφαρµογής των 

αποφάσεων του Ε∆Α∆, (3) εξετάζει τους παράγοντες οι 

οποίοι εµποδίζουν ή αντιθέτως ευνοούν την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της νοµολογίας του Ε∆Α∆. Το 

Σεπτέµβριο του 2008, η Ευαγγελία έγραψε ένα άρθρο µε 

τίτλο “The UNESCO Convention on the Protection and 

Promotion of the Diversity of Cultural Expressions and the 

European Community: The Competence and the 

Implementation Quest”. Το άρθρο θα αποτελέσει µέρος 

µιας συλλογικής έκδοσης των Καθηγητών Toshiyuki Kono 

και Jan Wouters και του ∆ρ. Steven Van Uytsel. Στο 

πλαίσιο του προγράµµατος της UNESCO για τη 

∆ιαφορετικότητα της Πολιτισµικής Έκφρασης, 11-

12/9/2008, η Ευαγγελία έλαβε µέρος στη σύνοδο εργασίας 

για την προνοµιακή µεταχείριση των αναπτυσσόµενων 

χωρών στον τοµέα του πολιτισµού. Στις 31/10-1/11 2008, 

συµµετείχε στην πέµπτη συνάντηση της κοινοπραξίας 

JURISTRAS, στην Κωνσταντινούπολη, και στις 8-

12/12/2008, στη δεύτερη τακτική σύνοδο της 

Intergovernmental Committee of the 2005 Convention on 

the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural 

Expressions, η οποία φιλοξενήθηκε στην έδρα της UNESCO 

στο Παρίσι. Από το ∆εκέµβριο 2008, η Ευαγγελία έχει 

επιφορτιστεί µε το επιστηµονικό και διαχειριστικό καθήκον 

που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 

προετοιµασία µιας µελέτης µε θέµα “Collecting Societies 

and Cultural Diversity in the Music Sector”. 

 

Ο Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ∆ρ. ∆ηµήτρης 

Α.Σωτηρόπουλος, συµµετείχε στην ετήσια σύνοδο του 

RECWOWE (Reconciling Work and Welfare), που έλαβε 

χώρα τον Ιούλιο στο Όσλο, όπου παρουσίασε µια νέα 

εργασία για τους εναλλακτικούς ρόλους της ΕΕ στην 

ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης και 

της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού καθώς και τα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των δυο αυτών 

εργαλείων πολιτικής. Το RECWOWE, στο οποίο συµµετέχει 

το ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα δίκτυο αριστείας χρηµατοδοτούµενο 

από την ΕΕ που επικεντρώνεται όχι µόνο στην Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση αλλά και στις εθνικές πολιτικές πρόνοιας. 

Τον Οκτώβριο ο ∆ηµήτρης Σωτηρόπουλος παρουσίασε 

εργασία για την Ελλάδα στο συνέδριο µε θέµα “Southern 

European Democracies: Legacies of the Past and 

International Constraints”, που διοργανώθηκε στη 

Λισαβόνα από το Portuguese Institute of Social Sciences. 

Το ∆εκέµβριο, παρουσίασε ακόµα µια εργασία µε θέµα 

“The Politics of Flexicurity in Greece”σε ένα σεµινάριο του 

Πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου στο πλαίσιο του 

προγράµµατος RECWOWE. Τέλος, πάλι το ∆εκέµβριο, ο 

∆ηµήτρης συµµετείχε σε δυο εκδηλώσεις της διοργάνωσης 

‘Money Show’ που φιλοξενήθηκε στο Ξενοδοχείο Hilton της 

Αθήνας. Η µια εκδήλωση αφορούσε στην Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, όπου παρουσίασε το νέο βιβλίο του Στέλιου 

Σταυρίδη γραµµένο στα ισπανικά, και η άλλη είχε ως θέµα 

την κοινωνία των πολιτών στη σύγχρονη Ελλάδα.  

 

Το Φεβρουάριο του 2008, η Ερευνήτρια Α’, Άννα 

Τριανταφυλλίδου έδωσε οµιλία µε θέµα “Greek Education 

Policy and the Challenges of Migration” στο Σεµινάριο 

Αποφοίτων του Centre for the Study of Ethnicity and 

Migrations (CEDEM) στο Πανεπιστήµιο Liege στο Βέλγιο. Ήταν 

προσκεκληµένη οµιλήτρια σε διεθνές σεµινάριο που 

διοργανώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών στις 

30 Μαρτίου 2008 όπου µίλησε για το θέµα “Migrant 

Empowerment through Civic Participation of Foreign 

Residents in 25 Countries”. Τον Απρίλιο 2008, έδωσε οµιλία 

µε θέµα “Long Term Immigrants in the Greek Society” στο 

9ο Συµπόσιο του Επιστηµονικού Οµίλου Συνταγµατικού 

∆ικαίου «Αριστόβουλος Μάνεσης» στα Ιωάννινα. Επίσης, 

συντόνισε panel µε θεµατική “The Eastern Mediterranean 

Transit Migration Space” στο διεθνές συνέδριο του IMISCOE 
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µε θέµα “Transit Migration in the European Space” που 

διοργανώθηκε στο Πανεπιστήµιο Koc, στην 

Κωνσταντινούπολη, στις 18-20 Απριλίου. Τον Ιούνιο 2008, 

συµµετείχε ως προσκεκληµένη οµιλήτρια στην στρογγυλή 

τράπεζα µε θέµα “Migration, Security and Migrants’ Rights” 

στο πλαίσιο του διεθνούς συµποσίου “Migration from a 

National, European and Global Perspective” που 

διοργανώθηκε από το UniCredit Venice Forum και το 

Foundation Giorgio Cini στη Βενετία και επίσης έδωσε την 

τελική διάλεξη µε θέµα “Multiculturalismo e Integrazione 

degli Immigrati: Una Prospettiva Europea” στο Summer 

School on the Sociology of Migration το οποίο διοργανώθηκε 

από το Πανεπιστήµιο της Γένοβας και το Πανεπιστήµιο του 

Τορίνο στη Γένοβα. Ήταν προσκεκληµένη οµιλήτρια για το 

θέµα «Μη Κανονική Μετανάστευση και η ∆ιαχείριση των 

Νοτίων Θαλάσσιων Συνόρων της ΕΕ: Η Περίπτωση των 

Ελληνικών Νησιών» σε σεµινάριο στη 13η ∆ιεθνή 

Συνδιάσκεψη κατά της ∆ιαφθοράς µε θέµα «Κλιµατική 

Αλλαγή και Μετανάστευση. Η διακύβευση της Ανθρώπινης 

Ασφάλειας στην Περιοχή της Μεσογείου» στις 30 Οκτωβρίου-

2 Νοεµβρίου του 2008. Παρουσίασε επίσης στις 31 Οκτωβρίου 

2008 πρόσφατη µελέτη βασισµένη στο ερευνητικό 

πρόγραµµα EMILIE σχετικά µε τις «∆ιακρίσεις στην Ελληνική 

Αγορά Εργασίας. Η Περίπτωση των Μεταναστών Εργατών» 

σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήµιο µε θέµα «Απασχόληση και Ένταξη των 

Μεταναστών στις Τοπικές Κοινωνίες». Στις 6-7 Οκτωβρίου 

2008 διοργάνωσε σεµινάριο µε θέµα “Can Europe Make 

History?” στο Πανεπιστήµιο Aarhus, School of European 

Studies and International History, στη ∆ανία. Στις αρχές 

Οκτωβρίου διοργάνωσε επίσης διερευνητικό σεµινάριο 

χρηµατοδοτούµενο από το European Science Foundation µε 

θέµα “The Governance of International Migration”. Το 

σεµινάριο διεξήχθη στην Αθήνα, µε τη συµµετοχή 17 ειδικών 

από τη Βόρεια Αµερική και την Ευρώπη. Στις 27-29 

Νοεµβρίου, συνδιοργάνωσε την πέµπτη συνάντηση του 

προγράµµατος EMILIE για τα πολιτικά δικαιώµατα και την 

πολιτική συµµετοχή των µεταναστών, η οποία φιλοξενήθηκε 

από το Institute of Demographic Studies (INED) στο Παρίσι. 

 

Ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ, έγινε µέλος της υψηλόβαθµης 

οµάδας εµπειρογνωµόνων για το World 2025 που 

δηµιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και µέλος 

της Ακαδηµαϊκής Επιτροπής που συστάθηκε από τον 

Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν 

προσκεκληµένος σε πολυάριθµες διοργανώσεις και 

δεξαµενές σκέψης ως µέλος του συµβουλευτικού 

συµβουλίου. Είναι επίσης Πρόεδρος σε ένα νέο πρόγραµµα 

που προωθούν το Policy Network, το European Institute 

του LSE και το ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα “An EU ‘Fit for Purpose’ in 

the Global Age”. Η πρώτη συνάντηση του προγράµµατος 

αυτού διεξήχθη στο Λονδίνο στις 22-23 Μαΐου όπου ο κ. 

Τσούκαλης παρουσίασε την κύρια αναφορά. Έγραψε, 

επίσης, µεταξύ άλλων, κείµενα για το Europe’s World, το 

publication of Italianieuropei και για το πρόγραµµα Think 

Global-Act European. Στις 22 Φεβρουαρίου έδωσε διάλεξη 

στο Πανεπιστήµιο του Potsdam, στις 7-8 Φεβρουαρίου 

έδωσε οµιλία µε θέµα “Choices for the EU” στη συνάντηση 

που διοργανώθηκε από το Policy Network και το Ίδρυµα 

Friedrich Ebert στο Λονδίνο, στις 4-5 Απριλίου συµµετείχε 

στο Progressive Governance Summit στο Λονδίνο, στις 7 

Απριλίου µίλησε σε µια εκδήλωση του European Policy 

Center (EPC) στις Βρυξέλλες σχετικά µε το θέµα “More 

Politics into EU Policies?”, στις 24 Μαΐου έκανε τη βασική 

καταληκτική εισήγηση στη διάσκεψη για την επέτειο των 

50 χρόνων του Πανεπιστηµίου της Μακεδονίας στη 

Θεσσαλονίκη και στις 24 Ιουνίου έδωσε οµιλία στην 

Κωνσταντινούπολη µε θέµα “Political Dynamics of 

Europe”. Προέδρευσε στην πρώτη συνεδρία και διατύπωσε 

τις καταληκτικές παρατηρήσεις στο συνέδριο που 

διοργανώθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ από κοινού µε το Ίδρυµα 

Bertelsmann στο Σούνιο στις 4-6 Ιουλίου µε θέµα «Η ΕΕ και 

οι Γείτονες της: Προς Ανεύρεση Νέων Μορφών 

Συνεργασίας». Έδωσε διάλεξη για την Ευρωπαϊκή πολιτική 

οικονοµία και τις οικονοµίες υπό µετάβαση στο σεµινάριο 

για νέους ηγέτες από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που 

διοργανώθηκε στο Neuhardenberg (Γερµανία) στις 6 

∆εκεµβρίου. Συµµετείχε στην τελευταία συνάντηση της 

υψηλόβαθµης οµάδας εµπειρογνωµόνων για το World 2025 

που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνέταξε 
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κείµενο µε θέµα “Thoughts on Governance and Power in 

the World System”. Μίλησε επίσης στο συνέδριο µε θέµα 

“The Future of Social Democracy” που διοργανώθηκε από 

το Policy Network και το Ίδρυµα Friedrich Ebert στο 

Λονδίνο στις 15 Σεπτεµβρίου µε θέµα “Changing 

Ιnstitutions and the Challenge for Democracy”. Στις 13 

Οκτωβρίου, συµµετείχε στη συνάντηση της οργανωτικής 

επιτροπής του Robert Schuman Centre του European 

University Institute στη Φλωρεντία και στις 16-18 

Οκτωβρίου συµµετείχε στο σεµινάριο που 

πραγµατοποιήθηκε στην Ύδρα ως µέρος του 

προγράµµατος “An EU ‘Fit for Purpose’ in the Global 

Age”, στο οποίο είναι µέλη το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Policy Network 

και το LSE. Στην εκδήλωση για τα 20 χρόνια του Ιδρύµατος 

που διεξήχθη στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου η οµιλία του 

είχε θέµα «Η Μάχη των Ιδεών και ο Ρόλος του ΕΛΙΑΜΕΠ». 

Στις 4 Νοεµβρίου µίλησε στο συνέδριο που διοργανώθηκε 

στις Βρυξέλλες από το Ίδρυµα Κωνσταντίνος Καραµανλής 

και το CEPS για την επέτειο των 10 χρόνων από το θάνατο 

του Κωνσταντίνου Καραµανλή, στις 5 Νοεµβρίου έδωσε 

οµιλία µε θέµα “The EU in a Changing World: Challenges 

and Choices” σε µέλη της Danish Society for Foreign Policy 

στη Κοπεγχάγη, στις 6-7 Νοεµβρίου πήρε µέρος στη 

συνάντηση των µελών του Συµβουλίου του ECFR και στις 

7-9 Νοεµβρίου, συµµετείχε στη συνάντηση της τριµερούς 

επιτροπής στο Παρίσι όπου προέδρευσε στο πάνελ µε θέµα 

“Mastering Global Challenges: The Role and Responsibility 

of Rising Global Actors”. Επίσης µίλησε στη συζήτηση µε 

θέµα “Imaginer de Nouveaux Instruments en Faveur de la 

Cohésion Sociale et du Dialogue Social” που διοργανώθηκε 

από τη Γαλλική Προεδρία της ΕΕ στο Παρίσι στις 12 

Νοεµβρίου. Στις 24 Νοεµβρίου συµµετείχε στην ετήσια 

διάσκεψη του BEPA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και µίλησε 

στην ενηµέρωση του EPC που ακολούθησε τη σύνοδο στις 

Βρυξέλλες. Στις 25 Νοεµβρίου, έλαβε µέρος στο σεµινάριο 

του Sciences Po στο Παρίσι ως µέρος του προγράµµατος 

“An EU ‘Fit for Purpose’ in the Global Age”. Επίσης µίλησε 

στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ για την εικοστή επέτειο του 

Ιδρύµατος στη Θεσσαλονίκη στις 18 ∆εκεµβρίου. 

 

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, ο Στέφανος Ξενάριος, 

Ερευνητής Β’, εργάστηκε στο συντονισµό του 

προγράµµατος “Climate Change and Human Security” που 

υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία 

µε το ΕΛΙΑΜΕΠ, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 

∆ικτύου Ανθρώπινης Ασφάλειας. Στις 17-18 Ιανουαρίου 

πήρε µέρος σε συνάντηση διαβούλευσης εµπειρογνωµόνων 

στη Φλωρεντία που διοργανώθηκε από το United Nations 

Children’s Fund (UNICEF) Innocenti Research Centre. Στις 

1-2 Φεβρουαρίου ο Στέφανος συµµετείχε στο Συµπόσιο 

«Κλιµατική Αλλαγή, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

που διοργανώθηκε από το ‘Βήµα Ιδεών’ στην Πάτρα. Από 

τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, επέβλεψε την έκδοση των 

τεσσάρων κειµένων πολιτικής που ετοιµάστηκαν στο 

πλαίσιο του προγράµµατος “Climate Change and Human 

Security”. Η τελική έκδοση των κειµένων πολιτικής καθώς 

και µια περιεκτική συλλογή των πιο σηµαντικών εκθέσεων 

για το θέµα συνέθεσαν το βιβλίο µε τίτλο “Climate 

Change: Addressing the Impact on Human Security” το 

οποίο επιµελήθηκε ο Θάνος Ντόκος. Το βιβλίο διανεµήθηκε 

στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την Κλιµατική Αλλαγή και την 

Ανθρώπινη Ασφάλεια που διεξήχθη στην Αθήνα στις 29-30 

Μαΐου και στην Ετήσια Υπουργική σύνοδο του ∆ικτύου 

Ανθρώπινης Ασφάλειας που πραγµατοποιήθηκε στις 30 

Μαΐου. Στις 20-25 Μαΐου, ο Στέφανος συµµετείχε στο Euro-

Mediterranean Youth Forum µε θέµα “Water and 

Intercultural Dialogue ” στο Τορίνο, Ιταλία. 
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία

Β.  ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκατ. 12.284,00 7.494,00 4.790,00 ΙV.Αποθεµατικα κεφαλαια 

12.284,00 7.494,00 4.790,00 1. Αποθεµατικό (έλλειµµα) προηγούµενων χρήσεων 953.556,34

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2. Έλλειµµα κλειοµένης χρήσης -164.890,74

ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Σύν. Ιδίων Κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 788.665,60

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 1.094.428,61 328.328,58 766.100,03 B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 330.925,55 271.627,55 59.298,00 2. Προβλέψεις για έκτατους κινδύνους 10.101,12

1.425.354,16 599.956,13 825.398,03 Σύνολο Προβλέψεων (Β1) 10.101,12

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 1.425.354,16 599.956,13 825.398,03 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεωσεις

7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 419,10 0,00 419,10 2. ∆άνεια Τραπεζών 308.160,39
419,10 0,00 419,10 308.160,39

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 825.817,13 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεωσεις
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Προµηθευτές 60.004,22

ΙΙ. Απαιτήσεις 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη 21.412,94
1.Πελάτες 111.485,33 6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 12.572,64
11. Χρεώστες διάφοροι 1.247,47 112.732,80 11. Πιστωτές διάφοροι 1.525,95

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 95.515,75

3. Μερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων 0,00 0,00 Συνολό Υποχρέωσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 403.676,14

ΙV. ∆ιαθέσιµα

1. Ταµείο 73,43

2. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 258.927,54 259.000,97

Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού(∆ΙΙ+∆IV) 371.733,77

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 2.067,03 1. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 1.965,07

2.067,03 1.965,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+E) 1.204.407,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 1.204.407,93

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Καθαρά αποτελέσµατα (έλλειµµα) χρήσεως -164.890,74

Έσοδα (+)  : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων/αποθεµατικών πρ.χρήσεων 953.556,34

Εσοδα Προγραµµάτων-Eπιχ/σεις-χορηγίες 1.060.181,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 788.665,60

∆ωρεές 20.000,00

Έσοδα Συµµετοχών σε Συνέδρια 0,00

Σύνολο Επιχορηγήσεων & διαφόρων εσόδων 1.080.181,76

Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτους 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 1.080.181,76

ΜΕΙΟΝ  : 1. Έξοδα διοικητικης λειτουργιας 1.080.181,76

Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 264.717,47

Αµοιβές Τρίτων 91.046,00

Παροχές Τρίτων 16.795,80

Φόροι Τέλη 37.639,17

∆ιάφορα Έξοδα Λειτουργικά 16.511,98

Άµεσα Έξοδα Προγραµµάτων 743.222,72

Αποσβέσεις Παγίων 59.589,97

1.229.523,11

Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -1.229.523,11

ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα  9.129,36 -149.341,35

ΜΕΙΟΝ  : 1.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα  24.678,75

Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) εκµεταλλεύσεως -15.549,39

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ/ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -164.890,74

1. Έκτακα & ανόργανα έσοδα   0,00

1. Έκτακα & ανόργανα έξοδα   0,00 0,00

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα ( ΕΛΛΕΙΜΜΑ ) -164.890,74

Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 68.016,78

Μείον : οι από αυτές ενσωµ. στο. λειτ. κόστος 68.016,78 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΕΛΛΕΙΜΜΑ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -164.890,74

Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Α.Τ  Χ 212518 ΑΜ Ο.Ε.Ε. 27696 ΑΡΙΘ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 12268

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2008-31/12/2008) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά κλειοµένης χρήσης 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Ποσά κλειοµένης χρήσης 2008

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες απαιτήσεις

Ποσά κλειοµένης χρήσης 2008 Ποσά κλειοµένης χρήσης 2008

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

                         της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (ΧΡΗΣΗ 01/01/2008-31/12/2008)                                           


